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Lezing Jelle van Slooten 

Stolpersteine, Urk, 21 april 2011 

 

Geachte aanwezigen, 

 

Namens het Comité gedenkteken Israël Samuël Kropveld, wil ik de stichting Urk in oorlogstijd 

hartelijk danken voor de uitnodiging om op deze bijzondere dag het woord te mogen voeren. 

Namens het Comité spreek ik ook waardering uit voor het getoonde initiatief om de Stolpersteine te 

plaatsen bij het voormalige woonhuis van de familie Kropveld. Het was een wens van ons als Comité 

en wij zijn dan ook blij dat deze wens vandaag in vervulling gaat. 

 

Straks gaan wij met elkaar naar Wijk 8-30, het huis waar het gezin van Japien de Joode, Israël 

Samuël Kropveld, Hendrika de la Penha met hun dochter Lea gedurende de Tweede Wereldoorlog 

een aantal jaren heeft gewoond, om drie steentjes in de grond te plaatsen. Drie steentjes voor een 

bijzonder huis. 

Wijk 8-30 mag een bijzonder huis genoemd worden op Urk. Omdat dit huis het enige huis op Urk is 

waar aantoonbaar twee keer Pesach gevierd is, te weten in 1941 en 1942.  

 

Israël Samuël Kropveld  (Ies zoals ze hem thuis noemden) of Japien de Joode, samen met Hendrika 

(Heintje) en Lea, ze kwamen op maandag 29 april 1940 naar Urk, dat was op de voorlaatste dag van 

Pesach. 

 

Ze hebben hier niet zo lang gewoond. Uit wat mensen over hen vertelden, hadden ze dat wel 

gewild. Op last van de Nazi’s moesten zij zich net als alle Joden uit de provincie, in Amsterdam 

vestigen. Het was dan niet zo lang, maar lang genoeg om nog in de herinnering van een aantal 

Urkers voort te leven. Nu die herinnering verdwijnt, is het verstandig om de namen vast te leggen 

juist daar waar ze zo graag woonden. Hun namen opnieuw een plaats gegeven, net zo vast als ze 50 

jaar na (1995) de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog vastgelegd zijn bij het Urker 

Oorlogsmonument. 

Ditmaal worden hun namen gegrift in stenen met een messing laag, die je alleen kunt lezen als je 

neer wilt buigen. 

 

Het zijn de dagen van Pesach. 

 

Japien, Hendrika en Lea hadden het goed op Urk, net nog een beetje eiland in de Zuiderzee. 
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Wat een geweldig beeld eigenlijk: Urk, een eiland in de Zuiderzee. Een kleine eenvoudige 

christelijke gemeenschap, met in die tijd slechts een drietal kerken. Ze vierden met z’n allen 

iedere jaar Pasen, natuurlijk! Nou, niet allemaal, want in die twee jaar dat Japien met z’n vrouw 

en dochter, en even ook nog met dochter Greta erbij, op Urk woonden, vierden zíj géén Pasen, 

maar Pesach! En er was niemand die het erg vond; nee, er was niemand die zich er aan stoorde, 

want Japien en z’n kleine gezin waren vrij op Urk. 

 

Toen men Japien vroeg ‘hoe het hem beviel op Urk’, was zijn antwoord: “Je kan het geloven of 

niet, maar ik ben in een oase terechtgekomen na een tocht door de woestijn”. Een Pesach-ervaring 

bij uitstek. 

Mooi beeld hé, dat van die oase. Niet alleen omdat het woorden zijn van Japien de Joode zelf, maar 

natuurlijk ook omdat hij daarmee Urk bedoeld heeft. Urk, als een oase. Dat is precies zoals wij onze 

bult al eeuwenlang ervaren. 

 

En Heintje bakte Matses, de buurt wist er van. Met Pesach bakte Heintje een grote doos vol met 

Matses, waar iedereen uit de buurt van mocht smullen. Er waren er zelfs bij die het stiekem deden, 

zo lekker! 

Trijnie van Eerde schreef in 1995: 

“Ze ullen alle Joodse fîenstdagen. Mit Paosen brochten ze ok bij oens óngezuurde koeken, 

matzes in bótterspritsen. 'Juffrouw', zo neumden we Japien z'n vrouwe, een echte Jodinne 

óm te zien in Lea ok, maar Japien ad' blónd aor. De juffrouw kón zo lekker bakken.” 

 

Dat is pas Pesach, als je vrij mag wonen waar je wilt en mag leven zoals jezelf wilt; als je ook 

geloven mag wat je wilt, als je eten mag wat je wilt… 

 

Maar die stenen van straks worden niet zomaar geplaatst. Juist omdat ze níet mochten wonen waar 

ze wilden; omdat ze níet mochten geloven wat ze wilden; omdat ze níet mochten eten wat ze 

wilden; omdat ze Pesach en geen Pasen vierden… Alleen maar omdat ze Jood waren. 

 

Misschien, zo dacht ik bij mezelf, moeten we de straat met het huis Wijk 8-30, in de oranjebuurt, 

maar een andere naam geven. Een naam die ons kan herinneren aan vrijheid, of wat de betekenis 

van Pesach is. Bestaat er een Pesach-straat, of een Matses-straat? 

 

Vanmorgen worden er slechts drie steentjes geplaats voor het gezin van Japien de Joode. Drie 

steentjes die verwijzen naar een gezin waar je bijna de gehele Nederlandse geschiedenis van de 

Tweede Wereldoorlog in tegen komt. Exemplarisch daarom. 
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Wie straks zal neerbuigen om de namen van Israël Samuël, Hendrika en Lea te lezen, wordt ook 

geconfronteerd met de naam van de plaats waar ze zijn vermoord. Denk dan ook even aan hen die 

niet genoemd worden. Denk dan ook aan: 

David Hartog, Japien’s oudste zoon, 25 jaar, Mauthausen; 

Margaretha, 22 jaar, Auschwitz; 

Gideon, de man van Gretha, 27 jaar, Auschwitz; 

Grietje, de moeder van Japien, bijna 73 jaar, Auschwitz; 

Sipora, de vrouw van David Hartog, 29 jaar, Sobibor; 

En haar kinderen: Israël Samuël, 7 jaar, Sobibor; 

Abraham, 6 jaar, Sobibor; 

Leentje, 5 jaar, Sobibor; 

Samuël Marcus, 2 jaar, Sobibor; 

én Marcus, het jongste kleinkind van Japien, misschien wel de hoop van de 

familie, 1 jaar, Sobibor. 

 

En alle andere omgekomen leden van de familie Kropveld. 

 

Drie steentjes, drie van zes miljoen keer Japien de Joode, Hendrika de la Penha en Lea. 

 

Moge hun gedachtenis tot zegen zijn. 

 

Ds. Jelle van Slooten 
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