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Japien de Joode 

 

Jammer dat ik niet voor de oorlog al op wijk 7-82 woonde. Dan had ik vanuit mijn woonkamer de 

familie Kropveld in hun bedrijf kunnen gadeslaan. Een goedlachse joviale man en een hardwerkende 

lieve vrouw, een opgroeiende dochter. Jammer, hoewel, hoe zou ik gereageerd hebben toen het 

oorlog werd. Hoe zou ik gereageerd hebben toen ze die oproep kregen om zich in Amsterdam te 

melden? En hoe zou ik gereageerd hebben toen het huis verzegeld werd? Daar kan ik alleen maar 

over fantaseren want ik ben een verwend naoorlogs kind. Geboren november 1945. Dat betekent 

wel dat de oorlog ons nog dicht op de huid zat. Ik herinner me nog de spanning in de klas tijdens 

van het voorlezen van 'Reis door de nacht' van Anne de Vries. De voorlezer, de meester, had het 

negen jaar eerder wel meegemaakt en dat merkte je.  

 

Ik ben van na de oorlog. Ik ben van deze tijd. Van de familie Kropveld kan ik alleen de gangen 

nagaan. En  dat doe ik regelmatig. Mijn werkterrein grenst aan de Nieuwmarkt. Deze markt was een 

belangrijk onderdeel- en tevens de grens van de oude Jodenbuurt. Het plein wordt gedomineerd 

door het 15e eeuwse Waaggebouw. 'Dwalend langs het Waaggebouw/ moest ik denken aan de 

Joden/ tot ik verder ging met loden/ schoenen en een hart vol rouw', scheef de joodse dichter 

Victor E. van Vriesland na de grote catastrofe. Aan deze woorden denk ik regelmatig als ik daar 

loop. Ik denk ook aan de familie Kropveld als ik door de Rapenburgerstraat loop. Daar woonden ze 

voor de oorlog. En ik denk aan ze als ik door de Korte Keizerstraat rijdt, de straat waar ze zich 

vestigden na hun gedwongen vertrek uit Urk. En regelmatig kom ik ze tegen in de Hollandse 

Schouwburg, de plek waar de Joden bijeengebracht werden voor vertrek naar Westerbork en 

vandaar naar de vernietigingskampen. De Schouwburg is nu een gedenkplaats. Op twaalf stenen 

wandplaten staan daar de familienamen van de 104.000 omgekomen joodse burgers. Als je even 

zoekt vind je er ook de naam Kropveld. Achter die ene familienaam gaan 131 slachtoffers schuil. 

Voor ons op Urk staat deze naam voor: Israël Samuël Kropveld, Japien de Joode, en de zijnen. Op 4 

mei zullen dit jaar in Amsterdam zoveel mogelijk huizen gemarkeerd worden waar voor de oorlog 

Joden woonden. Een goed idee om dat weer zichtbaar te maken. Het moet worden gezien, gehoord 

en doorverteld.  

 

Wat zou ik gedaan hebben en... wat doe ik nu eigenlijk? Van huis uit heb ik een heel eenvoudige 

Israël-theologie meegekregen. Mijn vader, zijn nagedachtenis zij in ere, leerde zijn zes zonen: 

'Israël is Gods oogappel'. Het maakte diepe indruk op ons. De liefde voor Israël is van de ouders op 
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de kinderen overgegaan. En ook wij hebben het weer aan onze kinderen doorgegeven. Mijn moeder 

was bevriend met de twee Joodse vrouwen uit ons geboortedorp Dirksland, op Goeree Overflakkee. 

Ze had met hen in het ziekenhuis de kamer  gedeeld. Alle drie kwamen ze daar om te bevallen. De 

vriendschap was gebleven. Toen de joodse gezinnen  werden opgeroepen om zich in Rotterdam te 

melden is mijn moeder naar de tram gegaan om ze uitgeleide te doen. Een klein machteloos gebaar 

van liefde.  

'Even waren ze niet alleen', zei burgemeester Van der Laan tijdens de laatst gehouden herdenking 

van de Februaristaking. Een pijnlijk zinnetje. Amsterdam en heel Nederland stond tijdens de 

Februaristaking 'even' achter de Joden. Maar tenslotte lieten we met z'n allen toe dat 110.000 

mensen uit hun huizen werden verjaagd. 104.000 van hen keerden niet terug, waaronder de familie 

Kropveld. We mogen hen niet vergeten.  

 

Nog even en we hebben op Urk voor hen een derde monument. Het eerste monument verscheen in 

februari 1995. 'Een ver-Urkte Israëliet', een geschreven monument van de hand van Jelle van 

Slooten. Enkele maanden later, op 27 april werd er aan het Urker oorlogsmonument een belangrijk 

en onmisbaar element toegevoegd. De namen van de familie Kropveld. Met dit kleine toegevoegde 

monument werd ons monument ook verrijkt met een bijbelwoord. En nu komt er dadelijk een derde 

monument. Drie gedenkstenen in de stoep voor het de voormalige woning van Japien de Joode op 

Wijk 8 nr. 30. Straks zie ik vanuit onze woonkamer daar kinderen lopen en ik hoor ze aan hun vader 

vragen: 'Va wat is dat vor een stien'? Dan kan het verhaal weer doorverteld worden. Dat moet. Want 

we mogen hen niet vergeten. Vrede zij over Israël.  

 

Krijn de Jong 
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