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Dank voor de uitnodiging hier te mogen spreken. 

Ds Jelle van Slooten heeft er al aan herinnerd. In deze periode vieren Joden in de hele wereld 

Pesach, het Joodse paasfeest. Dit wordt herdacht omdat God aan het Joodse volk, zoals in het boek 

Exodus staat beschreven, de vrijheid gaf, nadat het 430 in Egypte als slaven had moeten werken. Er 

waren 10 plagen voor nodig voordat de Farao de Joden liet gaan.   

 

Het vertrek uit Egypte was gehaast. Het brood kon niet rijzen. Dus werden het platte koeken, de 

matzes die we in deze tijd nog steeds eten. Achtervolgd door de troepen van de Farao en 

aangevoerd door Mozes trokken de Joden door de Schelpzee. Ze kwamen in de woestijn terecht 

waar ze 40 jaar zwierven. Maar uiteindelijk bereikten ze toch het Beloofde Land. 

 

Ruim 70 jaar geleden heette de Farao, Adolf Hitler. Hij kende geen genade. Hij veroverde half 

Europa en werd gedreven door diepe Jodenhaat. Zodanig zelfs dat hij Duitsland, opofferde voor zijn 

einddoel: Europa te verlossen van de Joden. In zijn boek Mein Kampf had hij al blijk van deze 

obsessie gegeven. Zoals de Duitse historicus, Sebastiaan Haffner, in zijn boek ‘Kanttekeningen bij 

Hitler’ schreef, gebruikte de Fuhrer aan het eind van de oorlog zijn vrachtauto’s en treinen liever 

om de Joden te vernietigen, dan zijn soldaten bij te staan. Niets hield hem tegen. Zijn waanzin 

kostte 6 miljoen Joden en vele miljoenen anderen het leven. De Joden werden doodgeschoten, 

uitgehongerd en vergast. En het gebeurde fabrieksmatig. De huiveringwekkende namen van 

Auschwitz, Treblinka, Majdanek en Sobibor veroorzaakten een diep litteken in onze geschiedenis. 

Een menselijk falen dat nooit meer vergeten mag worden. Maar aan het eind van de vijf donkere 

jaren die de Tweede Wereldoorlog duurde, werd Nazi-Duitsland verpletterend verslagen. En de 

Joden? Zij die overleefden, herwonnen hun kracht. Uiteindelijk werd het Beloofde Land de Joodse 

staat Israel. 

 

Ook de Joodse gemeenschap in Nederland bleef in de oorlogsjaren niets bespaard. In september 

1941 berichtte de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters aan de Duitse bezetter dat er in 

Nederland 140.552 Joden woonden. Van dit aantal hebben 106.000 mannen, vrouwen en kinderen 

de bevrijding niet gehaald. Zij vonden een ontluisterende dood in de concentratiekampen of in de 

gaskamers van Auschwitz en Sobibor, na eerst door de Nazi’s geïsoleerd, ontrecht, bestolen, 

gedeporteerd en ontmenselijkt te zijn. 98 treinen naar het Oosten, waarvan 93 uit het 

doorgangskamp Westerbork, sloegen een gruwelijke bres in de bloeiende Joodse gemeenschap die 

ons land heeft gekend. Een gemeenschap die van groot belang was en nog steeds is voor het 

Nederlandse culturele, wetenschappelijke en economische bestaan.  
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Drie van die Nederlandse Joden waren Israel Samuel, Hendrika en Lea Kropveld. Ze woonden te 

midden van gastvrije Urkenaars. Ze weigerden onder te duiken, hoewel het hen wel werd 

aangeboden. Opgepakt in Amsterdam, werden ze in 1942 naar Westerbork getransporteerd. Vandaar 

gingen ze in één van de 93 treinen oostwaarts, naar Sobibor. Daar maakten ze geen schijn van kans. 

Vrijwel alle Joden die daar aankwamen, werden de Schlucht ingedreven, uitgekleed en onmiddellijk 

de gaskamer ingestuurd. Wat van hen overbleef, was slechts de herinnering aan een stel aardige 

mensen op Urk. En dan nu de Stolpersteine, waardoor ze nooit meer aan de geschiedenis van dit 

mooie dorp kunnen ontsnappen.  

 

In de Tweede Wereldoorlog was om met de dichter Paul Celan te spreken, ‘ de dood een meester 

uit Duitsland’. Maar zonder de hulp van Nederlandse politieagenten die de Joden uit hun huizen 

haalden, van Nederlandse ambtenaren die ijverig de bevolkingsregisters bijhielden, van Nederlandse 

machinisten en tramconducteurs die de Joden naar hun laatste bestemming vervoerden en van 

Nederlandse rechters en secretarissen-generaal die gewillig de Duitse bevelen uitvoerden, zou het 

de Nazi’s niet ‘gelukt’ zijn. Ondanks de inzet van vele dappere mensen, die verzet pleegden en 

onderduik boden, werden nergens in West-Europa relatief zoveel Joden in de Tweede Wereldoorlog 

vermoord als in ons land.  

 

De familie Kropveld heeft helaas niet meer kunnen meemaken wat het betekent weer vrij te zijn. 

Hun wrede dood fungeert nu als waarschuwing voor de toekomst, zoals het Pesachverhaal ons elk 

jaar weer vertelt hoe belangrijk het is om vrije mensen te zijn.  De drie Stolpersteine, die vandaag 

zijn onthuld, zijn drie keer NEEN van de bevolking van Urk tegen onderdrukking en antisemitisme. 

Dat is een prachtig gebaar. Dankzij de stichting Urk in Oorlogstijd. Dank voor uw warmte en 

medeleven. 

Dat krachtige nee is helaas ook nodig. Want het antisemitisme is niet dood.  Al onmiddellijk na het 

einde van de Tweede Wereldoorlog vonden er in Polen antisemitische pogroms plaats. In de Sovjet-

Unie werd de emigratie van joodse burgers beperkt. In Iran wordt tegenwoordig door het Mullah 

bewind de Holocaust ontkend. 

Ook in West-Europa is het antisemitisme niet opgehouden te bestaan. Schending van joodse 

begraafplaatsen, bekladding van synagogen en gebouwen van joodse organisaties komen weer 

regelmatig voor. Sommige politieke en kerkelijke leiders noemen de Holocaust ´een detail in de 

geschiedenis` of zelfs een leugen. De Arabische staten hebben massaal hun Joden weggejaagd en 

nog steeds wordt in sommige moskeeën en via satellietzenders haat tegen hen gepredikt.  
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Ook in Nederland is het antisemitisme toegenomen. Orthodoxe Joden kunnen nauwelijks op straat 

lopen zonder te worden uitgescholden. Er wordt zelfs, en terecht gesproken over het inzetten van 

´lokjoden` om de daders op te pakken. Op het internet wordt door louche figuren de Holocaust 

ontkend. Een Wassenaarse dominee noemde de Jood een verrader: Hij meende dat Hitler met zijn 

voornemen `de Jood in ons midden definitief uit te drijven` op ´Bijbelse bodem stond`. In de 

stadions klinkt de kreet ´Hamas, Hamas, Joden aan het gas`.  

 

Dit alles betekent zeker niet dat het huidige antisemitisme vergelijkbaar is met dat in het verleden. 

Of met de slavernij uit het Pesachverhaal of de brute volkerenmoord onder Hitler. Dat kan ook niet, 

want anders dan toen bestaat er nu een eigen Joodse staat, Israel, die in de bres springt voor het 

Joodse volk wanneer dat nodig is. Nederland is nu weer een rechtsstaat, waar discriminatie bestraft 

wordt. Bovendien weten we uit het Pesach verhaal, dat het in het verleden met de vijanden van het 

Joodse volk altijd slecht afgelopen is. Joden zijn door de eeuwen heen vervolgd en uitgestoten, 

maar hebben in elkaar, in hun traditie en in het vertrouwen in God, steeds de kracht gevonden om 

hun belagers te overleven.    

 

En ten slotte hebben we U, Urkenaren, die het verleden levend wil houden. Met deze Stolpersteine 

treedt u in het spoor van wat de schrijver, Nobelprijswinnaar en concentratiekamp overlevende Elie 

Wiesel zo treffend heeft gezegd.. 

 

`Kan onze toekomst gebouwd worden op verwerping van het verleden. Natuurlijk is dat niet de 

keus. Het tegengestelde van het verleden is niet de toekomst, maar de afwezigheid van een 

toekomst.’  

Ieder kan op zijn eigen wijze stil staan bij dit verleden. Met een pesachmaal, of het samen 

herdenken op de vierde mei, tijdens een Kerkdienst of met Stolpersteine. Wij kennen ons verleden 

en willen dit doorgeven, omdat we willen leven. Leven in een wereld zonder haat en zonder 

geweld. In een wereld die gekenmerkt wordt door harmonie, respect en vrede.     

 

Ronny Naftaniel 
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