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‘Mevrouw speelt graag de grote dame’

De Folkingestraat was toch een soort laatste getto; ze leefden toch wel erg op elkaar gepakt. Ik kan me zo’n

wijk in Duitsland niet voorstellen. Het was toch niet helemaal mijn milieu, waar ik zou willen leven. Daarvoor

was ik te geassimileerd.1

Aan het woord is Alfred Löwenberg (zie afbeelding pagina 116) die in 1933 vanuit Duitsland naar
Groningen kwam om hier zijn medicijnenstudie af te ronden. In eigen land werd hem dit vanwe-
ge zijn joodse komaf onmogelijk gemaakt. Löwenberg behoorde tot de eerste Duits-joodse vluch-
telingen2 die in Groningen arriveerden. Hun komst was in meer dan één opzicht confronterend
voor de Groningse joden. Het maakte niet alleen de verschillen in levensstijl duidelijk, zoals in
bovenstaand citaat, maar riep ook angstige gevoelens wakker die de traditionele joodse saamho-
righeid ondergroeven. Desondanks stond deze vluchtelingenstroom in een zekere traditie. Zo’n
vijftig jaar eerder arriveerden al joden uit Rusland ten gevolge van de pogroms die daar tussen 1880
en 1890 woedden, en bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zochten ruim tachtig Belgische
joden3 tijdelijk hun toevlucht in Groningen.

De groep van veelal Duitse vluchtelingen was niet alleen groter dan de Russische en Belgische,
hun aanwezigheid in Groningen had tevens een minder tijdelijk karakter. Daarbij betekende zij
voor de Groninger joden een directe confrontatie met gebeurtenissen die op nauwelijks vijftig kilo-
meter afstand plaatsvonden. Gevoelens van angst, ongeloof, weerstand en herkenning speelden de
laatsten daarom  parten. Het betrof hier geen zogenaamde Ostjuden, maar ‘geciviliseerde’ en geas-
simileerde Duitse joden; geen haveloze, armoedig geklede en ondervoede Luftmenschen, maar veel-
al welvarende burgers die tot voor kort een zeker en veilig bestaan leidden. Hun aanwezigheid en
hun verhalen riepen vragen op, vragen omtrent de oorzaken van dit leed, maar ook vragen omtrent
de eigen positie. Hoe veilig was men hier eigenlijk?

V LU C H T E L I N G E N



De Russische joden vluchtten eind negentiende eeuw westwaarts vanwege de pogroms die vanaf
de jaren tachtig in Rusland plaatsvonden na de moord op tsaar Alexander II in 1881 en tijdens het
zeer reactionaire, anti-joodse beleid van zijn opvolgers Alexander III en Nicolaas II. Voor Pinsker
vormden deze pogroms, zoals gezegd, de aanleiding tot het schrijven van zijn pamflet Auto-
Emanzipation, ein Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russischen Juden.4

Ook in Groningen hielden zich een tijdlang Russische joden op, al was dit veelal van korte
duur. Men was namelijk op weg naar Rotterdam om daar de boot naar de Verenigde Staten te
nemen. Beschrijvingen uit juni 1891 omtrent deze vluchtelingen tonen de grote verschillen die
bestonden tussen deze Russische joden en hun Groningse geloofsgenoten. Een Groningse jodin,
die kleding kwam brengen in een hotel aan de Raamstraat – waar deze vluchtelingen zich voorna-
melijk ophielden – beschreef haar ontmoeting als volgt:

Wij onderhielden ons met de vrouwen en gewenden ons aan hun gebroken Duits of veel meer jargon, vermengd

met Hebreeuwse woorden. [hoogstwaarschijnlijk jiddisch] Naar hun zeggen kwamen zij uit het Kownogebirge,

Riga, Odessa, ja zelfs van Archangelsk en altijd van ‘gebirge’. Wij hadden nog nooit van zoveel bergen in Rusland

gehoord en eindelijk kwamen we er achter dat ‘gebirge’ gouvernement betekende. Sommigen van hen kwamen

zelfs uit Finland en waren reeds vier of vijf weken op reis. Hoe onverwachts kwam onze hulp en hoe dankbaar

waren velen; zij kusten ons de handen en zegenden ons op hunne onstuimige wijze.5

Het lot van deze vluchtelingen beroerde velen en op voorstel van Nathan Kater jr. en Izak
Hildesheim werd een steuncomité in het leven geroepen. Dat juist Izak Hildesheim, vader van eer-
dergenoemde Eliazar, hierbij betrokken was, is gezien de familiegeschiedenis niet zo verwonder-
lijk. Zijn vader, Philip Mozes Hildesheim – oorspronkelijk nog Liebe Moshowicz Hildesheym
geheten –, was immers zelf in 1822 als vluchteling vanuit Polen naar Groningen komen lopen.
Kater voelde zich eveneens persoonlijk bij de hele tragedie betrokken. Met eigen ogen had hij
gezien hoe deze vluchtelingen via Charlottenburg en Bremen naar Groningen werden vervoerd.
Zij ooggetuigenverslag publiceerde hij in de Provinciale Groninger Courant.

Als vee worden die arme menschen in wagens gestopt. Waar slechts plaats voor 40 personen is, moeten 60 en

nog meer zitten. Te Nieuwe Schans, bij het douanekantoor, zag men moeders haar zuigelingen op een oude jas

op den vloer leggen om hun plunje te laten doorzoeken.6

Het comité bestond naast vooraanstaande joden als opperrabbijn Van Loen, I.B. Cohen en I.
Hildesheim ook uit niet-joden als de industrieel J.E. Scholten, de katholieke notaris Jhr. A.A.J.M.
Verheyen en de predikanten ds. A. Brummelkamp en F.E. Daubanton. Doel van het comité was
de vluchtelingen tijdelijk op te vangen, ze te voorzien van het hoognodige en vervolgens aan te
sporen tot verdere emigratie. In de regionale kranten plaatste men oproepen waarin om geld, voed-
sel en kleding werd gevraagd.7 Leest men deze uitvoerige oproepen nauwkeuriger dan valt op dat
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het joodse aspect van deze vluchtelingen geheel buiten beschouwing blijft. Er wordt slechts gespro-
ken van ‘Russische ballingen’, terwijl het vrijwel uitsluitend om joden ging die juist vanwege hun
joodse komaf waren vervolgd en verdreven.

Hoe zo’n aankomst op het station in Groningen verliep, blijkt uit een ander verslag in de
Provinciale Groninger Courant.

Gister avond kwamen hier per trein 9.30 van Rusland weer 62 volwassen personen en ruim 40 kinderen, meest

zuigelingen aan. Het comité dat zich hier vormde, was op het perron. De commissie had in overleg met den

heer Kroes (agent der stoombootmaatschappij) gezorgd voor twee groote rijtuigen, om die kleinen naar de

Raamstraat, logement het Anker, te brengen.

Hartverscheurende tafereelen vielen daarbij voor. Die ongelukkige moeders begrepen niet, toen men hunne

zuigelingen afnam, dat het geheel in hun belang was. Zij zijn zoo aan kwellingen gewoon, dat zij dachten van

hunne lievelingen te moeten scheiden. Hoe dankbaar waren ze echter toen men hun door gebaren ophelder-

de, dat zulks alleen uit menschlievendheid plaats vond.8

De procedure was als volgt: vanaf het station werd men ondergebracht in logement Het Anker aan
de Raamstraat of bij Valk aan de Schoolholm; de volgende ochtend had een kledinguitdeling plaats
en vervolgens werd men, voorzien van een voedselpakket, weer afgeleverd op het station, waarna
de reis werd voortgezet naar Rotterdam. De animo onder de bevolking om deze vluchtelingen te
helpen, lijkt tamelijk groot te zijn geweest. Het was niet ongebruikelijk dat in een week tijds zo’n
300 personen van kleding werden voorzien. Toch klonken er ook kritische geluiden, zoals van
J.E. Kroes die verantwoordelijk was voor het transport en toch al weinig gelukkig was met de wijze
waarop Kater dit transport in de Provinciale Groninger Courant had beschreven. In een ingezon-
den brief uitte hij zijn twijfels over de gehele gang van zaken.

Dat er vele ‘ballingen’ bij zijn is ongetwijfeld waar, doch zeker 50% zijn vrije uit eigen wil emigreerenden en

bovendien zijn de meesten niet zoo arm als men wel denkt. Dat er iets gegeven en iets gedaan wordt, is uit-

stekend, en dat enkele gaven goed besteed zijn, wie zal het tegenspreken; doch dat er misplaatste gaven en

bedeelingen plaats hebben, weet ik van nabij.

Dat het hier gevormde comité veler sympathie ondervindt verheugt mij en dat het ‘kledingmagazijn’ reeds flink

gesorteerd is, is prettig te vernemen; doch geef ik allen en vooral het comité beleefd en met aandrang in over-

weging, dat magazijn te laten blijven bestaan, ook ten gerieve onzer arme stadgenooten in den aanstaanden

winter; want dat wij vreemden volop voeden en eigen ingezetenen bijna laten verhongeren, is niet menschelijk

en bovendien is het hemd toch nader dan de rok.9

Het stuk bleef niet onbeantwoord. Dezelfde Kater reageerde fel en noemde Kroes onder meer een
‘boodschaplooper van de stoomboot-maatschappij’ die uitsluitend op winst belust was; Kater
besloot zijn brief als volgt: ‘Durft gij den moed hebben humaniteit te ontraden? Schande over u!’10
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Ook de opvang van de Belgische joden tijdens de Eerste Wereldoorlog had vanaf het begin een tij-
delijk karakter. De joden vormden overigens slechts een klein deel van het totaal aan Belgische
vluchtelingen dat in de stad werd ondergebracht. Hier werden namelijk zo’n 600 Belgische vluch-
telingen gehuisvest waaronder 88 joden.11 Mogelijkerwijs waren deze veelal Oosteuropese joden in
de eerste plaats gevlucht voor het anti-Duitse klimaat dat bij het utibreken van de oorlog in België
bestond. Als Duitssprekenden werden zij verdacht van Duitse sympathieën.12

Op het Groninger station bleek het soms niet eenvoudig de joden van de andere Belgen te
onderscheiden: ‘Een enkele vergissing, welke hierbij plaats had, daar vele Belgen niet zo blond zijn
als wij Noordelijken, was de oorzaak van een kleine, vrolijke afwisseling in de droeve omstandig-
heden’.13 Voor hulp aan de Belgische joden was op 10 september 1914 een vereniging opgericht
onder de naam ‘Groningsche Vereeniging tot steun van Joodsche Uitgewekenen’.14 Nu dus geen
onduidelijkheid over het joodse karakter. De vereniging had de vluchtelingen opgenomen onder
de uitdrukkelijke voorwaarde 

dat wij hen later, door onvoorziene omstandigheden gedwongen, zouden mogen terugzenden. Wij moesten

deze conditie wel stellen omdat de economische toestand van Groningen’s ingezetenen zelf, in het begin van

den oorlog alles behalve rooskleurig was en wij niet konden begrooten hoeveel de bijdragen zouden worden en

hoelang deze zouden blijven vloeien.15

Gelukkig bleek terugsturen niet nodig: waren er op 19 november 1914 nog 88 joodse vluchtelingen
in de stad, op 1 mei 1915 was dit aantal reeds geslonken tot elf. De vluchtelingen werden opgevan-
gen in zogenaamde ‘tehuizen’. Er waren tehuizen aan het Schuitendiep, in hotel Weinberg en het ver-
enigingsgebouw Ets Haïm in de Folkingestraat, en later nog één aan het Gedempte Boterdiep.
Aanvankelijk probeerde men de joodse vluchtelingen bij particulieren onder te brengen, maar dat
pakte klaarblijkelijk slecht uit. In het betreffende verslag vermeldt men hierover: ‘Met de uitbeste-
ding van uitgewekenen bij particulieren hebben wij, behoudens enkele gunstige uitzonderingen, geen
bevredigend succes gehad, zodat van dit systeem is afgestapt.’16 Wellicht dat ook hierbij de sociaal-
culturele verschillen een rol speelden. Een groot percentage bestond namelijk uit Oostenrijkse en
Galicische joden: ‘de meesten ontbloot van alles om in hun onderhoud te voorzien’.17

De komst van Duits-joodse vluchtelingen in de jaren dertig stond dus in een zekere traditie. Tot
november 1938 arriveerden de meesten in april 1933, nadat Hitler als reactie op de
Greuelpropaganda die volgens hem in de ‘buitenlandse joodse media’ over Duitsland werd ver-
spreid18, een economische boycot tegen joodse winkeliers, artsen, advocaten en ambtenaren afkon-
digde. Als gevolg hiervan waren eind 1933 al zo’n 4.000 Duits-joodse vluchtelingen in Nederland
gearriveerd. Na de inwerkingtreding van de Neurenberger rassenwetten in 1935, vluchtten
opnieuw zo’n 2.500 joden naar ons land, terwijl in 1938 na de Anschluss van Oostenrijk in maart
en vooral ook na de Kristallnacht van 9 op 10 november – waarbij de ‘administratieve’ jodenver-
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volging werd omgezet in fysieke vervolging – opnieuw zo’n 10.000 vluchtelingen op legale wijze
arriveerden. (Gerekend tot maart 1939.) In totaal zouden zo’n 24.000 Duits-joodse vluchtelingen
langer dan twee weken in Nederland verblijven. Van deze groep waren er in 1941 nog 15.174 in
ons land aanwezig.19 In Groningen waren er in 1942 in ieder geval nog 195 Duits-joodse vluchte-
lingen.20

De reactie van de joodse gemeenschap in Groningen op de komst van deze vluchtelingen was
veelal dubbelzinniger dan ten tijde van de komst der Russische en Belgische joden, en werd onge-
twijfeld mede ingegeven door angst voor de eigen positie. De aanvankelijke solidariteit maakte in
ieder geval al snel plaats voor een zekere gereserveerdheid. Zouden deze Duitse joden zich niet ont-
poppen als economische concurrenten en zouden ze – zo was de vrees – het antisemitisme niet aan-
wakkeren? Mogelijk zag men in hun lot ook de onzekerheid van het eigen bestaan weerspiegeld.
De ontvangst was in ieder geval vaak wat ongemakkelijk. Er werd regelmatig openlijk getwijfeld
aan de gruwelverhalen van deze vluchtelingen, en iets minder openlijk vroeg men zich af of zij dit
harde lot niet dankten aan het eigen optreden. Herzberg spreekt in dit verband zelfs van
Ersatzantisemitismus21, de vluchtelingen werden geïdentificeerd met hun vervolgers. Mogelijk werd
dit wantrouwen ook ingegeven door de houding van de landelijke overheid ten aanzien van deze
vluchtelingen. Zo oordeelde de minister van justitie J.R.H. van Schaik in 1934 dat de positie van
de joden in Duitsland weliswaar ‘betreurenswaardig’ was, maar dat er ‘voor asielrecht toch meer
nodig’ was.22 Eigenlijk kende het vluchtelingenbeleid van de regering vanaf mei 1934 drie uit-
gangspunten: het zoveel mogelijk beperken van het aantal op te nemen vluchtelingen; het bevor-
deren van verdere emigratie en de immigratie van ‘marxistische’ vluchtelingen zo veel mogelijk
weigeren. Na de Anschluss van Oostenrijk volgde zelfs een verscherping van het vluchtelingenbe-
leid. De betreffende minister van justitie M.J.F. Goseling liet in een circulaire het volgende weten: 

Nu na zoveel jaren aan de toevloeiing van vluchtelingen geen einde te zien is, zelfs een vergrooting van toe-

strooming te verwachten is, is de Regeering van oordeel, dat de tot nu toe gevolgde gedragslijn beëindigd moet

worden en dat binnenkomst hier te lande van verdere vluchtelingen, onverschillig van welke nationaliteit, niet

meer kan worden toegestaan: verschillende belangen van ons land en onze bevolking [..] maken het noodza-

kelijk de verdere toelating tegen te gaan en te verhinderen. Een vluchteling zal voortaan als een ongewenschte

vreemdeling te beschouwen zijn, die derhalve aan de grens geweerd en, binnenslands aangetroffen, over de

grens gebracht zal moeten worden.23

Slechts in gevallen van ‘werkelijk levensgevaar’ mocht iemand toegelaten worden. Met de
Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 kwam ook dit beleid weer op de tocht te staan en volg-
de een ruimhartiger opname.

Opmerkelijk is eigenlijk het geringe aantal joodse vluchtelingen dat zich tussen 1934 en 1938 in
Groningen vestigde: 54 om precies te zijn24, te meer omdat reeds in 1934 het totaal aantal joodse
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vluchtelingen in Nederland op 4.200 werd geschat.25 De verklaring ligt in het feit dat de meesten
verder naar het westen trokken, en dan met name naar Amsterdam.

Onder deze eerste Duitse joden bevonden zich veel studenten. In Groningen was in 1933 een
‘Comité tot Steun aan Joodsche geleerden uit Duitschland’ opgericht, dat zich inzette voor stu-
denten en afgestudeerden. Met dit initiatief diende men een ‘dubbel belang’ aldus het comité:
enerzijds wilde men zo enkele ‘der beste vertegenwoordigers der wetenschap voor ondergang
behoeden’, terwijl men anderzijds de Groninger universiteit en haar studenten wilde laten pro-
fiteren ‘van de talenten van enkele vooraanstaande geleerden’.26 In het comité zaten naast de pro-
fessoren W.J. Aalders (voorzitter), C.W. van der Pot (vice-voorzitter) en D. Coster (secretaris)
onder meer Dr. A.A. Weinberg, opperrabbijn S. Dasberg en Ds. C.W. Coolsma. 

De grondlegger van de moderne filosofische antropologie, Helmut Plessner (1892-1985)27 was
één van die ‘vooraanstaande geleerden’ die men naar Groningen wist te halen. Voordat hij hier tot
bijzonder hoogleraar in de wijsgerige sociologie werd benoemd, was hij werkzaam als privaat-docent
wijsgerige antropologie en gaf hij colleges over de Duitse geschiedenis. Deze colleges dienden de stu-
denten inzicht te geven in de gebeurtenissen, zoals die zich in nazi-Duitsland afspeelden. Zijn
ideeën hieromtrent zette hij in 1935 op papier onder de titel Das Schicksal des deutschen Geistes.28

Tot de eerste joodse vluchtelingen uit Duitsland behoorden ook Alfred Löwenberg en Erich
Siegfried Grünewald.29 Beiden studeerden medicijnen in Duitsland, maar zagen daar geen toe-
komst voor zich weggelegd. In respectievelijk 1933 en 1934 kwamen zij daarom – elk op eigen
gelegenheid – naar Groningen: Löwenberg om zijn studie af te ronden, Grünewald om te wer-
ken. De één had hier familieleden wonen, de ander kon inwonen bij zijn werkgever en had een
aanbevelingsbrief op zak van een rabbijn uit Trier voor diens Groningse collega, opperrabbijn
S. Dasberg.

De ontvangst aan de Groninger universiteit verliep over het algemeen hartelijk, aldus
Löwenberg. Vooral professor D. Coster (1890-1950) die fysica doceerde, onderscheidde zich in
positieve zin. Ook een andere joodse student, een zekere Gert R. uit Berlijn die in 1934 als onder-
zoeker met Coster in contact kwam, bewaart goede herinneringen aan hem. Coster verklaarde
tegenover hem eens waarom Nederland geen antisemitisme kende.

Mein Lieber, denken Sie daran, in Deutschland sind die Juden in der Regel intelligenter als die Nicht-juden. Das

ist bei uns anders. Wir halten mit den Juden mit, wir Holländische Christen sind ebenso intelligent wie die hollän-

dische Juden, und deshalb gibt es hier keinen Antisemitismus.30

De indrukken die Löwenberg en Grünewald hadden van de joodse gemeenschap in Groningen,
stemmen sterk overeen. Men leefde hier orthodoxer, traditioneler, ‘veel beter joods’ dan in de
Duitse gemeenten waar zij vandaan kwamen – respectievelijk Sulingen en Offenbach. Zelf waren
zij veel meer geassimileerd, en het werd hun in Groningen enigszins kwalijk genomen dat ze zoveel
niet-joodse vrienden hadden en zich niet strikt aan de joodse gebruiken hielden. Een joodse wijk
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zoals die in de omgeving van de Folkingestraat nog bestond, kenden zij niet uit eigen ervaring. De
indruk die Grünewald van deze buurt had, omschrijft hij als volgt:

Aan de ene kant [had ik] bewondering dat men zich zo strikt aan de regels hield; aan de andere kant vond ik

het ook een beetje een achterlijke boel. Economisch gezien waren die mensen toch wat achtergesteld. Het

waren geen grote zakenlui; het was allemaal kleinschalig.  

Löwenberg bestempelde de Folkingestraat, zoals reeds vermeld, als ‘een soort laatste ghetto’ waar
hij zich slecht thuisvoelde. Hun meer geassimileerde achtergrond verklaart ten dele de wat koele
ontvangst in Groningen. Daarnaast speelden ook andere factoren mee, aldus Löwenberg. 

De Nederlandse joden voelden de komst van de Duitse joden toch als een zekere bedreiging. Ze zagen zich

direct met hun eigen noodlot geconfronteerd. Dat vonden ze niet zo leuk. Ze vonden ook dat de houding van

de Duitse joden antisemitisme in de hand zou werken. Een beetje schreeuwerig, een beetje superieur: dat werd

hun niet in dank afgenomen. Men dacht ook dat hun vervolging deels te maken had met dit gedrag.31 

De verhalen over hun Duitse ervaringen werden vaak niet geloofd en volgens Löwenberg bestem-
peld als ‘Greuelpropaganda’.32 Sommige Groningse joden hebben zich na de oorlog geschaamd over
de behandeling die deze Duitsers ten deel was gevallen. Deze was ‘niet netjes’ om de woorden van
Manuel Ph. Menco (1927-1994), de latere penningmeester en voorzitter van de joodse gemeente,
te citeren.33

Het aantal joodse vluchtelingen dat zich in Groningen vestigde, nam pas na 1938 flink toe en
liep op tot zo’n 250 buitenlandse joden in 1941: 213 Duitsers en 37 met een andere nationaliteit.34

Vooral na de gedwongen evacuatie van niet-Nederlandse joden uit de kuststreken, tijdens de bezet-
ting in september 1940, kwamen velen naar Groningen. Een groot aantal van hen – 107 personen –
is beschreven en geregistreerd door het ‘Comité voor Joodsche Vluchtelingen’. Het betreft zoge-
naamde ‘aanvraagformulieren’ waarmee de vluchtelingen in aanmerking hoopten te komen voor
ondersteuning.35 De formulieren – die vrijwel allemaal in juli 1941 zijn opgemaakt – geven infor-
matie over de plaats van herkomst, het tijdstip waarop men in Nederland arriveerde, de gezinssa-
menstelling, de economische situatie (beroep), de geestelijke en lichamelijke toestand, het huidige
adres, en worden vaak afgesloten met een opmerking van de opsteller over de indruk die de bewus-
te persoon op hem/haar maakte, dit laatste met het oog op eventuele toekenning van ondersteuning.
Op indringende wijze spreekt uit deze formulieren de ellendige en wanhopige situatie waarin deze
mensen zich bevonden: uiteengerukte families, lieden op doorreis die door de oorlog gestrand waren,
zij die reeds vóór de Duitse inval maanden lang in opvangkampen hadden doorgebracht, personen
die hun beroep niet meer mochten uitoefenen en hun bankrekeningen geblokkeerd zagen, zij die
kampten met een aftakelende gezondheid. Ter illustratie volgen hier vijf gevallen die tesamen een
goed beeld geven van de situatie waarin men verkeerde en de problemen waarmee men kampte.
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De streng orthodoxe Nathan Fürst (zie afbeelding pagina 130) en zijn vrouw Kati Fürst-Hacker
arriveerden op 1 februari 1939 vanuit Wenen via Zevenaar in Nederland. Na vervolgens zes maan-
den in een opvangkamp te Heiplaat te hebben gezeten36, werden ze vanwege de leeftijdsgrens ont-
slagen en kwamen ze naar Groningen. Daar leefde kort daarvoor hun zoon Adolf, maar deze was
reeds naar New York vertrokken. Nathan, die koopman was, had al zijn goederen vanuit Wenen
naar Rotterdam gestuurd, maar verloor deze bij het bombardement op de stad. 

Eveneens uit Wenen afkomstig was de tandtechnicus Max Lustig die op 5 januari 1939 in
Nederland arriveerde. Hij was getrouwd met een ‘arische’, maar inmiddels gescheiden. Op verzoek
van zijn dochter – die artieste was bij het operettegezelschap van Fritz Hirsch – was hij naar
Scheveningen gekomen. Na de verplichte evacuatie in september 1940 kwam hij naar Groningen.
‘De man is bescheiden en maakt een sympathieke indruk’, zo luidt de laatste opmerking op het
formulier.

Het echtpaar Lyon (voor Moritz Lyon zie afbeelding pagina 130) uit Duitsland had reeds een
wereldreis achter de rug voordat ze ongelukkigerwijs in Groningen aankwamen. In januari 1937
waren deze oude mensen – 79 en 75 jaar – namelijk naar hun zoon in Mexico gereisd. Volgens dok-
tersattest konden zij het klimaat daar niet verdragen en daarom stond de zoon bij de Nederlandse
consul-generaal in Mexico borg, zodat zijn ouders naar Nederland konden reizen. Via Frankrijk arri-
veerde men hier uiteindelijk in augustus 1937. Het rapport vervolgt: 

De heer Lyon beweert dat zijn vrouw haast niet lopen kan, omdat zij erg last heeft van spataderen. De man is

zeer gedeprimeerd en niet bij machte mij zijn financieele toestand uiteen te zetten. Hij zegt al zijn voorwerpen

van waarde (gouden horloge, speld etc) verkocht te hebben om uit te kunnen komen. De menschen zijn zeer

bescheiden en komen nooit om iets extra’s bij ons. Ik heb de heer Lyon gezegd, dat indien hij iets verkopen

wilde, hij dit eerst met de Raad moest bespreken. De man kan uit zenuwachtigheid moeilijk spreken. Wel zegt

hij al zijn meubels (waaronder antieke stukken) aan de Joodse Raad te willen vermaken, omdat de Raad zo

goed voor hun zorgt. Ik ben hier niet verder op ingegaan, omdat de man te gedeprimeerd was. Ik geloof wel,

dat de oude mensen er wel moeilijk kunnen komen temeer daar de vrouw ziekelijk is. Ik stel voor de onder-

steuning met ƒ 2,50 te verhogen.

Abraham Neumann (zie afbeelding pagina 130) woonde aan de Kraneweg en was op verzoek van
zijn dochter in januari 1939 vanuit Berlijn naar Den Haag gekomen met het plan zijn vrouw ach-
terna te reizen die in december 1938 reeds naar Frankrijk was vertrokken. ‘Doch door het uitbre-
ken van de oorlog is hij niet meer weggekomen. Hij is zeer nerveus en hij heeft onder het feit dat
hij hier alleen is, erg te lijden.’ Hij zou nog een rijke zuster hebben die met een ‘ariër’ is getrouwd,
maar hij wil in geen geval ‘dat wij ons tot haar wenden, omdat hij bang is, dat zijn zwager dit erg
aan zijn zuster zal verwijten. Doch door een particulier geschreven brief zou wel van nut zijn’.
Gezondheid: ‘niet goed’.
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Tot slot de Berlijnse weduwe Gertrud Teppich-Itzig die op 17 januari 1938 naar Scheveningen was
gekomen om haar zoons Helmuth (zie afbeelding pagina 130) en Hans op te zoeken die in het
Kurhaus werkten. Hans vertrok vervolgens naar de Verenigde Staten, terwijl Helmuth werk vond in
Hotel des Indes in Den Haag. Net als zovele anderen werden Helmuth en zij in september 1940 geë-
vacueerd, Helmuth naar Amsterdam en Gertrud naar Groningen. Hier woonde zij aanvankelijk gra-
tis in bij de familie Van Rijn aan de Ubbo Emmiussingel, maar vervolgens verhuisde zij van pension
naar pension om uiteindelijk, door geldnood gedwongen, steun aan te vragen. Het commentaar van
de betreffende ambtenaar is ontnuchterend: ‘Mevrouw Teppich speelt graag de grote dame en gelooft
iets meer te kunnen krijgen dan de anderen’. Dat haar wanhoop meer was dan spel, blijkt uit een
begeleidend briefje dat later aan haar rapport is toegevoegd. Sinds 24 december 1941 lag ze name-
lijk in het Academisch Ziekenhuis na een mislukte zelfmoordpoging. Haar huisarts, de al genoemde
Löwenberg, weet zich haar nog goed te herinneren.37 Voordat ze in het ziekenhuis belandde, had ze,
aldus Löwenberg, reeds een eerdere zelfmoordpoging ondernomen door in het Verbindingskanaal te
springen.38 Bij haar tweede poging was ze van het dak gesprongen. Haar val veroorzaakte een bek-
kenfractuur die in het academisch ziekenhuis werd behandeld. Zij werd uiteindelijk gedeporteerd.

De wanhoop van het vluchtelingenbestaan wordt in de persoon van mevrouw Teppich-Itzig wel
op zeer schrijnende wijze geïllustreerd. Zij lijkt bij uitstek het voorbeeld van iemand die gewend
was geraakt aan het geassimileerde, verhoudingsgewijs comfortabele bestaan dat in Duitsland lange
tijd mogelijk was. De omschakeling naar het onzekere vluchtelingenbestaan was voor haar onmo-
gelijk geworden. 

De komst van deze Duitse vluchtelingen bracht verwarring teweeg bij de Groningse joden.
Hun werd als het ware een spiegel voorgehouden en het beeld dat daaruit naar voren kwam, boe-
zemde angst in: zo anders en toch zo vertrouwd, volledig geassimileerd en toch verdreven. 
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Enkele joodse vluchtelingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Groningen verbleven. Rij 1: Naam onbekend, Gerhard R. Rosendorf,
Blume Belgray-Gang, Margot Kohls, Horst Kohls. Rij 2: Naam onbekend, Max Israel Mosheim, naam onbekend, Herman Grosz, naam onbe-
kend. Rij 3: Helmuth Teppich, Moritz Lyon, Nathan Fürst, Günther Kornblum, Abraham Neumann. Rij 4: Ludwig Roth, Juliana
Goldschmidt, Sally Goldschmidt, Max Israel Kornblum, Margot Frankenstein.




