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‘De eigenlijke beproeving der karakters’

Kort na de Duitse inval op 10 mei 1940 voorspelde Leonard Polak (1880-1941) – jurist, filosoof,
ethicus en sinds 1928 hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Groninger universiteit als opvolger van
Heymans – dat nu ‘de schifting, de eigenlijke beproeving der karakters’ zou beginnen.1

Gerechtigheid, eerlijkheid en liefde waren zaken die voor Polak los stonden van geloof of ongeloof;
het waren zaken van het hart, van innerlijke beleving, kortom, van karakter.2 Zelf noteerde hij in
zijn dagboek – met een toespeling op zijn voornaam – ‘liever een dode leeuw [te zijn] dan een
levende hond’.3 In november 1940 werd hij, evenals andere joodse collega’s, ‘uit de waarneming
zijner functie ontheven’.4

Sinds zijn vijftiende was Polak atheïst en vrijdenker en geloofde hij in de op de rede gebaseer-
de menselijke eenheid die elke geloofsverdeeldheid – die ‘splijtzwam der godsdiensten’ – oversteeg.
‘De eenige ware “godsdienst”’, aldus Polak, bestond uit ‘de zuivere, natuurlijke, algemeen-men-
schelijke zedelijkheid, dus niets dan liefde en gerechtigheid.’5 Zijn persoon symboliseert de lange
weg die de joden in Nederland sinds het emancipatiedecreet in 1796 hadden afgelegd. Zijn idealen
waren die der Verlichting en zijn nagelaten bibliotheek omvatte naast de werken van Erasmus,
Spinoza, Descartes, Kant en Heine, ook de thora, talmoed en enkele sefardische gebedenboeken.6

Lou de Jong betitelde hem dan ook als ‘de Verlichting in persoon’.7 Dat de Duitsers hem als ‘vol
jood’ beschouwden, had uitsluitend te maken met het feit dat zijn vier grootouders ooit bij een
kille (joodse gemeente) stonden ingeschreven. 

Met de Duitse bezetting kwam feitelijk een einde aan het emancipatiedecreet en de hoopvolle
verwachtingen die die dit had gewekt. Het ‘jood-zijn’ werd niet langer op religieuze basis gedefi-
nieerd, maar op zogenaamde raciale gronden. Hoe onhoudbaar deze raciale definiëring eigenlijk
was, blijkt wel uit het feit dat de Duitsers de mate van ‘joodsheid’ baseerden op het kerkelijk lid-
maatschap van de betreffende grootouders. Indirect hanteerden zij dus, ironisch genoeg, toch weer
religieuze uitgangspunten. 

De joden werden niet alleen, zoals vóór 1796, opnieuw tot tweederangsburgers gedegradeerd,
men ontzegde hun zelfs het recht zich nog langer binnen de niet-joodse samenleving op te hou-
den. Een proces van inburgering dat na 1900 langzaam was overgegaan in regelrechte assimilatie,
werd op deze wijze niet alleen stopgezet, maar vervangen door opgelegde segregatie.
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Al sinds de jaren dertig wees Polak op het nationaal-socialistische gevaar in Duitsland en stoorde
hij zich mateloos aan de tamme reacties in binnen- en buitenland. De behoedzame neutraliteit die
in Nederland werd nagestreefd, bestempelde hij als ‘laf parasitisme’. Mede door dergelijke uit-
spraken en zijn actieve rol binnen het antifascistische ‘Comité van Waakzaamheid’, werd hij door
de Duitsers gezien als ‘de gevaarlijkste man van Groningen’.8

Het lag dan ook niet in zijn aard zich kritiekloos bij zijn functie-ontheffing neer te leggen.
Polak schreef verschillende brieven aan het College van Curatoren en zijn faculteit waarin hij om
opheldering verzocht. Hij verlangde onder meer een verklaring voor het niet langer ontvangen van
dissertaties en uitnodigingen voor vergaderingen. 

Terwijl ’s vijands bevel mij slechts de waarneming van mijn functie (dus doceren, examineren etc.) heeft

beroofd, niet van m’n ambt zelf (reeds blijkens de vooralsnog doorgaande salariëring), meent de Faculteit blijk-

baar, mij tevens het recht te moeten ontnemen, te vernemen welke promoties en examens er plaatsvinden of

de proefschriften te ontvangen. M.a.w., de Faculteit meent zich te moeten gedragen, als ware ik geen Gronings

hoogleraar, geen lid van Senaat en Faculteit meer!9

Polak ontving geen reactie, maar bleef stug doorschrijven waarbij zijn toonzetting steeds kritischer
werd. De nieuwe machthebbers duidde hij steevast aan met ‘de vijand’. In een brief van 13 decem-
ber aan het College van Curatoren bijvoorbeeld, sprak hij van de ‘overgedienstige serviliteit tegen-
over de vijand’.10 Bijna twee maanden na zijn eerste klacht noteerde hij op 3 februari 1941 in een
brief aan de faculteit het volgende:

Tot heden is mij dus alles onthouden, wat mij deze geheel onverwachte houding van Curatoren en Faculteit

begrijpelijk en daardoor aanvaardbaar zou kunnen maken. Ik kan er nog bijvoegen, dat zover mijn inlichtin-

gen strekken, de Groningse Universiteit de enige is hier te lande, die deze bejegening voegt bij het onrecht des

vijands.11

Het moge duidelijk zijn dat in de ogen van Polak ‘de beproeving der karakters’ aan de universiteit
haar eerste slachtoffers maakte.

J.M.N. Kapteyn12 – de door de Duitsers aangestelde rector-magnificus (emeritus-hoogleraar in
de oud-Germaanse filologie) – was voorzitter van de bewuste faculteit en wist niet goed raad met
de situatie. Hij vroeg het College van Curatoren om advies13 en speelde uiteindelijk enkele brieven
van Polak door aan de Duitsers. Polak mocht daarop zijn bezwaren persoonlijk komen toelichten
bij de Sicherheitsdienst in het Scholtenhuis aan de Grote Markt. Daar werd hij vervolgens onmid-
dellijk gearresteerd en overgebracht naar het huis van bewaring in Groningen. Het College van
Curatoren vermeldt hierover dat de heer Polak op 15 februari 1941 ‘om ons onbekende redenen’
is gearresteerd.14 Op 8 maart 1941 verbleef Polak opnieuw in het Scholtenhuis en wel voor ‘opna-
me van dactylogisch en fotografisch signalement’.15 Op 15 maart werd hij naar de gevangenis in
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Leeuwarden gebracht, vanwaar hij op 7 mei naar concentratiekamp Sachsenhausen werd gedepor-
teerd. Daar overleed hij op 9 december dat zelfde jaar aan ‘longontsteking’, aldus de kampleiding.16

De vervolging van de joden in de stad Groningen verliep volgens het gebruikelijke patroon dat de
Duitse bezetter overal toepaste: na registratie ging men over tot isolatie – waarbij joden door aller-
lei beperkende maatregelen werden uitgesloten van het openbare en economische leven – gevolgd
door de uiteindelijke deportatie.17

Reeds enkele dagen na de bezetting vond in de Folkingestraat een incident plaats dat de ver-
anderde positie van de joden pijnlijk duidelijk maakte. De toenmalige hoofdcommissaris J.J.
Tonckens18 nam het tamelijk onschuldige voorval in ieder geval zeer hoog op en reageerde nave-
nant. ‘Attentie!!!! Zeer belangrijk!!!!’, zo luidde reeds de kop van zijn stuk aan zijn manschappen.

Gisterenavond Woensdag 15 mei 1940 des namiddags te 11.20 heeft zich een zeer gevaarlijk incident voorge-

daan in de Folkingestraat bij de aflossing der wacht van Duitsche militairen. Een onbekende, naar wien de

recherche thans zoekt, vermoedelijk een jood, heeft met een steen naar de Duitsche soldaten geworpen, geluk-

kig zonder dezen te raken. Ook is door dien onbekende gescholden op de soldaten. De politie moet alles in

het werk stellen, dat zooiets nimmer weer voor komt! Hieraan is een groot gevaar verbonden. Immers, de

Duitsche soldaten hebben een en ander gerapporteerd bij hun chefs en vroegen daarbij, of zij in zoo’n geval

waren gerechtigd te schieten en waarop hun geantwoord werd: ‘Ja!’.

De geheele jodengemeente in de Folkingestraat zoekt thans naar die onbekende. Men wil hem zelf wel dood-

schieten, omdat hij hen allen in gevaar gebracht heeft!

Om erger te voorkomen moet vanaf heden op last van den heer Hoofd-Commissaris van politie bewaking in

de Folkingestraat ingesteld worden en wel van 2 maal 2 agenten. Burgerwachten mogen hierbij geen dienst

doen, wel mag elke patrouille bestaan uit 1 agent in uniform met 1 M.C.-er [marechausee]. [..]

De 2 patrouilles moeten dag en nacht worden uitgetrokken. Zodra het donker is, moeten op last van den

Hoofd-Commissaris van Politie – die als zoodanig deze maatregel heeft genomen - alle Joden van de straat

gestuurd worden en moeten binnenshuis blijven.19

Reeds de mogelijkheid dat de stenengooier een jood zou zijn geweest, bleek voldoende tot het
besluit extra patrouilles in te stellen en avondlijk huisarrest aan de joodse bewoners op te leggen.
Openlijke anti-joodse manifestaties lijken bij het Groninger publiek vooral weerzin te hebben
opgeroepen. Regelmatig ontstond een ‘volksoploop’ doordat NSB-ers met anti-joodse teksten
rondliepen of postvatten voor zogenaamde joodse winkels. Zo droegen enkele NSB-ers op dins-
dagavond 13 augustus 1940 borden met teksten als: ‘Door het kopen bij een Jood, brengt Gij Uw
eigen volk in nood’ en ‘Wenscht Ge den middenstand niet dood, koopt dan niet langer bij een
Jood’. De reactie van het publiek was zo vijandig dat deze NSB-ers de Grote Markt snel verlieten.
De volgende dag waren ze er weer, ditmaal onder politiebegeleiding. In de Herestraat postten zij
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zich voor de HEMA en kantoorboekhandel Lorjé, maar de politie kon niet voorkomen dat de
NSB-ers werden gemolesteerd en hun borden vernield. Het verslag van politieman A. Loek luid-
de: ‘Alles is zeer snel verloopen. Bij de aanvallende menschenmenigte heb ik helemaal geen Joden
opgemerkt. Volgens mij was het een plotselinge algemeene actie van het publiek, dat zich daar had
verzameld.’20

Net als de overige Nederlandse joden reageerden ook de Groningse joden op de Duitse maatrege-
len zoals men reeds vóór 1940 gewend was op overheidsmaatregelen te reageren: men volgde ze
op. Of, zoals Lou de Jong het in een interview eens formuleerde: ‘Tegen de achtergrond van de
Duitse bezetting is het Nederlandse jodendom aan zijn fatsoen bezweken’.21 Bijna 150 jaar lang
stond de Nederlandse staat garant voor rechtszekerheid en vooruitgang. Gehoorzaamheid en ver-
trouwen in beslissingen van bovenaf waren uitgegroeid tot een tweede natuur.

De registratie van buitenlandse joden startte reeds op 1 juli 1940. Een plakkaat dat verspreid
werd over de stad, riep ‘alle niet-arische vreemdelingen’ op zich te melden bij het hoofdbureau van
politie.22 Op deze wijze leefden de Nederlandse joden aanvankelijk nog in de waan dat het ‘slechts’
om buitenlandse joden ging. Deze illusie duurde tot februari 1941, toen ook zij geregistreerd wer-
den. Een brief van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters aan de burgemeester kondigde de
aanmeldingsplicht voor alle personen ‘van Joodsen bloede’ aan. In de regionale kranten versche-
nen daarop op 10 februari oproepen waarin personen met minimaal één joodse grootouder ver-
plicht werden zich te melden. (Een aanmeldingsformulier was tegen betaling van één gulden op
diverse plaatsen in de stad te verkrijgen.) Reeds in februari 1941 was zo een lijst van 3187 men-
sen opgesteld die allen één of meer joodse grootouders hadden. Op deze wijze beschikten de
Duitsers vanaf dit moment over een overzicht van de gehele joodse bevolking, compleet met
geboortendata, beroepen en – niet onbelangrijk – adressen.23

Het isolement van de joden werd bereikt door talloze anti-joodse maatregelen variërend van de
arisering van het overheidsapparaat, de uitsluiting van joodse leerlingen van openbare en bijzon-
dere scholen, bordjes met ‘Verboden voor Joden’, de sluiting van joodse winkels, tot het dragen
van de jodenster welke vanaf 3 mei 1942 tegen betaling van 2 cent in het rabbinaatshuis moest
worden afgehaald.24

Over de jodenster staat nog een opmerking in het betreffende ‘maandrapport’ van de politie.

De jodensterren worden door vele joden met een zekere trots gedragen. Het is zelfs voorgekomen, dat een Arier

een jodenster droeg. Hiervoor zijn twee personen op last van de Sicherheitspolizei aangehouden en naar een

interneringskamp overgebracht. De jodenvrienden vinden het overigens verschrikkelijk dat hunne vrienden

aldus geteekend bij de straat moeten loopen.25

Voorbode van de eerste deportatie vormde de keuringsplicht die op 24 juni 1942 werd afgekon-
digd. Joodse mannen tussen de 16 en 55 jaar dienden zich te melden met het oog op te verrich-
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ten arbeid in de werkkampen. Deze keuringen vonden op 25 en 26 juni plaats in de oude HBS
aan de Violenstraat. Volgens de joodse arts Isidor van Hal werd vrijwel iedereen door de NSB-artsen
goedgekeurd: 

In zes, zeven uur werden veertienhonderd mensen gekeurd. Ook mensen met kunstledematen, hartafwijkin-

gen et cetera werden goedgekeurd. Geen gewicht werd gecontroleerd, geen urine-onderzoek en dergelijke. [..]

Attesten werden niet eens ingezien.26

Op 10 juli 1942 werd een groep van ongeveer 850 joodse mannen – waarvan zo’n 600 afkomstig
uit de stad en de overigen uit de provincie27 – via het Groninger station naar werkkampen in De
Fledders (gemeente Norg), Balderhaar, Kloosterhaar (beide onder Hardenberg), Het Wijde Gat
(bij Staphorst), Twilhaar (bij Nijverdal)28 en Westerbork weggevoerd.29 Om te zorgen dat iedereen
ook werkelijk thuis zou zijn, was voorafgaand aan dit transport op 28 juni bepaald dat het ‘Joden
onder alle omstandigheden verboden’ was ‘de stad hunner inwoning te verlaten’. Dit gold ook voor
joden ‘die een wandeling’ wilden maken of ‘om andere redenen’ buiten de stad wilden verblijven.30

Nadat de mannen hun oproep hadden ontvangen, organiseerde opperrabbijn Dasberg een bijeen-
komst in de synagoge waar hij, aldus Elie Aron Cohen, de volgende woorden sprak: ‘Ik heb de
zekerheid gekregen van de Duitse autoriteiten, dat de oproep alleen geldt voor werkkampen in
Nederland en dat u rustig kunt gaan’.31 

In het licht van de latere ontwikkelingen was dit een wat ongelukkig advies, maar wanneer men
bedenkt dat reeds in november 1941 zo’n 60.000 niet-joodse Nederlanders betrokken waren bij
zogenaamde ‘werkverruiming’ in soortgelijke kampen is het vertrouwen van de rabbijn enigzins
begrijpelijk.32 Dat onderscheid werd gemaakt tussen joodse en niet-joodse kampen, dat in joodse
werkkampen de uitkeringen 20 procent lager lagen en dat niet-joodse arbeiders eens in de drie
weken naar huis konden terwijl men de joodse vasthield, was wellicht onredelijk, maar paste geheel
in het segregatiebeleid van de Duitse bezetter.33 Slechts enkelen negeerden het advies van de rab-
bijn en doken onder, zoals de arts Joseph Isaäc Cohen. Hij besloot reeds in een eerder stadium elk
contact met de door de Duitsers ingestelde Joodse Raad te verbreken. 

Ikzelf ben nog eens, samen met een andere joodse student, naar de mensen van de Joodse Raad gegaan. We heb-

ben voorgesteld dat zij ons een duplicaatsleutel van het archief zouden geven waarna wij alle gegevens over de

joden zouden laten verdwijnen. Ze wilden er niet van weten, want: Hoe moesten ze de contributie dan innen? 

Als je dat niet hebt méégemaakt – dan kun je je dat niet voorstellen! Dat mensen zo vast blijven houden aan

... triviale dingen mag ik toch wel zeggen. Terwijl bij wijze van spreken de wolf voor de deur ligt. Ik heb daar-

na nooit meer connecties met de Joodse Raad willen hebben.34

Het overgrote deel van de opgeroepen mannen vertrok wel naar de werkkampen, en was niet eens zo
slecht te spreken over het verblijf aldaar. Eerdergenoemde arts Isidor van Hal, zelf naar Balderhaar
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gedeporteerd, noemde de stemming in de kampen Balderhaar en Kloosterhaar zelfs goed. ‘Met alle-
maal Groningers onder elkaar, kennissen, familie en vrienden was het wel vol te houden.’35 Salomon
de Jong36 noteerde over zijn transport op 10 juli 1942 van Groningen naar Kloosterhaar dat zij (de
gedeporteerden) door ‘massa’s mensen [werden] gegroet’ en dat ‘overal waar we langskwamen’ de
politie de boel had afgezet. Over de tocht van Groningen naar Kloosterhaar schreven De Jong en zijn
collega’s een ‘reislied’ (in het Gronings/Nederlands) waarin zowel de angstige, beklemmende sfeer tot
uitdrukking komt, als het optimistische vertrouwen dat men snel weer thuis zou wezen. Het is op de
wijs van het toen bekende lied ‘Grensrechter was nait verkeerd’. Hier volgt de Nederlandse ver-
taling.37

Wij moesten uit Groningen weg,

wat hebben we daar niet over gemord.

10 juli dat was me een dag,

Zoals ik in mijn leven niet zag.

Ieder weet nog van daar bij de trein,

Er was geen gelach en geen gein.

Ieder nam daar zijn treurig afscheid,

Heb ik daarin gelijk of niet.

Van het eerste naar het derde perron,

Toen weer naar het tweede weerom.

Wat gaan ze wel met ons doen,

De moed zonk ons in de schoenen.

We kwamen toch in een coupé,

En toen de trein met ons wegreed,

Werd daar nog menig traan geschreid.

Heb ik daarin gelijk of niet.

Die uittocht blijft ons altijd bij,

Langs de straten en de huizenrij.

Daar stonden onze vrienden reeds klaar,

En wuifden en groetten wij elkaar.

Maar wat toch nog fijner zal zijn,

Het duurt niet lang meer misschien,

Onze terugkeer ligt in het verschiet.

Heb ik daarin gelijk of niet.
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Zoo mannen uit het Groningerland,

Wij zijn nu verenigd door een band.

Wij zijn hier niet voor ons plezier,

Zij planten ons hier neder als een dier.

Maar wat wij niet hadden gedacht,

En ook door geen van ons was verwacht.

We kniezen niet door verdriet.

Heb ik daarin gelijk of niet.

Zo kwamen wij in het kamp Kloosterhaar,

En dachten gelijk dat lijkt niet raar.

Want de commandant met zijn chef,

Die hebben immers helemaal geen lef.

Die gaan immers zo goed met ons om,

Wie dat niet begrijpt is oerdom.

En met een bravo in m’n lied,

Heb ik daarin gelijk of niet.)

Zo arriveerde De Jong met 85 man in het kamp Kloosterhaar. De mannen werden er verdeeld over
elf kamers. Ze werkten op de heide en kregen weinig, maar goed te eten. Net als Van Hal was ook
De Jong te spreken over de sfeer in het kamp. Zo was er een kantine waar men kon lezen, biljar-
ten en kaarten, en men kreeg geregeld een uur vrij om zich buiten het kamp te begeven. Wel klaag-
de hij over het feit dat men al om negen uur ’s avonds – ‘als kleine kinderen’ – naar bed moest en
er geen rookwaar aanwezig was.

Er bestond ook een soort kamplied (met enkele Jiddische woorden) waarvan het refrein – op
de wijs van ‘Daar bij die molen’ – als volgt luidde.38

Doe nemtz die schoppe,

doe nemtz die schoppe.

Doe nemtz die schoppe al in de linkerhand.

Met weinig seigel,

met veel gesmeigel

bewerken wij het mooie heideland.
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Werkkamp Twilhaar (Nijverdal), 1942. Man in witte jas is Izak van Berg, daarnaast zijn niet-joodse schoon-
dochter Hendrike de Boer (was op bezoek), naast haar Mozes (Max) van Berg. Gehurkt (rechtsonder) Jan
Geert Smit, niet-joods en eveneens op bezoek.

Werkkamp De Fledders (bij Norg), 1942.



Dat de niet-joodse bevolking op de hoogte was van het transport blijkt niet alleen uit het verslag
van De Jong, maar tevens uit een politieverslag van 9 juli 1942 (tijdstip 21.30 uur). Dit was de
avond voorafgaand aan het eerste transport van joodse mannen opgesteld door de hoofdcommis-
saris van politie, de NSB’er Ph. Blank. Het draagt de omschrijving: ‘Woelingen en onlusten’.

Hedenavond te ongeveer 20.10 uur vonden er samenscholingen plaats van niet-Joden in de Folkingestraat en

omgeving, zijnde de Jodenwijk. Oorzaak vermoedelijk sympathiebetuigingen tegenover de Joden. De Joden

zelf vertoonden zich niet. Na plm. een kwartier was de rust geheel weergekeerd. De Jodenwijk blijft afgezet tot

hedenavond 23.00 uur.39

Hoe die rust precies werd hersteld, staat niet vermeld. Uit een ander verslag blijkt dat ‘het noodi-
ge personeel en twee motoren’ werden gezonden ten einde ‘deze straat schoon te [..] vegen’.40 Hier
uit blijkt in ieder geval dat de bevolking niet alleen op de hoogte was, maar tevens haar ongenoe-
gen uitte.

Ook op de dag van het transport zelf was het onrustig. Het summiere verslag in telegramstijl
van de commandant van de ordepolitie E.H. Huizinga van 10 juli 1942, 11.55 uur, met als
omschrijving ‘Wapengebruik door de Nederlandse politie’, toont dit aan.

Hedenmorgen vertrokken transport ca. 850 Joden in twee treinen van Hoofdstation naar diverse werkkampen.

Duizenden toeschouwers op de been omgeving station en langs spoorbaan. Deze menigte verspreid: van sabels

en gummistokken gebruik gemaakt. Van de zijde van de Joden geen demonstraties of wanordelijkheden.41
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Werkkamp Twilhaar, 1942. Tweede van rechts is Samuel van Dam.



Een menigte van ‘duizenden’ toeschouwers die met ‘sabels en gummistokken’ op afstand moest
worden gehouden. Het bevestigt allerminst het beeld dat de joden in alle stilte en zonder de min-
ste ruchtbaarheid zijn afgevoerd. Of het werkelijk om ‘duizenden’ mensen ging, valt te betwijfelen,
maar dat er onlusten waren en dat deze tot grote consternatie bij de politie leidden, staat vast. Deze
onlusten lijken ook buiten Groningen tot verscherpte maatregelen te hebben geleid. Zo werd bij
de eerste deportatie van joden uit Leeuwarden, een goede maand later, uitdrukkelijk vermeld dat
het ‘zeer ongewenst’ was ‘vertrekkenden’ naar de trein te begeleiden.42

De Groningse burgemeester mr. P.W.J.H. Cort van der Linden protesteerde tegen het trans-
port van de mannen in een brief aan de Duitse Ortscommandant Rauch. 

De vrijdag 10 juli 1942 toegepaste maatregel een groot aantal mannelijke Joden naar werkkampen te zenden,

heeft een hoogst ongunstige indruk op een zeer groot deel der bevolking gemaakt. [..] In een land dat vele eeuwen

trots is geweest op zijn traditie asylrecht te hebben verleend aan verdrukten, moeten deze daden grote aanstoot

geven. De maatregel strijdt tegen het religieuze gevoel van een groot deel van de bevolking, die een afschuw

heeft van vervolging van welke aard dan ook. Hij wordt in strijd geacht met het bezettingsrecht. Dit alles geldt

hier in Groningen, waar men de Joden steeds enigszins op een afstand hield, minstens even sterk als elders.43

De laatste toevoeging maakt een wat eigenaardige indruk en lijkt de kracht van het protest af te
zwakken. Het wekt de suggestie dat ook de Groningers geen vrienden van de joden waren, maar
dat dit de traditie van vreedzaam samenleven nooit in de weg stond. Dat onder brede lagen van
de bevolking een afkeer bestond van anti-joodse maatregelen komt ook in een politierapport uit
maart 1942 tot uitdrukking. Onder het kopje ‘Politiek’ wordt hierin de stemming onder de
Groninger bevolking beschreven. (Hierbij refereert men aan de gedwongen verhuizing, medio
maart, van joden uit Delfzijl naar Amsterdam.) 

In het algemeen kan gezegd worden, dat het ‘Jodenvraagstuk’ nog velen van het Nationaal-Socialisme afkeerig

doet zijn. Zoo hoort men bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitwijzing der Joden uit Delfzijl, ook in intel-

lectueele kringen, dat men in het algemeen wel voor het Nationaal-Socialisme voelt, als men de joden maar

niet vervolgde en met rust liet. Men zegt in die kringen, dat, als de Führer de joden maar niet vervolgde, de

Führer het reeds had gewonnen. Men kan zeggen, dat door het jodenvraagstuk een groot gedeelte der bevol-

king nog afwijzend staat tegenover het Nationaal-Socialisme.44

Hoe het ook zij, Cort van der Linden werd op 2 september 1942 uit zijn functie ontslagen en ver-
vangen door een NSB-burgemeester.45

Verdere openlijke protesten zijn in de bronnen niet terug te vinden of men zou het opzettelijk
verwijderen van de bordjes ‘Verboden voor Joden’ daartoe moeten rekenen. Deze werden namelijk
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op grote schaal uit straten, buurthuizen en cafés ontvreemd.46 Door het nemen van strenge voor-
zorgsmaatregelen hoopte de politie nieuwe protesten bij deportaties te vermijden. Bij het transport
op 30 september 1942 luidde het motto in ieder geval dat ‘elke demonstratie moe[s]t worden voor-
komen’. Opnieuw betrof het joodse mannen die naar werkkampen werden vervoerd – ‘met den
trein van 13.37 uur’. De groep was echter veel kleiner dan de vorige, namelijk ‘110 joden’. Niet
alleen werd dit keer het Stationsplein afgesloten, vanaf 11.00 uur was ook al het rij- en voetgan-
gersverkeer naar dit plein gestremd. Verder was er ‘speciaal toezicht’ op het Zuiderdiep, in de
Folkingestraat en de straten langs de spoorbaan (Achterweg, Viaduct, Lodewijkstraat, Verlengde
Lodewijkstraat, Verlengde Feithstraat en Verlengde Willemstraat). Om elk contact met de omge-
ving te vermijden mocht op de stations door de gedeporteerden ‘niets worden gekocht’.47

Doordat vele joodse mannen nu min of meer in gijzeling waren genomen, was het vrij eenvoudig
op een later tijdstip de overige gezinsleden op te pakken. Op 3 oktober 1942 volgde dan ook een
transport van in hoofdzaak vrouwen en kinderen naar Westerbork, een transport dat uit circa 650
personen bestond.48 Het ophalen gebeurde door de Groninger politie. Vijftig patrouilles van drie
agenten waren de hele nacht bezig mensen te arresteren en naar het station te begeleiden waar ver-
volgens de marechaussee voor de bewaking zorg droeg.49 Het politieverslag van 2 op 3 oktober
vermeldt onder ‘Bijzondere diensten’: ‘Van 19 tot 6 uur had het geheele personeel speciale dienst
i.v.m. de Jodenarrestaties’.50 Politie-commissaris Ph. Blank hield voorafgaand aan deze operatie een
toespraak tot zijn manschappen waarin hij sprak van de ‘schone taak’ die voor hen was weggelegd
om de joodse gezinnen weer te herenigen. (De mannen werden namelijk gelijktijdig vanuit de
werkkampen naar Westerbork overgebracht.) 

Aan het begin van de sabbathviering werden de joden door de politie opgehaald en naar de
loodsen van Van Gend en Loos – naast het station – overgebracht. Daar bracht men de nacht door
om de volgende ochtend naar Westerbork te vertrekken. Inge Apt-Joseph was toen vijftien jaar oud
en herinnert zich nog hoe twee jonge agenten die avond voor de deur stonden aan de Otto
Eerelmanstraat. Haar broer en vader waren reeds met het transport van 10 juli vertrokken en nu
was het de beurt aan Inge en haar moeder. De benodigde bagage stond uit voorzorg al gereed. De
agenten kwamen binnen, keken wat rond, rommelden in een kist en pikten er spullen uit. Inge’s
moeder werd hierop zo kwaad dat ze voor de ogen van de agenten familiefoto’s begon te ver-
scheuren. Die konden ze haar in ieder geval niet meer afnemen, zo liet ze de agenten weten.
Vervolgens ging het te voet over de Kraneweg richting station, waarbij de stoet langzaam aanzwol
met slachtoffers uit andere straten. Angstig en zwijgend liep men zo gezamenlijk door het nachte-
lijk duister, aldus Apt-Joseph.51

De voormalige veehandelaar Ph. Blok was één van de joodse achterblijvenden en beschreef zijn
situatie in een brief aan vrienden als volgt:
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Daar ik tot degene behoor en mijn vrouw die nog niet weggehaald zijn, ben ik nu nog in de gelegenheid u

eenige letteren te schrijven. [..] wat wij op onze oude dag meegemaakt hebben kan ik jullie in woorden niet

uitdrukken toen wij zaterdagmorgen 3 oct. tot de vreeselijke ontdekking kwamen dat al onze kinderen bij

nacht weggehaald waren tevens al de familie [..] Gelukkig is hier de medewerking en medeleven van de

Christenen zeer groot [..] als jullie nu zien hoe hier uit de huizen der joden al weggehaald wordt, dan is dat

bitter droevig, doch wat zullen wij aan dit alles doen, afwachten tot er een andere tijd komt en moed houden

en op God vertrouwen [..] misschien valt er dan nog iets te redden, ofschoon voor zeer veel joden het leed al

niet meer te verhelpen is, en ook zeer veel zelfmoorden gepleegd worden [..].52

Ook de drukker/kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) refereerde in één van zijn
brieven, in bedekte termen, aan deze deportatie.

De joden hebben het hier Vrijdagnacht en Zaterdag weer erg te verduren gehad. Enkele gevallen van zelfmoord

kwamen voor. Het is werkelijk te hopen dat de gunstige berichten die zoo voor en na doorkomen waarheid

bevatten en dat spoedig een eind komt aan al de ellende.53

Zowel Blok als Werkman spreken over de zelfmoorden onder de joden. In de loop van 1942 valt
in de politierapporten inderdaad een opmerkelijke toename van het aantal zelfmoorden te consta-
teren.54 Daarin staan korte vermeldingen zoals bij 3 oktober 1942: 

‘Aan Nassaulaan 42 hebben N.P. (Groningen 18/3/1877) en zijn vrouw M.G. (Bunde 18/8/
1884) zich door vergassing om het leven gebracht. Zaten beiden op een stoel in de keuken.’55

Anderzijds waren er ook die bleven vertrouwen op de overheid en zich in keurige brieven
wendden tot, bijvoorbeeld, de hoofdcommissaris. Zoals de vrouw die zich op 6 augustus tot Blank
richtte met het verzoek om een verhuisvergunning. Ze was namelijk net getrouwd en wilde bij haar
man intrekken. De Joodse Raad weigerde haar een vergunning te verstrekken en daarom vestigde
ze haar hoop op de hoofdcommissaris.56 Een joodse lerares aan het Zuiderdiep opende haar brief
van 23 oktober 1942 als volgt: ‘Bij het ophalen der Joden werd ook ik aanvankelijk medegenomen
doch later weer vrijgelaten.’ Ondanks het feit dat haar deur door de politie was verzegeld, bleken
er bij terugkeer verschillende spullen uit haar huis te zijn verdwenen. Ze verdacht haar buren van
diefstal. 

Hoewel ik natuurlijk niet met zekerheid kan zeggen, wie de dader is, komt het mij waarschijnlijk voor, dat dit

is geschied door de familie H. [..] omdat beide woningen, achterlangs gemakkelijk te bereiken zijn voor elkaar

[..] en de achterdeur van onze woning niet gesloten was.

Een politie-ambtenaar had haar beloofd een onderzoek in te stellen, maar ‘aangezien ik van deze
zaak tot dusverre nog niets vernomen heb, ben ik zoo vrij, ze direct onder Uw welwillende aan-
dacht te brengen’.57
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Blank was rond die tijd echter met geheel andere dingen bezig, zaken die hij daadwerkelijk ‘wel-
willend’ verrichtte. Zo was hij uiterst tevreden over de inzet van zijn mannen bij de deportaties. In
een dagorder van 5 oktober 1942 bracht hij dit als volgt onder woorden:

Naar aanleiding van den inzet in den nacht van vrijdag op zaterdag 2 op 3 october j.l. van het geheele perso-

neel ter doorvoering van de emigratie van een groot aantal Joodsche gezinnen, gevoel ik mij gedwongen het

personeel van hoog tot laag mijn groote tevredenheid te betuigen voor de zeer vlotte en correcte wijze, waar-

op dit zijn plicht heeft gedaan.58

Het betrof hoogstwaarschijnlijk de ‘emigratie’ waarbij de bewuste lerares op het laatste moment
was vrijgelaten. 

Inbraken in huizen van gedeporteerden door buren of andere ‘belangstellenden’ kwamen ove-
rigens geregeld voor59, dit ondanks het toezicht op de ‘verzegelde jodenperceelen’.60 De burge-
meester verzocht de politie dan ook het toezicht op dergelijke woningen te verscherpen en even-
tueel in te grijpen.61

Op 28 november 1942 volgde opnieuw een transport richting Westerbork, ditmaal met haast
uitsluitend joden uit de provincie. Het transport was overigens pas op 26 november (16.00 uur)
vanuit Leeuwarden door de Procureur Generaal – tevens Gewestelijk Directeur van Politie –
A. Semplonius aan de Groningse burgemeester aangekondigd. In het bewuste telegram staat onder
meer dat: 

In den avond van 27 November 1942 te 20.00 uur de thans nog in de provincie Groningen verblijvende Joden

met uitzondering van die in de gemeente Groningen en met inachtneming van hetgeen hieronder is aangege-

ven door Uw onderhebbende politie worden gearresteerd en naar Groningen worden gebracht. Het transport

moet zoodanig worden geregeld dat de joden zaterdag 28 November a.s. des voormiddags uiterlijk 10 uur aan-

wezig zijn in het spoorwegstation aldaar.62

Uitgesloten van dit transport waren onder meer joden die op hun persoonsbewijs een stempel van
vrijstelling hadden en zij die met een niet-joodse partner getrouwd waren (en de kinderen die uit
dergelijke huwelijken waren voortgekomen).63 Het betreffende politierapport van 27 op 28
november noteert opnieuw dat de opdracht accuraat is uitgevoerd: ‘Van 20 tot 7 uur is alle
beschikbare personeel aangewend tot het arresteren van joden’.64

De transporten van 12 maart en 8 december 1943 vormden de afsluiting van een lange reeks
grote en kleinere deportaties. Het december-transport omvatte ook de circa 25 oude en zieke
bewoners van het rusthuis Beth Zekenim aan de Schoolholm. Eigenlijk leefden reeds in februari
1943 nauwelijks nog joden in de stad Groningen. Zo bericht E. Steenwijk – de Majoor van Politie
– op 6 februari 1943 aan de Procureur Generaal dat in Groningen nog ‘200 gezinshoofden en
alleenstaande joden vertoeven en 100 Misehe [sic]’.65 Ook de Groningse Joodse Raad was kort
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tevoren naar Westerbork overgebracht. Al met al was het overgrote deel van de joodse gemeen-
schap, gerekend vanaf het eerste transport op 10 juli 1942, in krap zeven maanden tijd wegge-
voerd. 

Opperrabbijn Dasberg zou pas later naar Westerbork vertrekken, en wel vanuit Amsterdam. Bij
de meeste transporten vanuit Groningen was hij op het station aanwezig om afscheid te nemen
van zijn gemeenteleden. Zo ook op 12 augustus 1943. Een rapport dat van deze dag is opgemaakt
door een inspecteur van de ordepolitie noemt de naam van de rabbijn.66 De inspecteur beklaagt
zich hierin over het feit dat hij is ‘gestoord’ in de ‘uitoefening van zijn dienst’. Op 12 maart 1943
was hij namelijk belast met het transport van een aantal joden die met de trein van 12.00 uur die
dag moesten vertrekken. Deze bevonden zich in een wachtkamer (derde klasse), afgesloten ‘voor
publiek en andere onbevoegden’. In groepjes van ongeveer vijf personen werden ze vanuit de
wachtruimte naar de trein geleid, welke gereed stond op het eerste spoor. Op weg daarheen trof
men Jasper Folkeringa, een Nederlandse SS-er. Deze duwde op een gegeven moment de rabbijn
van het perron. De inspecteur vervolgt: 

Ik begaf mij onmiddellijk daarheen, ook al omdat hierdoor een begin van een volksoploop ontstond. Ik vroeg

den militair wat er aan de hand was, waarop hij mij te kennen gaf, dat ik daarmede niets te maken had. ‘Daar

heb jij niets mee te maken en dat mannetje gaat nou eens even met mij mee’, aldus zijn woorden. [..] Alsnog

verklaar ik, dat de Opperrabbijn Dasberg, nadat hij weer op het perron was verschenen en dus weer was los

gelaten door den militair, mij mededeelde, dat hij door den militair was meegenomen naar de stationskapper

en dat hij hem aldaar zijn baard had willen afscheren, hetgeen ten slotte niet tot uitvoering is gekomen. Wel

had hij nog een klap tegen zijn gezicht gehad.

De directe aanleiding voor het opmaken van dit rapport had niet zozeer met de beschreven mis-
handeling te maken, alswel met het geschonden eergevoel van de inspecteur en de ‘stoornis’ die het
gehele voorval gaf: 

Door de woorden, mij door Jasper Folkeringa toegevoegd, in het openbaar, tijdens het verrichten van mijn

dienst, gevoel ik mij als Inspecteur van Politie, die kan terugzien op meer dan 23 dienstjaren als zoodanig, zeer

beledigd, terwijl verder het optreden van Folkeringa van dien aard was, dat er een begin van een volksoploop

ontstond, waardoor ik op dat moment werd gestoord in de uitoefening van mijn dienst.

Het ophalen van de joden en het begeleiden van de transporten geschiedde voor het overgrote deel
door de Groningse politie en marechaussee.67 Die taak zal velen ongetwijfeld zwaar zijn gevallen
en in grote gewetensnood hebben gebracht; anderen toonden minder scrupules en maakten van
de gelegenheid gebruik onderling meteen het huisraad maar te verdelen. Weer anderen leken er
een sport van te maken de anti-joodse maatregelen zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Zo werd
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een ‘naai- en breikransje’ in het Wijkverenigingsgebouw ‘Bethlehem’ aan de Meeuwerderweg ont-
bonden omdat er geen bordje ‘Verboden voor Joden’ was aangebracht68, werden Amalia en Jetta
Cohen bekeurd wegens het bezoeken van een EHBO-vergadering, en ging Eduard van Hasselt op
de bon wegens schaatsen op de schaatsbaan69. Over hoofdcommissaris Blank vertelde mevrouw J.
Zwaving-Mok dat hij geregeld klokslag acht uur door de joodse buurt fietste in gezelschap van
twee bloedhonden. Deze honden liet hij los op iedere jood die zich dan nog op straat bevond.70

Misschien dat de ‘beproeving der karakters’ – om de woorden van Leonard Polak nog eens aan te
halen – nergens zo sterk was als onder het politiepersoneel. 

De commandanten waren zich van deze ‘beproeving’ voor hun manschappen bewust en pro-
beerden hen hiertegen te wapenen, soms met ‘sociale’ argumenten (gezinshereniging), maar soms
ook met ideologische argumenten en/of met een beroep op hun loyaliteit en plichtsvervulling.
Deze ideologische argumenten zijn vooral terug te vinden in een schrijven van de hoofdcommis-
saris Y. de Boer (de opvolger van Blank), tevens marechaussee-commandant voor het gewest
Groningen. Op 15 maart 1943 zond hij een uitvoerige brief aan zijn groepscommandanten met
als onderwerp het ‘vervoer van joden door de Nederlandse politie’. Zijn bedoeling was dat de
inhoud met het personeel zou worden besproken. Allereerst gaf hij een overzicht van de achterlig-
gende motieven van de gehele operatie.71

Deze maatregel is een uitvloeisel van het besluit van de Führer om in Europa een einde te maken aan het

gevaar, dat van de zijde van de Joodse Godsdienst, door middel van het kapitaal, door middel van het bolsje-

wisme en andere ondergrondse politieke machten, tracht de wereldheerschappij te veroveren. Immers, als de

wereldheerschappij zal zijn bereikt, dan zal de Messias der Joden op aarde verschijnen. Voor het Christendom

betekent dit streven een ernstige bedreiging.

Christus toch wordt door de Joden als een bedrieger beschouwd en zijn volgelingen mogen door het uitver-

koren volk vrijelijk worden belogen en bedrogen.

Om de macht der Joden te breken worden alle Joden uit de Europese samenleving verwijderd en voor zover zij

niet ziek zijn, overgebracht naar Polen, waar een grote landstreek voor hen is gereserveerd. [..]

Het is de plicht van ieder, in het belang van zijn eigen cultuur, aan de bestrijding van dit gevaar mede te werken.

Sommigen meenden de woorden van de Führer, dat het Jodendom vernietigd moet worden, zo te moeten uit-

leggen, dat de Joden zelf zouden worden vernietigd. Dat is natuurlijk de grootst mogelijke nonsense, daar men

dan niet zoveel moeite hoefde te doen, om de toch al schaarse vervoersmiddelen beschikbaar te stellen voor het

vervoer van de Joden en evenmin behoefde men dan de zieke Joden per ziekenauto naar een afzonderlijk zie-

kenlager over te brengen.

Dat er allerlei geruchten de ronde deden, blijkt onder andere uit een politierapport uit 1942 waar-
in onder het kopje ‘Geruchten’ het volgende staat:

145

O O R LO G



Betreffende het groote Jodentransport van 3 october j.l. gaan er geruchten, dat de mannen naar Polen gaan om

te werken, de kinderen en de oudere vrouwen naar Rusland worden gezonden en de jonge jodinnen in bor-

deelen achter het Front komen. Ook is gezegd, dat de Joden in beestenwagens worden vervoerd en in de toe-

komst zullen worden afgemaakt.72

In zijn brief erkent de commandant verder dat het arresteren en vervoeren van joden een onpret-
tige taak is voor zijn personeel ‘doch vergeleken bij andere oorlogshandelingen, zoals het bombar-
deren van steden, waarbij vrouwen en kinderen getroffen worden, moet de hardheid ook niet over-
dreven worden en geen aanleiding geven tot sentimentaliteit’.73

Onder deze ‘sentimentaliteit’ viel in ieder geval het vriendschappelijk omgaan met joden. Zo
behoorde je als agent in functie niet in het openbaar gezien te worden met joden. In een ‘dagorder’
van 1 juli 1942 wees Blank zijn manschappen hier nadrukkelijk op.

In verband met het mij ter oore gekomen feit, dat een agent in dienst zijnde een groote afstand met een paar

Joden al wandelende is opgeloopen, maak ik het personeel er op attent, dat – tenzij voor dienstaangelegenhe-

den – het op de straat spreken met of zich in gezelschap bevinden van Joden, zal worden aangemerkt als

demonstratie tegen de bezettende macht.74

Een agent behoorde verder in geen geval te zwaaien naar een vertrekkende trein met gedeporteer-
den, zoals H. Doornbos deed op 10 juli 1942. De goede man werd hiervoor geschorst wegens
‘actie tegen de bezettende macht’. De schorsing werd met ingang van 2 september van datzelfde
jaar omgezet in ontslag.75 Het toont aan hoe gering de speelruimte van een eenvoudige agent was. 

Na het vertrek van de joden was er weinig dat nog herinnerde aan hun voormalige aanwezigheid:
hun huizen stonden leeg of hadden nieuwe bewoners, joodse bedrijven waren overgenomen door
Verwalter – stromannen van de Duitsers – en namen van straten en pleinen die verwezen naar
joodse personen waren gewijzigd. Zo heetten het Jodenkampje, de Davidstraat, de S.S.
Rosensteinlaan, de Oppenheimerstraat en de Hamburgerstraat voortaan respectievelijk Verlengde
Brouwerstraat, Barthold Entensstraat, Rengerslaan, Hendrik Westerstraat en Bollenstraat. De Jozef
Israëlsstraat en het Jozef Israëlsplein werden D. de Vries Lamstraat en –plein.76 Het beeld van Jozef
Israëls aan het Hereplein en de plaquette met zijn beeltenis op het stenen voetstuk werden even-
eens verwijderd, of beter: vernield. Een politierapport van 14 op 15 maart 1943 maakt melding
dat even na elf uur ’s avonds WA-lieden77 in uniform bezig waren het standbeeld te vernielen ‘door
er met een hamer en een bijl op te slaan’. Het beeld viel vervolgens van zijn voetstuk en lag in stuk-
ken op de grond. Deze stukken werden opgeruimd en opgeslagen bij de gemeentelijke reinigings-
dienst.78 De vernieling was eigenlijk al aangekondigd want op 7 maart 1943 hing aan het monu-
ment een bord met het opschrift: ‘Voor de kerkklokken, deze jodenvereering, brons’.79
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Ook het joodse ‘kerkelijk’ leven was geheel stil komen te liggen. De ‘Nederlands Israëlitische
Gemeente Groningen’ werd op 26 augustus 1943 ontbonden80 en in december 1943 ging ook de
synagoge officieel dicht. Het laatste huwelijk werd in juli 1942 door de opperrabbijn voltrokken,
niet in de hoofdsynagoge maar in de veel kleinere jeugdsjoel. Het betrof het huwelijk van Tobias
van Blankenstein81 en Netty Serphos die de oorlog als onderduikers in Amsterdam hebben over-
leefd. Dat mensen in die omstandigheden nog aan trouwen dachten is wellicht opmerkelijk, nog
curieuzer is het geval dat de Friese opperrabbijn Levisson aan zijn Groninger ambtgenoot Dasberg
voorlegde in een brief van 31 januari 1941. Het bevat de volgende passage. 

In het kamp [Westerbork] is er iemand, die binnenkort wil trouwen, maar die nog besneden moet worden.

Het is een man van ongeveer dertig jaar. Het zou het beste zijn, als dit gebeurt in het Groninger ziekenhuis

door je broer, den arts-mohel. Heb jij al eens zulk een aangelegenheid meegemaakt?82 

Jacob Herman Meijer83 had sinds april 1943 de functie van provinciaal hoofdvertegenwoordiger
van opperrabbijn Dasberg overgenomen. De gehele Joodse Raad was namelijk als represaillemaat-
regel voor een aanslag op een Duitser in Haren weggevoerd.84 Veel viel er niet meer te vertegen-
woordigen vanuit zijn woning in de Oude Kijk in ’t Jatstraat.85 In een brief van de Amsterdamse
Joodse Raad van 23 april 1943, gericht aan Meijer, spraken de voorzitters Abraham Asscher en
David Cohen hun medeleven uit over de gang van zaken in Groningen: ‘Nu de evacuatie der pro-
vincies een voldongen feit is geworden, gevoelen wij de behoefte u te schrijven hoezeer wij deelen
in uw smart om het heengaan van zoo velen voortreffelijke mannen en vrouwen uit uw gewest’.86

Lang vervulde Meijer zijn functie overigens niet. Reeds op 8 december 1943 vertrok hij met de
ochtendsneltrein in het gezelschap van twee schoonzusters en twee Nederlandse politie-agenten
naar Westerbork. Daar ontmoette hij niet alleen zijn voorganger, opperrabbijn Dasberg, maar ook
diens voorganger, opperrabbijn Davids. In Westerbork vond eveneens een ‘beproeving der karak-
ters’ plaats; in zijn dagboek typeerde Meijer Westerbork als: 

Het oord van de grootst mogelijke corruptie en het ergst denkbare egoïsme. Gedurende mijn geheele leven heb

ik ten aanzien van de onderlinge verhouding en de gemeenschapszin onder Joden nergens zoveel ontdekt en

geleerd als in mijn zes weeksch verblijf in het lager Westerbork. Van groot tot klein is men op eigen levensbe-

houd bedacht zonder te overwegen zelfs of men door zijn daden anderen, al behoorden deze ook tot de intie-

mste vrienden, op eenigerlei wijze schaadt.87

Elie A. Cohen sprak in soortgelijke bewoordingen over zijn tijd in Westerbork, waar hij als arts
werkzaam was. ‘Wij allen deden mee, uit eigenbelang, uit egoïsme, opdat wij niet op transport
gesteld zouden worden.’88

Vanuit Westerbork gingen de transporten verder naar het oosten.89 Het laatste stukje
Nederland dat men passeerde was Gronings, vanuit Hooghalen ging het namelijk via Haren –
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waar het transport over een goederenspoor naar Waterhuizen werd geleid – naar Zuidbroek en uit-
eindelijk naar Nieuweschans. Op elk station stonden twee agenten om eventuele belangstellenden
op afstand te houden. Deze maatregel was genomen nadat herhaaldelijk was geconstateerd dat ‘bij
het passeeren van treinen met geëvacueerde Joden de bevolking zich bij de stations of op andere
punten verzamelt, ten einde de Joden door wuiven of roepen hun sympathie te betuigen’. De agen-
ten moesten zich een half uur voor het passeren van de betreffende goederentrein op het station
bevinden en hadden tot taak ‘het eventueel samengekomen publiek te verspreiden en iedere ova-
tie of sympathiebetuiging te voorkomen’.90

De transporten van Westerbork naar Nieuweschans werden uitgevoerd door Gronings trein-
personeel in verband met de ‘wegbekendheid’.91 De gedeporteerden zelf reisden op een zogenaamd
‘gezelschapsbiljet’.92 Verder reisde er Duitse bewaking mee die zich in de voorste wagon bevond en
soms ook in de laatste. Te Nieuweschans werd de Nederlandse locomotief afgekoppeld en vervan-
gen door een locomotief van de Duitse Reichsbahn. 

Van de 272493 personen die door de Duitsers als ‘Volljuden’ waren geregistreerd, werden er circa
255094 naar Polen gedeporteerd en vermoord. Slechts tien Groningers overleefden deze Poolse
kampen. Elie A. Cohen was één van hen. In Auschwitz werkte hij als arts. 

Het lijkt wel of bij het wegvallen van de bekende normen de levensdrift mensen tot het uiterste kan drijven.

Ik werkte in Auschwitz toch ook mee aan het uitvoeren van de selecties, ik tilde de aangewezen slachtoffers

toch maar in de legerauto’s die hen naar de gaskamers brachten.95

Aangenomen wordt dat na de oorlog in totaal zo’n 120 joden naar de stad terugkeerden.96 De
gedeelde oorlogservaringen en -herinneringen vormden een ‘nieuw’ aspect binnen de joodse iden-
titeit: jodendom als lotsgemeenschap.
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