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Albert Groothedde

contact met Jeruzalem

“Ik kwam bij de familie Cuperus in Heerhugowaard terecht, dat had mijn vader geregeld. (...) Mijn pleegouders waren gere-

formeerd. Elke zondag ging mijn ‘oom’ als eerste in de kerkbank zitten, dan mijn ‘tante’ en dan ik. Ik kreeg wat kleingeld voor 

het zwartfluwelen zakje dat doorgegeven werd. Ook kreeg ik een pepermuntje en een dropje; totdat die niet meer te krijgen 

waren. Ik herinner me de kerk nog goed. De jongens, die soms een beetje giechelden, konden mij niet schelen. Eén jongen 

wilde met mij trouwen. Zijn ouders hadden een kruidenierswinkel en hij bracht de artikelen die tante bestelde. Maar in de 

hemel was besloten dat ik Joods zou trouwen en zo is het ook gebeurd.”

Riva Marcus-Wajnstok, geboren 1932. 

““Gezegend zijn zij die hier in- en uitgaan”. Een hand-

werk met deze tekst hing in het huis van de familie 

Wassink in Eibergen. Zij hebben, na bemiddeling door de 

gereformeerde dominee uit Eibergen, mijn vader Sallie 

Zion en zijn broer Zadok twee jaar lang als onderduikers 

gehad. Behalve de broers Zion bood het kleine huisje 

van de Wassinks onderdak aan twee joodse meisjes van 

16 en 18, hun eigen zoon en neef, die anders in Duits-

land tewerkgesteld zouden worden, en drie neergescho-

ten geallieerde piloten. Totaal negen onderduikers! 

Voor de onderduikers was een ruimte ingericht op de 

eerste etage van het kleine huisje. Via een touwladder 

klommen de negen onderduikers naar het ‘hol’. Daar 

verbleven ze hutjemutje zolang er onraad dreigde. De 

dappere Leida Wassink hing het geborduurde schilderij 

met de waardevolle tekst aan de muur precies onder 

het stuk plafond waar haar kostbare onderduikers in- en 

uitgingen via de wiebelige touwladder. 

Nu, 75 jaar later, hangt het borduurwerk nog steeds bij 

de Wassinks. Tegenwoordig in de voorkamer van de des-

tijds 10-jarige zoon Wim Wassink. Hij is ondertussen 87 

jaar oud. Een vluchtelinge uit Kosovo heeft in de jaren 

’90 een kopie ervan geborduurd voor mij en mijn zus 

Henriëtte, voor ons huis in Israël.

Er bestaat nog steeds een hechte relatie met de Was-

sinks. Derk en Leida Wassink werden in 2008 postuum 

geëerd als Rechtvaardigen onder de Volkeren door het 

Israëlische Instituut Yad Vashem.”

Marcelle Zion. Haar vader Sallie is geboren in 1910.

“Ik moest bidden tot Jezus”
In een verzorgingstehuis in Jeruzalem komt iedere woensdagmorgen een groep Joodse senioren bijeen.  
De aanwezigen hebben allen Nederlandse wortels en zaten tijdens de oorlog ondergedoken.  
Vijf van hen delen iets van hun ervaringen met kerk en christenen in de jaren 1942-1945.  Voor het eerst sinds 1911 werd de Troonrede dit jaar niet in 

de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk in Den Haag uitge-

sproken. Van de plek die symbool staat voor het hoogste 

regeringsgezag werd uitgeweken naar de plaats die herin-

nert aan het Allerhoogste regeringsgezag.

Het omgekeerde gebeurde eind juni vorig jaar. Op een war-

me dinsdagmorgen werd in de Ridderzaal de sjofar gebla-

zen door rabbijn Jacobs. Samen met mensen uit de Joodse 

gemeenschap en andere betrokkenen was ik aanwezig 

tijdens een internationale bijeenkomst over het opnieuw 

opkomend antisemitisme.

Een symbolische plek voor deze conferentie, want in die-

zelfde zaal hield rijkscommissaris Seyss-Inquart, de man 

die in de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk was voor 

de deportatie van duizenden Joden naar de vernietigings-

kampen, zijn inauguratierede. Nu klonken er woorden van 

schuldbelijdenis en verzoening. Maar de meeste indruk 

maakte op mij het geluid van de sjofar, dat haakt in je ziel 

en dat de betekenis in zich heeft van een sirene, een alarm-

signaal om alert en waakzaam te zijn.

En dat is wat we steeds weer nodig hebben. Tijdens een 

vergadering van de hervormde synode deed iemand ooit de 

uitspraak: “Elke vorm van antisemitisme is ons vreemd.” De 

toenmalige secretaris van de Raad voor de Verhouding van 

Kerk en Israël, dr. Sam Gerssen, reageerde: “Dan kent u uw 

eigen hart niet.”

Het valt niet te ontkennen dat de kerk medeplichtig 

geweest is aan het lijden dat het joodse volk de eeuwen 

door heeft ondergaan. Dat maakt schuldbelijdenis blijvend 

noodzakelijk. Maar ook inkeer. 

Zou ik ten tijde van de Tweede Wereldoorlog staande geble-

ven zijn? Ik weet het oprecht niet. Wat ik wel weet, is hoe 

Israël nu in mijn spreken en schrijven ter sprake komt. Geef 

ik, bewust of onbewust, wellicht voeding aan anti-joodse 

sentimenten? Bij een chronisch christelijk schuldcomplex 

zijn onze Joodse medeburgers niet gebaat. Wél als uit onze 

woorden én daden blijkt, dat hun zaak ook ónze zaak is. Nu 

en in de toekomst! «

Alarmsignaal

“Ik was negen jaar toen ik moest onderduiken. Ik ben op 28 

verschillende adressen geweest. Mijn eerste onderduikadres 

was bij een dominee. Daarna kwam ik bij nonnen terecht, 

waar ik moest bidden tot Jezus. Op weer een ander adres 

kon ik met mijn blonde haar en blauwe ogen gewoon naar 

school gaan. (...) 

Van de bevrijding werd een groot feest gemaakt, maar ik 

was op zoek naar wie er van mijn familie nog overgebleven 

was. Behalve een neef van mijn vader kwam niemand terug. 

Toen ik terugging naar het huis waar we hadden gewoond, 

deed de buurvrouw open. “Wat! Leef je nog?”, zei ze. Ik wil-

de naar mijn kamer, maar ze liet weten dat haar dochtertje 

daar nu woonde.”

Sonja Ellern-Nerden, geboren 1933. 

“Tijdens de oorlog waren we bij de meest fantastische 

familie in Holland, Wop en Heiltje Kooistra. In hun kleine 

woningbouwhuisje verstopten ze maar liefst negen Joden 

en deelden alles met ons. Toen direct na de capitulatie bij 

de buren de vlaggen uithingen, stonden we allemaal om de 

tafel en las Wop Psalm 150 voor: “Halleluja, looft den Heer.”

In al die moeilijke maanden ervoor had Wop, wanneer er 

iets goeds gebeurde (bijvoorbeeld toen mijn vader zonder 

penicilline van een ernstige longontsteking genas), in de 

achterkamer die Psalm 150 van David voorgelezen.

Op de dag van de bevrijding gebeurde er iets moois. Plot-

seling vroeg de oude mede-onderduiker meneer Pam, een 

lieverd die we allemaal mochten, om een moment stilte. 

Uit zijn broekzak haalde hij een verfomfaaid boekje tevoor-

schijn en met een stem die weer jong klonk, jubelde hij in 

het Hebreeuws: ‘Halleluja, looft den Heer!’”

Ellis Lehman-Cohen Paraira, geboren 1924. 

De meeste bijdragen zijn afkomstig uit het boek Uitkijken 

naar Woensdag. Dit boek is uitgegeven door Elah. Elah is 

in 1979 opgericht voor en door Nederlanders in Israël. De 

organisatie verleent psychosociale hulp aan overlevenden 

van de Tweede Wereldoorlog. (zie ook www.elah.org.il) «
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“Ik kwam bij de familie Wiegersma in de Wieringermeer te-

recht. Ik kreeg een persoonsbewijs en ging als Johanna Maar-

sen, van Indische afkomst, in hun huishouding werken. In dit 

gezin met zes kinderen was ik ongeveer negen maanden.

Toen ik mij realiseerde welk groot gevaar mijn aanwezigheid 

voor het hele gezin vormde, wilde ik er weg. Ik deelde mijn 

angst met de moeder, maar zij vond dat ik het verkeerd zag. 

“Wij zijn bevoorrecht dat G’d ons wil gebruiken om iets voor 

een kind van Zijn volk te mogen doen. Dit ervaren wij als een 

zegen. Neem die niet weg door ons te verlaten.””

Esther Lengel-Sternheim, geboren 1917. 

Wegvoering van de Joden uit Middelburg, 24 maart 1942


