
HERDENKEN 
 
Waar Zeeland op 9 november de bevrijding gedenkt, na de verwoestende Slag om de Schelde, daar 

herdenkt de joodse gemeenschap de “Kristallnacht”.  

Het is de herinnering aan die nacht van 9 op 10 november 1938, waar een stormvloed van Jodenhaat 

door Duitsland, Oostenrijk en Sudetenland golfde. In de synagoge van Middelburg kwamen 

zondagavond 10 november zo’n vijftig mensen bijeen om te gedenken.  

Violiste Marieke Brokamp omlijst de verhalen met haar spel, en laat muziek horen van “entartete” 

componisten, door nazi’s verboden omdat ze joods waren of een joodse vrouw hadden, zelfs als zij zich 

hadden laten dopen: Max Bruch, Mendelssohn, Gustav Mahler, Paul Hindemith en Josef Joachim ... 

Martin Stoetzel geeft een historische terugblik. Zelf van Duitse afkomst noemt hij de term “Kristallnacht” 

te vriendelijk, het was een vooropgezet pogrom! Waar in Keulen al in 334 de eerste joodse dienst werd 

gehouden kregen de Joden pas in 1871 burgerrechten. Het joodse leven bloeide, totdat in 1933 de 

democratie werd “afgeschaft”. Toen in oktober 1938 het Poolse paspoort voor Joden met visum 

ongeldig werd verklaard, bracht Duitsland talloze Poolse Joden naar de grens, maar Polen liet hen niet 

binnen. De wanhoop van zijn familie deed de jonge Herschel Grynszpan in Parijs naar een wapen 

grijpen en naar het Duitse Consulaat gaan. Hij schoot de diplomaat Ernst von Rath neer, wat als 

aanleiding werd aangegrepen om een al eerder voorbereid pogrom in werking te stellen: roof en 

plundering door in burger geklede partijleden, om zo de bevolking “mee te krijgen” in de massale moord 

en verwoesting. Het was een gerichte en gewelddadige actie van de nazi’s en hun sympathisanten 

tegen de Joden. Tegen joodse gebedshuizen, hun bezittingen, winkels, scholen, begraafplaatsen en 

ziekenhuizen. Politie en brandweer hadden opdracht niet in te grijpen. Het etiketje “spontane 

volksopstand” werd er opgeplakt, maar later werd duidelijk dat het een gerichte actie was van Gau-

leiter Joseph Goebbels met instemming van Hitler. Velen deden er graag aan mee.  

Dschigme Koning leest een aantal fragmenten voor uit het ooggetuigenverhaal van de arts Hertha 

Nathorff, uit het boek “Nooit meer terug naar dat land”, verhalen van slachtoffers over de Kristallnacht. 

Een indringende beschrijving van de angst en onzekerheid, het ongeloof om zoveel haat en moordlust, 

gericht tegen het joodse volk. Deze ooggetuige heeft in haar dagboek opgetekend wat er met het 

artsengezin gebeurde. Hoe haar man werd opgepakt naar een concentratiekamp, en ze uiteindelijk in 

Amerika terecht kwamen. 

Rachel Herz begint haar verhaal in een verduisterde sjoel … stilte … dan voetgestamp, meerdere 

voeten, … steeds sneller, angstaanjagend, … tot ineens een hard geluid van brekend glas en 

vaatwerk… Toen het licht weer aanging sprak ze één zinnetje: “dit is wat mijn grootouders hoorden, die 

nacht in november 1938”.  

Daarna vertelt Rachel hoe ze als heel jong kind onderdook in Vaals met haar moeder.  Haar vader werd 

opgepakt en in 1942 kreeg moeder een briefje dat ze naar haar man toe kon komen voor hereniging. 

Op het moment dat de trein klaarstond voor vertrek, met moeder en de kleine Rachel, fluisterde een 

hoge Duitse officier haar toe: “als je leven je lief is, stap uit en duik onder!”. Hoewel Rachel geen 

bewuste herinnering daaraan heeft, ze was nog een baby, heeft die onderduik gevolgen tot op vandaag 

de dag, wanneer ze via geluid of geur weer terugschiet in die eerste tijd van haar leven.  

We zijn een tijd stil. Dan slaat Luuc Smit zijn talliet om, opent de deuren van de heilige Arke, en zingt 

psalm 23.  

In stilte verlaten we de synagoge. Opnieuw doordrongen van de noodzaak van blijvend gedenken. 
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