
Toespraak locoburgemeester Vader op 23 juni 2019 – 
herdenking omgekomen Joodse burgers tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 

Dames en heren, nabestaanden, bestuur en leden van de 
Joodse Gemeente Zeeland, bestuur van de Stichting Joodse 
Synagoge Middelburg, meneer Koeman,  
namens het gemeentebestuur van Vlissingen welkom bij deze 
herdenking.

Het schijnt vrijwel onopgemerkt te zijn gebeurd. Het vertrek van
20 joodse Vlissingers op 24 maart 1942. Alleen een koffertje 
met wat handbagage en eten voor één dag. Zo vertrokken ze. 
Het bleek een enkele reis naar de vernietiging. Slechts 2 deze 
20 mensen overleefden.

Nu, 77 jaar later herdenken we wat toen en vanaf dat moment 
is gebeurd. De deportatie en de vernietiging van onze 
Vlissingers in de concentratiekampen van Nazi-Duitsland.

 

In totaal zijn één en veertig joodse Vlissingers op brute wijze 
vermoord. Dit betekende ook het bijna volledig verdwijnen van 
de sporen van de Joodse gemeenschap in Vlissingen, inclusief 
bekende namen als Hiegenlich, Van Raalte, Van Os, Noach en 
Peereboom.

In 2010 werd door gemeenteraadslid Coen van Dalen terecht 
opgemerkt dat het gemeentebestuur van Vlissingen een 
ereschuld heeft naar de Joodse gemeenschap en dat wij die 
schuld moeten inlossen. Een verantwoordelijkheid die wij vanaf 
dat moment, samen met anderen, serieus hebben genomen. 



Om die ereschuld in te lossen hebben wij naast de 
medewerking aan de totstandkoming van het boek ‘Joods 
Vlissingen’ het eigendom van de Joodse begraafplaats aan de 
Vredehoflaan overgedragen aan de Joodse gemeente Zeeland. 
Tevens is het metaheerhuisje opgeknapt en verzorgen wij het 
onderhoud van de begraafplaats. 

Ook hebben wij kunnen bijdragen aan de totstandkoming van 
dit monument ter nagedachtenis aan de omgekomen Joodse 
burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog en twee weken geleden
zijn daar de eerste struikelstenen bij gekomen op plaatsen waar
onze Joodse mede-burgers hebben gewoond.  

Onze omgekomen Joodse burgers hebben daarmee weer een 
duidelijk zichtbare plaats in Vlissingen. Onopgemerkt 
verdwenen, maar hun namen toch voor altijd zichtbaar in het 
trottoir en hier bij dit herdenkingsmonument. Opdat wij nooit 
vergeten! Om hun namen altijd te herdenken!

Tijdens het lezen van hun namen viel mijn oog in het bijzonder 
op één persoon. Een joods jongetje, een baby nog. Zijn naam 
was Jacques Franklin Peereboom. Geboren in Amsterdam op 21 
september 1941. Nog geen jaar later op 9 september 1942 
overleden in Auschwitz. Een leven van niet eens een jaar werd 
door de Nazi’s wreed de dood in gejaagd in het 
vernietigingskamp Auschwitz. Hij was het niet waard om te 
leven omdat hij Joods was. 

Het zijn deze gebeurtenissen die verteld moeten blijven 
worden. Het zijn deze gebeurtenissen die wij moeten blijven 
herinneren. Het zijn deze gebeurtenissen die nooit meer mogen
gebeuren. Het is goed om dat nog eens nadrukkelijk te 



markeren in een tijd waarin antisemitisme weer groeit. Alertheid
is en blijft geboden.

75 jaar geleden landden hier op honderd meter afstand op 
Uncle Beach onze geallieerde bevrijders. Wij vieren dit jaar die 
bevrijding. Wij herdenken daarom vandaag onze vermoorde 
joodse medeburgers, opdat hun verhaal bijdraagt aan het 
blijven koesteren van die vrijheid.

Dames en heren, ik eindig met een gedicht van Ida Gerhardt. 
Het is het gedicht ‘Steen inscriptie’ uit de bundel ‘De Hovenier 
(1961)’. 

Een gedicht dat zij schreef over het door haar invullen van de 
Ariër-verklaring. Deze verklaring moesten alle ambtenaren en 
onderwijzers verplicht invullen om aan te geven of men wel of 
niet van Joodse afkomst was. Niet invullen betekende ontslag. 
Tweehonderdduizend tekenden, slechts enkelen weigerden. Ook
dit houdt ons een spiegel voor. Wat zouden wij nu doen?

Steen-inscriptie

Dit is de stoet der Joden, saamgesnoerd met touwen,

de blote zolen op het rotsplateau geplant;

de mannen stom gefnuikt, de lastbeladen vrouwen

met kinderen geklemd aan de gebonden hand.

De daad van Pharaoh in het graniet geschreven;

trotse hiëroglyphen melden stam en tal.

Ik zie een grauw perron, de Joden saamgedreven,

de rijen ogen links, naar Pharaoh beval.



De steenhouwer zou één fout met de dood bekopen:

er mag geen naam ontbreken in de slaventrein.

Opdat zìj zouden gaan, schroefde ik de schrijfstift open,

de letters zettend die nooit uit te wissen zijn.

 

Ariër-verklaring 1941


