
Hoofdstuk 8 –  Het herstel van de Joodse gemeenschap in Middelburg na de Sjoa �
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 Naatje Kunstenaar, een Joodse vrouw uit Terneuzen in Zeeuwse klederdracht, ca. 1896
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Dit jaar, 2017, is het 800 jaar geleden dat Middelburg stadsrechten kreeg. Het is 
een feestelijk jubileumjaar met verschillende activiteiten. Verspreid door het jaar heen, 
met een blik op het heden en de toekomst en uiteraard met aandacht voor de geschie-
denis van onze stad. Ter ere van het jubileumjaar is – onder auspiciën van het Etty Hil-
lesum Onderzoekscentrum (EHOC) – dit boek uitgebracht. Het boek vertelt, vanuit 
verschillende invalshoeken, de geschiedenis van de Joden in Middelburg en de Mediene. 
Het EHOC werkte hierbij nauw samen met verschillende partners zoals: University 
College Roosevelt, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en het Zeeuws Archief. 
Vanaf de zomer van dit jaar is er ook een tentoonstelling over de geschiedenis van de 
Joden in Zeeland in de ZB te zien.

In 1217 kreeg de stad Middelburg stadsrechten. Een opmerkelijk gegeven is dat Mid-
delburg zijn stadsrechten niet van één, maar van twee edelen kreeg: gravin Johanna van 
Vlaanderen en graaf Willem I van Holland. Door deze stadsrechten kreeg Middelburg 
een eigen identiteit, met een eigen bestuur en later ook een eigen rechtspraak. De stads-
rechten hebben Middelburg veel gebracht. In combinatie met de ligging aan het water 
kon Middelburg uitgroeien tot een grote handelsstad. Maar het hebben van stadsrechten 
was, én is nog steeds, meer dan alleen het innen van tolgelden en belastingen. De naam 
‘stadsrechten’ dekt dan ook de lading niet. Ze brengen namelijk niet alleen rechten met 
zich mee. Ze scheppen ook verplichtingen. 

In vroeger tijden vonden mensen bescherming binnen de stadsmuren. Dankzij deze 
bescherming konden de inwoners in vrijheid denken, leven en ondernemen. Vandaag 
de dag is dit nog steeds zo. Als ik over Middelburg spreek, spreek ik vaak over de stad 
van de vrijheden. Een stad waarin mensen zichzelf kunnen zijn en iedereen op zijn eigen 
manier invulling mag en kan geven aan zijn of haar leven. Van mensen met een diepe 
religieuze overtuiging tot de meest vrijzinnige atheïsten. Van geboren en getogen Zeeu-
wen tot import van waar dan ook buiten onze stadsgrenzen. 

Elk jaar biedt Shelter City Middelburg drie maanden onderdak aan een mensen-
rechtenverdediger van elders uit de wereld. Een periode waarin deze persoon in rust en 
veiligheid kan bijtanken en kan werken aan zijn of haar kennis en netwerk. En elke twee 
jaar, tijdens de uitreiking van de Four Freedoms Awards, staan we stil bij de Vier Vrijhe-
den, zoals de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt die heeft geformuleerd. Vier 
vrijheden die we niet vaak genoeg kunnen herhalen: de vrijheid van meningsuiting en 
godsdienst, en de vrijwaring van gebrek en angst. Vrijheden waar we in onze stad niet 
alleen bij stilstaan, maar die we ook beleven. 

Vandaag de dag zijn miljoenen mensen op de vlucht. Op zoek naar een veilig on-
derkomen voor hen en hun dierbaren. In Middelburg, de stad van de vrijheden, bieden 
we hun een opvangplek. In 2014 openden we een nieuw asielzoekerscentrum en tijdens 
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de opvangpiek in 2015 vingen we Syrische vluchtelingen op in de vorm van noodop-
vang. Het was hartverwarmend om te zien dat vele Middelburgers opstonden om iets te 
kunnen betekenen voor deze mensen. Dit laat zien dat onze stad – ook in de dagelijkse 
praktijk – de stad van de vrijheden is.

Ook door de geschiedenis heen vonden vluchtelingen een veilige thuishaven in onze 
stad. Zo streken in de zeventiende eeuw vele Joden uit het Iberische schiereiland in 
Middelburg neer. Deze vluchtelingen vonden in onze stad veel meer dan alleen een 
veilig onderkomen. Ze hervonden hun identiteit, doordat zij hier – in vrijheid – hun 
godsdienst weer konden belijden. Dit ging lange tijd nog wel gepaard met de nodige 
argwaan en drang om hen te bekeren tot het christelijke geloof. Desondanks kregen zij 
in Middelburg ruimte voor een synagoge en eigen begraafplaatsen. Dit gold ook voor 
de Joden die uit Midden- en Oost-Europa naar Middelburg kwamen. Uiteindelijk inte-
greerde de Joodse bevolking volledig in de Middelburgse samenleving. De Joden namen 
actief deel aan het maatschappelijke leven.

Helaas bleven de gruwelijkheden van de Sjoa de 174 Zeeuwse Joden niet bespaard. 
Zij werden meedogenloos weggerukt uit hun leefomgeving en afgevoerd.  Na de Tweede 
Wereldoorlog was er nauwelijks nog iets over van de ooit zo bloeiende Joodse gemeen-
schap in Zeeland. Op 17 mei 1940 werd een groot deel van de binnenstad verwoest door 
het oorlogsgeweld. Ook de synagoge lag helemaal in puin. Na de oorlog is de binnenstad 
opnieuw opgebouwd. De herbouw van de synagoge liet langer op zich wachten, maar 
dankzij de inzet van de Stichting Synagoge Middelburg werd dit gebedshuis in oude 
luister hersteld. Mede door de restauratie van de synagoge kwam de Joodse gemeen-
schap hier weer tot bloei. De nieuwe identiteit van de Joodse gemeenschap is gericht op 
openheid naar de samenleving en wordt gekenmerkt door interne diversiteit. Dit past 
bij Middelburg, de stad van de vrijheden. De stad waar mensen in diversiteit en vrede 
samen kunnen leven. Een stad die veel heeft geleden onder oorlogsgeweld en zo de be-
tekenis van vrede heeft leren kennen. Een van onze stadsgenoten, Etty Hillesum, heeft 
het zo geformuleerd:

En waarom is er oorlog? 
Misschien, omdat ik en m’n buurman en iedereen niet genoeg liefde in zich heeft. En 
men kan de oorlog en al z’n uitwassen bestrijden door in zichzelf, dagelijks, ieder ogen-
blik, die liefde te bevrijden en kans te geven om te leven.

En dat is precies wat wij in Middelburg dagelijks proberen te verwerkelijken.

Tot slot wil ik iedereen die aan dit boek heeft bijgedragen, van harte bedanken. Dankzij 
dit boek en de bijhorende tentoonstelling in de ZB komt de geschiedenis van de Joden 
in Middelburg en de Mediene tot leven. 

Middelburg, 18 april 2017 Harald M. Bergmann
Burgemeester van Middelburg

Joden in Middelburg – DRUK2.indd   10 10/05/2017   14:43:56


