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Bladzijde
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Een pelgrimage van Vrede en Gerechtigheid
Het wereldnieuws wordt overheerst door berichten over

geweld,
onderdrukking, rampen, honger en uitzichtloosheid. De Verenigde Naties
en vele andere organisaties doen wat ze kunnen om het leed te bestrijden.
Soms wordt daarbij succes geboekt, soms gaat succes weer verloren.
Vrede en gerechtigheid lijken onbereikbare idealen. ln november 2013 riep
de Wereldraad van Kerken haar leden op tot een pelgrimage van Vrede en
Gerechtigheid. Wat bedoelde de Wereldraad daarmee?

Een pelgrimage

is een reis langs bepaalde plekken die een

bijzondere geschiedenis kennen. Plekken waardoor een pelgrim
wordt geïnspireerd tot nadenken over levensvragen.
Vrede omvat veel meer dan de afwezigheid van geweld. Vrede
begint in de hoofden en harten van mensen. Vrede is een levenshouding waaraan voortdurend aan moet worden gewerkt.
Ook gerechtigheid is veel meer dan het laten geschieden van recht.
Gerechtigheid is een levenshouding van de ene mens ten opzichte
van de ander. En ook aan die levenshouding moet voortdurend
gewerkt worden.
Een pelgrimage van Vrede en Gerechtigheíd is geen route naar een

eindsituatie vol vrede en gerechtigheid, maar een voortdurende
oefening in kijken en luisteren in de overtuiging dat zo onze
levenshouding ten opzichte van vrede en gerechtigheid in beweging
komt. Een beweging naar de medemens toe.

Bladzijde 2'

De plaatselijke Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen in Emmen
heeft in dit boekje een echte pelgrimsroute langs bepaalde plekken in
Emmen uitgezet. Plekken die op het gebied van vrede en gerechtigheid een
bepaalde geschiedenis hebben. Plekken waar mensen gewoond en gewerkt hebben of daar nog wonen of werken.
Bijzondere mensen? Nee, juist niet. Het zijn hele gewone mensen, die om
een of andere reden toch apart in onze samenleving zijn gezet. Gewone
mensen, die net als wij in vrede en gerechtigheid willen leven en toch .....
zijn zij ongewild in de geschiedenis bijzonder geworden. Laten we daar
telkens even bij stil staan.
Om de pelgrim op weg te helpen is op elke linker bladzijde van dit boekje
een plek weergegeven waar iets "bijzonders" is te zien. Op elke rechter
bladzijde staat een korte tekst met uitleg of een gedachte die de pelgrim
hopelijk zal inspireren. Onderaan deze bladzijde staat ook de richting
aangegeven naar de volgende plek.
De pelgrimage begint bij het oorlogsmonument L940 - 1945 op de Markt.
De verder aangegeven route duurt ongeveer twee uur maar hoeft zeker
niet in één wandeling afgelegd te worden. Men kan de pelgrimage op elk
moment afbreken en op een later tijdstip vervolgen. Als de pelgrim
eenmaal vertrouwd is geraakt met deze manier van k'rjken en lopen, zal hij
ontdekken dat er in Emmen nog veel meer plekken zijn die op het gebied
van vrede en gerechtigheid bijzonder zijn. Eigenlijk raakt de echte pelgrim
dus nooit uitgekeken.

Bladzijde 3

Het oorlogsmonument op de markt
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Een herinnering als waarschuwing
De Nederlandse kunstenaar Kees van Renssen baseerde zijn ontwerp voor
dit monument op een "opengescheurde archiefdoos". Eigenlijk is het een
(gescheurde) stapeling van archiefdozen met o.a. fragmenten uit de jaren
1940 - 1945 van persoonsbewijzen, oproepen, deportatiebevelen en een
fragment uit het beroemde gedicht "Het lied van achttien doden" van Jan
Campert.
Op de plaats van dit monument stond vroeger het gemeentearchief.

Om bestuurlijke redenen worden mensen gekenmerkt in woorden

en
gemakcijfers, zoals naam, adres, geboortedatum. Zo kunnen mensen ook
kelijk in groepen worden ingedeeld: geslacht, opleiding, geloof, leeftild
enzovoort. Maar wat als door deze "etikettering" de mens zelf op de
achtergrond raakt? Als het niet meer gaat om Hans, maar om de bewoner
van het huis aan de Kerkstraat nr ...?

En wat als de levenswijze van één mens gemakshalve worden gezien als
typerend voor een gehele groep? Verwordt die "etikettering" op de

archiefdoos dan niet tot een instrument dat aanleiding kan geven tot
onvrede en ongerechtigheid omdat de mens zelf onzichtbaar is geworden?

Verloat het monument en loop eerst noar de HEMA in de Hoofdstroot
en sla vervolgens linksof noar het begin von de Noorderstroot

Bladzijde 5

Noorderstraat
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Van dingen die voorbij gaan
Tegenwoordig veranderen in elke Nederlandse plaats winkels regelmatig
van eigenaar en af en toe ook van uiterlijk. Die veranderingen gaan zo snel
dat een regelmatige bezoeker zich soms verbaasd afvraagt: wat zat hier
vroeger ook al weer?
Soms duiken oude foto's op van hoe het vroeger was: vertederende
nostalgie over een voorgoed verdwenen wereld met voorgoed verdwenen
namen van winkeliers. Zulke foto's zijn als bladeren in een herfststorm:
volop in beweging. Maar soms blijft zo'n blad even líggen, op een windvrij
plekje, achter een energiekast bijvoorbeeld.
Zo'n verstild herfstblad is het bronzen plaatje in een moderne winkelstraat.

Het plaatje probeert de naam van de oorspronkelijke winkelier te
behoeden voor de vergetelheid. Hier woonde en werkte lsraël Jacobs met
zijn vrouw Betje Levie en hun zes kinderen. lsraël Jacobs, een gewone,
hardwerkende man. En dan, op 3 oktober L942, is er een razzia en wordt
de inmiddels al twee jaar weduwnaar geworden lsraël Jacobs naar kamp
Westerboik gebracht. Nu, 75 jaar later, is hij geen gewone man maar een
voetstap in de pelgrimage van vrede en gerechtigheid.

Het bronzen plaatje is een zogenaamde Stolperstein (struikelsteen), een
idee van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. ln de gemeente Emmen zijn
138 struikelstenen gelegd, ter nagedachtenis aan alle in de oorlog
omgekomen Joden.

Ga weer terug noar de
HEMA en loop de
Hoofdstroot verder in de

oongegeven richting
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Hoofdstraat 47
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t.,.. hier ligt een Stolperstein voor
weduwe Rieka Godschalk
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Verstild in steen .....
Het hart was koud, het woord was stil
De wind stak op, de regen viel
De lucht was grijs, het vuur verdween
lk zag jouw naam, verstild in steen.
De hemel Ieek zo ver van mij
De grijze grond was zo dichtbij

lk was nog nooit zo klein geweest
Ik zag jouw naam, verstild in steen.
Opeens een stem van binnenuit
Een stille schreeury een zacht geluid
Mijn hart stond op, de angst verdween
Ik zag jouw naam, verstild in steen.
Ik Iiet jou los, ik liet jou gaan
Ik zag dat alles wat geweest is, blijft bestaan
!k zag het licht, ik vond de rust
!k zag de ruimte, zag wolken in de Iucht.

Mijn hart stond op, de angst verdween
Zagjou in alles, om mij heen ...
Mijn hart stond op, de angst verdween
Zagjou in alles, in alles, om mij heen ...
songtekst von Stef Bos

Vervolg de Hoofdstroot in
de oongegeven richting
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Hoofdstraat 33
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!.. hier liggen Stolpersteine voor David Gottfriedt en
ztjn vrouw Sientje en voor hun zoon Meiier, ziin vrouw
Hillegonda en zoontie David
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Als't kwaad goede mensen treft
Een veel gebruikt argument tegen geloven is het alom aanwezige lijden in

de wereld. Hoe kan een liefdevolle God dat toch toelaten? Dit dilemma is
oeroud. De Bijbel vertelt over Job, een gelovig en goed mens, die zijn
vrouw kinderen, gezondheid en alle bezittingen verliest. Dit verhaal is
mogelijk 3500 jaar oud. De drie vrienden van Job denken dat zijn lijden een
straf is voor een overtreding die hij eens begaan moet hebben. Job houdt
vol dat hij geen schuld heeft en juist die houding voeren zijn vrienden aan
als bewijs voor zijn hovaardij. Job denkt dat zijn beproeving door God bedoeld ís als een test en loutering.
Rabbijn Harold Kushner schreef in 1981 het boek 'Als 't kwaad goede
mensen treft" waarin hij de worsteling van Job met het lijden toe past op
zijn eigen leven, als zijn driejarig zoontje ongeneeslijk ziek blijkt te zijn en
jong komt te overlijden. Hij kan het dilemma echter niet oplossen.

Moeten we ons dus er verder maar niet druk over maken? Tot oktober
1942 woonde hier de familie Gottfriedt. Zij hadden een gerenommeerde
winkel in stoffen. Ze konden onderduiken, maar deden dat niet. Wij hebben
immers nooit iemand kwaad gedaan, dus hebben wij ook van niemand iets
te vrezen .......
Vrede en gerechtigheid is toch niet zo vanzelfsprekend.....

Vervolg de stroot, die nu de
Wilhelminostroot heet, in
de oongegeven richting

Bladzijde
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Wilhelminastraat 54
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, r hier liggen Stolpersteine voor weduwe
Sibbe Bierman en haar dochter Jetje

Bladzijde 12

Witwassen
Ons woord "barbaat" stamt uit de klassieke oudheid. De Grieken noemden
mensen, die zij niet konden verstaan: brabbelaars. Tegelijkertijd kenden de

Grieken aan zulke "barbaarse" volken onlosmakelijk ook een negatieve
waardering toe: zij, die wij niet kunnen verstaan, zijn natuurlijk ook minder
ontwikkeld dan wijzelf. Dergelijke vooroordelen zijn dus eigenlijk zo oud als
de mensheid.
Niet alleen illegaal verkregen geld kun je witwassen; witwassen kun je ook
doen met vooroordelen. Geef je mening of vooroordeel een pseudo
wetenschappelijke onderbouwing en voor veel mensen is die bewering
opeens waarheid geworden. Witgewassen dus.
Zo zijn er studies die "bewijzen" dat het negroïde ras minderwaardig is aan
het blanke ras; vrouwen minderwaardig aan mannen; Joden, zoals Sibbe en
Jetje Bierman, zijn minderwaardig aan Ariërs .....
En ook in onze tijd gaat dit witwassen gewoon door: die Oost-Europeanen
pikken onze banen in; die asielzoekers onze huizen. Door dit maar vaak
genoeg te herhalen en te onderbouwen met "citaten" van anderen, kunnen
die beweringen uiteindelijk als waarheid geaccepteerd worden.

Omwille van vrede en gerechtigheid moeten we altijd alert zijn voor het
witwassen van beweringen over onze medemens.

Slo rechtsof omhoog noor
de Matissepossoge

Bladzijde

Matisse passage
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Buitenlandse sfeer
Uit eten gaan is altijd een feestelijke aangelegenheid. Even iets anders, qua
omgeving, qua gezelschap, qua menu, qua beleving.We denken er niet bij
na maar dieren (en mensen natuurlijk ook) gaan pas eten als zij zich veilig
voelen.
Uit eten gaan is in dit opzicht eigenlijk de overtreffende trap van veilig
voelen. Want je kiest er voor te eten in een wat minder bekende omgeving
en misschien ook met een minder gebruikelijke menukaart. Uit eten gaan ís
veel meer dan veilig voelen, het is werkelijk de vrede voelen, ook al denken
we daar meestal niet zo over na.
De buitenlandse keukens zijn in trek, juist vanwege het niet alledaagse van

het menu en de inrichting. Een grappige ondersteuning voor onze verwachting kan het taalgebruik van de eigenaar zijn. Buitenlands gebrabbel
doet het allemaal nog echter lijken.
Hoe bijzonder het menu ook is, vaak liggen de ingrediënten gewoon in
iedere supermarkt: de pizza, bami, shoarma, taco, sushi, tapas. We zien het
als een welkome afwisseling én als een verrijking, zonder dat onze Nederlandse identiteit daardoor in het gedrang komt.
Maar waarom zijn we dan wel bang dat onze Nederlandse identiteit aangetast kan worden door al die buitenlanders?

Go terug en steek de

nastroot ove r en
go de Kapelstraat in
Wil hel mi
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De Kapelkerk in de Kapelstraat
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Geschapen naar Gods beeld
"En God schiep de mens naar Zijn beeld" zegt de Bijbel in het boek Genesis
L:27. Vervolgens verhaalt de Bijbelvan de Babylonische spraakverwarring,
het ontstaan van de verschillende volken en van talloze oorlogen tussen de
volkeren. Maar nergens in de Bijbel wordt die zín uit Genesis t: 27 herroepen of aangepast. Elk mens is dus naar Gods beeld geschapen, uit welk
volk hij afkomstig is of aan welke kant hij ook in een oorlog staat.
Een van de belangrijkste woorden die van Jezus overgeleverd zijn is de
Bergrede, ook wel de zaligsprekingen genoemd. Jezus stelt in Zijn rede:
"zaligde mens die ...." en Hij somt dan de morele instelling van de mens op
die zalig zal zijn. Nergens noemt Hij lichamelijke of culturele kenmerken als
opmaat tot zalig zijn. Groot of klein, man of vrouw zwarte of witte huid,
meester of dienaar, Jood of Samaritaan, het speelt geen enkele rol.

Geschapen naar Gods beeld wil zeggen dat wij in het gelaat van ieder
ander mens het beeld van God willen zien. Of nog prikkelende gezegd: dat
het gelaat van ieder ander mens het evenbeeld van ons eigen gezicht kan
zijn, als wij in de omstandigheden van die ander waren geboren.
En zoals onze houding verandert als we het gezicht van een oude vriend
herkennen , zo zou ook onze houding naar de ander moeten veranderen als
wij in hem het gezicht van God weerspiegeld zien.

Vervolg de Kopelstraot
door de bocht
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Kapelstraat

. r. hier liggen Stolpersteine voor Aàron en Gesina
Magnus en hun zonen Emanuël en Nathan

IjJ
-

::-:-.]

i1

'il
r.. hier Iiggen Stolpersteine voor Jonas en
Reina Valk en hun zoontje Jakob
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Hoop sterft het laatst...
ln zijn liedje "Komp wel goed" bezingt Daniël Lohues dat zelfs in een duistere nacht altijd wel ergens een kaarsje brandt. Het komt wel goed, zingt
hij, hoop sterft als laatst! Een variant eigenlijk op het bekende gezegde:
hoop doet leven.
Kapelstraat, woonden destijds twee jonge gezinnen met
opgroeiende kinderen, De beide vaders waren zeker van een Vast en goed
inkomen. Gezinnen in de bloei van hun leven en met een veel belovende
toekomst voor hun. Ze zullen waarschijnlijk niet zo bewust met hoop bezig
zijn, hooguit hoop op promotie, een mooie zomer, goede toekomst voor de
kinderen, gezond samen oud worden. Totdat alles anders wordt: beperkingen, vernederingen, onzekerheid, dreiging. Hoop krijgt dan een geheel andere betekenis. Hoop wordt tenslotte het enige wat nog belangrijk
is: hoop te overleven. Als dan uiteindelijk ook die hoop sterft....

Hief in de

Hoop te overleven, met die insteek verlaten miljoenen mensen in onze tijd
hun familie en vaderhuis. Als zij dan na vele ontberingen in een veilig land
komen wordt hoop de verwachting op een nieuw leven. Maar als enige
invulling van die verwachting uit blijft, als ze zelf niets mogen doen om een
begin van een nieuw bestaan op te zetten, dan sterft uiteindelijk die hoop.
Het leven wat resteert is van een ongekende leegte. En die leegte gun je

toch niemand.

Go de Zuiderstroot in langs
het spoor tot de Kerkhofloon

Bladzijde 19

Spoorvyegovergang Kerkhoflaan

Bladzijde 20

Kruisende wegen
ln 2015 werd ons land overspoeld door tienduizenden vluchtelingen. ln
ijltempo liet de regering noodopvangcentra bouwen. Maar voordat een
vluchteling in zo'n centrum opgevangen kon worden moest hij zich eerst
melden in het Aanmeldingscentrum in Ter Apel. Stel u zich eens voor: je
bent als vluchteling na een lange en levensgevaarlijke reis eindelijk in
Nederland aangekomen en meld je dan bij de grens bij de politie. Je krijgt
een papiertje waarop in een voor jou totaal onbekende taal staat dat je je
via het openbaar vervoer moet melden in Ter Apel. Waar ligt dat? Hoe kom
je daar?
De treinreis lijkt eindeloos en bij elk station vraag je je af of je er al bent.
Dan sta je op het station Emmen. Nee, dat is niet Ter Apel. Je moet verder

met de bus. Welke bus? Waar staat die bus? ls de laatste bus al vertrokken? Op papier is alles geregeld maar de doodvermoeide vluchteling begrijpt het niet.
Maar op het station staan vrijwilligers. Mensen, die naar je omzien. Je krijgt
wat te eten en te drinken. Ook warme kleren als je dat wilt en voor kinderen is er een knuffelbeest. Ze stellen je op je gemak en brengen je naar
de juiste bus. Of je al dan niet in aanmerking komt voor asiel doet er nu
even niet toe. Je wordt als mens begroet, een essentiële voorwaarde voor
vrede en gerechtigheid.

2

richting Wilhelminostraot en slo de eerste stroot links
in (Beotrixstroot) tot de Joodse begroafploots oon de rechter kont.
Ga de Kerkhoflaon in

Bladzijde 21

Beatrixstraat

Bladzijde 22

Mislukte integratie

?

Tegenwoordig zegt men vaak dat de integratie van mensen met een nietNederlandse afkomst mislukt is. Men wijst dan op de eerste generatie gastarbeiders, die nog steeds gebrekkig Nederlands spreken. Op hun kinderen
en kleinkinderen, die een lage schoolopleiding hebben en weinig mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Of op de hier gevestigde buitenlanders die zich afgekeerd hebben van onze Nederlandse cultuur en democratische gebruiken.

Het is daarom goed om even stil te staan bij deze Joodse begraafplaats.
Door de eeuwen heen hebben Joden in Nederland zelf altijd geprobeerd te
integreren. Zij spraken de taal, werkten hard in verschillende beroepen,
gingen naar school, woonden tussen de anderen en deden volop mee aan
het culturele leven. Als zij al bepaalde beroepen niet vervulden of ergens
niet woonden kwam dat vooral omdat hen dat verboden was. En toch
hielden zij vast aan hun eigen, vooral religieuze gebruiken. Zij hadden hun
eigen synagoge, begraafplaats, gebruiken op sabbat en wijze van kleden.
Behoud van het eigene en toch volledig opgenomen in de samenleving. Bij
de Februaristaking in 1941 was de leuze: "handen af van onze Joden". Hoe
zouden we de integratie van Joden in Nederland tot 1941 beoordelen?

Go weer terug naor de Kerkhofloan, slo linksaf richting Wilhelminostroot en
sla de evolgende straat links in (Julionastroot)

Bladzijde 23

Julianastraat

,rr higr
en voor hun schoonzoon Meijer David Meiboom

Q
r.

r hier liggen Stolpersteine voor Gerardus en Rosa

de Jong en voor hun kinderen Ezri en Tsiwjah
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Pesten
"Vader, ik ben toch niet gemeen?" Telkens als de nazipropaganda op de
radio rondbazuinde dat Joden stiekem en gemeen waren, zal de kleine Ezri
deze vraag aan haar vader stellen. Wat zou vader Gerard, voorganger in de
naastgelegen synagoge, dan geantwoord hebben? "Nee natuurlijk ben jij
niet gemeen. Luister maar niet naar wat ze op de radio allemaal zeggen. Ze
weten niet beter en het gaat wel weer over".
Misschien heeft slager Meiboom op de hoek van de straat ook wel zulke
antwoorden gegeven. Pesten kun je maar het beste negeren, dan gaat het
welover.
Maar pesten gaat nooit vanzelf over. ïoen niet, in oorlogstijd, maar ook nu
niet op school, op het werk of op de (sport)club. De pestkop geniet als hij
succes heeft of zal nog harder pesten als een reactie uitblijft. En degene die
gepest wordt, gaat aan zichzelf tw'rjfelen. Hebben ze misschien toch een
beetje gelijk? Of hij reageert zijn twijfels af door op zijn beurt weer iemand
te pesten.
Pesten houdt alleen op als medescholieren, collega's, omstanders openlijk
hun afkeer uitspreken. En dat net zo vaak herhalen als nodig is.
Vrede en gerechtigheid kunnen nooit bereíkt worden als mensen elkaar
niet als gelijkwaardig beschouwen of elkaar mijden omwille van "de lieve
vrede".

1
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De synagoge in de Julianastraat
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Een Joods mensbeeld
Aartsvader Jacob was zeker geen heilige. Hij bedroog zijn vader en broer
om er zelf beter van te worden. Het gevolg was dat Jacob moest vluchten
naar een ander land. Daar kreeg de armzalige vluchteling een droom: langs
een ladder daalden engelen vanuit de hemel naar de aarde en klommen zo
ook weer terug. (Het hele verhaal kunt u lezen in Genesis 28: 10 - 15).
Over deze beroemde droom van de Jacobs ladder gaf een rabbijn eens een
prachtige uitleg. Waarom gingen de engelen steeds die ladder op en af? Ze
waren verrast! Daar beneden op aarde lag de mens als een verschoppeling
ter neer, maar daar boven in de hemel stond diezelfde mens als een
stralend figuur gegrafeerd in Gods troon. De engelen konden het niet
geloven en gingen steeds maar op en af om die twee beelden te vergelijken.
Zo zien veeljoden zichzelf: als mens zijn ze nietig als zandkorrels én toch ...
beschouwt God ieder mens als Zíjn kind. Volgens het verhaal in Genesis
hoorde Jacob in die droom vanuit de hemel de stem van God: "En zie, lk
ben met u en lk zal je behoeden overal waar je gaat".
Dat intense besef van nietigheid én kind van God zijn zou ieder mens
moeten troosten maar vooral ook moeten inspireren om als een broeder te
zijn voor zijn medemens.

Go de Molenstroot in moar

stop direct oon het begin

Bladzijde 27

Molenstraat
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!.. hier liggen Stolpersteine voor Jonas van Oosten
en voor ziin vrouw Betje en zoontje Jacob

Bladzijde 28

Als het tii verloopt, verzet men de bakells....
te brengen, behalve dat het
zo moeilijk is om te zien of het tij verloopt. Achteraf is het natuurlijk zo
duidelijk als wat. Maar als je midden in een heftige tijd leeft, hoe weet je
dan of het ergste nog komen moet of al geweest is? Lessen uit de
geschiedenis trekken is maar beperkt mogelijk want de geschiedenis
herhaalt zich feitelijk nooit. En als iedereen maar van alles door elkaar
Tegen deze volkswijsheid is nauwelijks iets in

roept? Wie moet je dan geloven? En wat kunnen wel niet de consequenties
zijn als je je bakens verzet? Verlies van huis, baan, vrienden?

Jonas van Oosten voelde dat dilemma. Hij kreeg de mogelijkheid om
ergens onder te duiken, maar was in september 7942 de oorlog voor de
nazi's al niet verloren? Zouden de geallieerden al niet eind dat jaar de
genadeklap hebben uitgedeeld? Wat riskeer je wel niet met onderduiken?
Jonas besloot met zijn jonge gezin te blijven.
Er bestaan geen regels wanneer bakens verzet moeten worden. De huidige
discussie over klimaatsverandering is daar een duidelijk voorbeeld van.

Afwachten dan maar? Zeker is in ieder geval dat als het tij verloopt, dat
voor iedereen gevolgen zal hebben. Dan kun je maar beter niet wachten
maar in actie komen, hoe onzeker de afloop ook kan zijn.

Loop rechts om de molen de
Molenstraot uit naor de

Wilhelminostraot
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Wilhelminastraat 75 en 73

... hier liggen Stolpersteine voor de gebroeders Lieve en Koos
ten Brink, voor Martha Krammer en voor Meijer Nathan van Dien

.. r hier liggen Stolpersteine voor Simon en Meta
Meiboom

Bladzijde 30

Leven met tegenstrijd igheden
70 Jaar geleden stond hier de textielwinkel van de gebroeders Ten Brink,
vlak daarnaast de kwaliteitsslagerij Van Dien en wat verderop de
galanteriewinkel van Meiboom. Wie hun namen en die van huishoudster
Krammer op de Stolpersteine leest en hun leeftijd realiseert, zal hoofdschuddend kijken naar de plaats van hun overlijden. Hoe kon het gebeuren? Buren, die elkaar verraden; politiemensen, die met de vijand meewerkten. We begrijpen het nog steeds niet ....
Misschien hebben we nog wel de meeste moeite met tegenstrijdigheden.
Goed en kwaad, verzet en wegkijken, wantrouwen én van anderen afhankelijk zijn, het liep toen allemaal door elkaar.
Vele mensen hebben moeite met tegenstrijdigheden. Zij willen graag een
overzichtelijk wereldbeeld en proberen de onverklaarbare tegenstrijdigheden weg te drukken en te vergeten.
Maar tegenstrijdigheden horen bij het leven. Het dwingt ons tot alertheid
en het steeds weer maken van keuzes. De ogen er voor sluiten of denken
dat wat je doet toch niets uithaalt, stompt af. Want vrede en gerechtigheid
is alleen mogelijk als we allemaal bewust om kunnen gaan met tegenstrijdigheden.

Ve rvolg de Wi I hel mi nostroot
Richting het kruispunt met
de Kerkhofloon
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... hier liggen stolpersteine voor Meijer Meiboom,
ztjn vrouw Adolfina en dochter Simonetta
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Nepnieuws
Lezend in de archieven kom je allerlei verdwenen beroepen tegen zoals
handelaar in manufacturen of grossier in galanterieën. Ook valt op dat veel
winkeliers in de loop van tijd andere producten gingen verkopen.
Meijer Meiboom begon op deze plek een winkel in hoeden en petten. Al
gauw verkocht hij daarnaast ook goud- en zilverwerk. Enige jaren later ook
nog kachels, kasten en stoelen. Ook was Meijer vele jaren dansleraar.

Toen een ouder iemand hiervan hoorde, sprak deze persoon: "ja, die
Joodjes deden alles om geld te verdíenen; als het moest verkochten ze zelfs
hun schoonmoeder". Het was een beetje grappig bedoeld maar wel met
een serieuze ondertoon.
Waarom niet een reactie als: "Respect! Die mensen pakten alles aan en
wilden niet hun hand ophouden voor een uitkering".
Vroeger werden veel zaken niet in vergunningen vastgelegd. Productkennis
was toen ook niet zo complex als nu. Heel veel mensen veranderden regelmatig van beroep. Dat doen trouwens ook vandaag nog veel mensen. Je
wilt immers geld verdienen en vooruit komen in het leven. Waarom dan
specifiek één groep, de Joodjes, er uit lichten? En waarom dan juist een
gangbare werkwijze voor die groep negatief uitleggen?
Het is het onbewuste gevolg van die hele slimme nazipropaganda. Gelukkig
is die tijd voorbij of toch niet en noemen we dit tegenwoordig "nepnieuws"?

Objectieve informatie is een belangrijke voorwaarde om
gerechtigheid met elkaar te leven.

in vrede

en
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Uitzendingsbureau aan de Baander

1

Bladzíjde 34

Op een zijspoor
Uitzendbureaus, goed dat ze er zijn. Scholieren kunnen door een paar
weken hard te werken hun droomvakantie realiseren. Maar niet alleen
scholieren, ook voor iedereen die geld nodig heeft en daarvoor wil werken
kan zo'n bureau een uitkomst zijn.
Alleen ..... er is niet altijd passend werk. Soms is de opleiding onvoldoende
of de lichamelijke conditie ontoereikend. Soms is de leeftijd al te hoog of
ontbreekt de werkervaring. En wat moet je dan?
Maar zelfs als er wel passend werk voor handen is, ligt de wereld nog niet
meteen voor je open. De uitzendkracht krijgt immers geen baanzekerheid?
Geen lening bij een bank. Hoe kun je dan je toekomst opbouwen?
Maar wat heeft dit te maken met pelgrimage van vrede en gerechtigheid?
Veel. Er kan immers geen sprake zijn van vrede en gerechtigheid als
sommigen op het gebied van werk en inkomen buiten de boot vallen. Werk
en inkomen is van doorslaggevend belang voor een erkende plaats in onze
samenleving én voor het besef van eigenwaarde. En is het besef van een
zekere eigenwaarde niet de voorwaarde voor een persoonlijke bijdrage aan
vrede en gerechtigheid?

Steek het kruispunt over en
vervolg de Wilhelminastraat
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Wilhelminastraat
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... hier woonden Jakob Kropveld met ziin
vrouw Amalia, hun kinderen Betsie en
Evalientje en ziin broer Levie
..rr daarnaast woonde Gonda Cohen
..

r hier woonden Frouke Valk - Jacobs
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Woningnood
Op het huidige parkeerterrein stonden vroeger huizen. Op nummer 11
woonde weduwe Valk, op nummer 62 mevrouw Cohen en op nummer 66
de familie Kropveld met een ongetrouwde broer. De Stolpersteine met hun
namen zijn in de stoep te lezen, maar deze stenen geven toch niet het
volledige verhaal. ln september L942 kreeg mevrouw Valk gedwongen
inwoning van haar zoon Jonas met zijn vrouw Reina en zoontje Jacob én
van de gebroeders Lieve en Koos ten Brink. Ook de familie Kropveld kreeg
gedwongen inwoning van buurvrouw Cohen én meneer Jacobs. (De
Stolpersteine met hun namen liggen voor hun oorspronkelijke woningen).

Het laat zich raden hoe hoog de spanningen tussen die opeengepakte
mensen opgelopen moeten zijn. Want ook zonder de druk van oorlog,
uitsluiting of vervolging is het nooit prettig als veel mensen in een kleine
ruimte moeten samenleven.
Een van de redenen waarom mensen tegen een ruime asielverlening zijn, is

de gedachten dat deze nieuwkomers direct woonruimte krijgen toegewezen, waar Nederlanders zelf jarenlang op moeten wachten.
Wil een samenleving in vrede en gerechtigheid leven dan is een minimale
voorwaarde dat iedereen in die samenleving over voldoende woonruimte
beschikt, van goede kwaliteit.
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Nederlands lndië monument aan de wirhelminastraat
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Verwachti ng en werkelij kheid
Na 5 inktzwarte oorlogsjaren was Nederland in mei 1945 weer

vrij. Enkele
maanden later werd ook Nederlands lndië bevrijd, maar in plaats van
vreugde en bereidheid tot wederopbouw heerste daar chaos en geweld.
De Nederlandse regering stuurde troepen om de orde te herstellen. Veel
jonge mannen vertrokken met dat idee naar lndië. Na 5 passieve jaren in
eigen land konden ze nu zelf daadwerkelijk bijdragen aan de bevrijding van
dat andere stuk van Nederland en daar ook vrede en gerechtigheid
brengen.

Nu weten we dat de werkelijkheid daar in lndonesië anders was dan de
verwachting hier in Nederland. Vrede en gerechtigheid is niet zomaar met
militaire middelen over te brengen. We hebben het ook gezien in Afghanistan, lrak en Syrië. Weer een aanwijzing dat vrede en gerechtigheid geen
toestand is in een maatschappij maar een manier van samenleven. Een
manier ook, die voor elke cultuur uniek is.

Op dit punt eindigt deze pelgrimage.
De Rood von Kerken en Geloofsgemeenschappen in Emmen hoopt dat u de echte
pelgrimoge von vrede en gerechtigheid in
uw verdere leven op uw eigen wijze blijft
ve rvolgen.

