
 
Verzonden: vrijdag 10 juni 2022 11:51 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Inspraakbijdrage mbt Onderzoek Lege Plekken 
 
Geachte dames/heren, 

Groningen behoort tot de ca. 100 gemeenten die een onderzoek instellen naar onroerend goed van Joden tijdens en na de 

oorlog. Daar zijn we erkentelijk voor. 

In 1940 woonden 3000 Joden in Groningen, waarvan ca. 7% de oorlog overleefde. Een schrikbarend laag aantal. Het 

Lege Plekken onderzoek van ondermeer prof. Duijvendak brengt de systematische ontrechting van de Joodse stadjers 

tijdens de bezetting in beeld en typeert de houding van de gemeente mbt het na-oorlogse rechtsherstel als “afhoudend 

en formeel”. Initiatief tot rechtsherstel moest van de overlevende Joden zelf uitgaan. Met name bij restitutie van 

verwoeste en gevorderde panden van Joden heeft de gemeente steken laten vallen. Dat blijkt o.m. uit de geschiedenis 

van Kamplaan 8, waar de Joodse erfgenamen nooit hebben kunnen wonen, omdat het harteloze gemeentelijke 

huisvestingsbeleid dit verhinderde. Toen in 1952 burgemeester Tuin het huis betrok, verkochten de eigenaren het voor 

een te lage prijs aan de Gemeente. 

In de oorlog kocht de gemeente in 6 gevallen onteigende landbouwgrond van Joden. Dat is een vorm van heling. 

Onderhandelingen na de oorlog met de erfgenamen over het behoud van die landbouwgrond, waarbij de gemeente 

dreigde met onteigeningsprocedures, laten zien dat de gemeente het eigenbelang vooropstelde en nauwelijks oog had 

voor de Joodse oorlogsslachtoffers. Het boek “Lege Plekken”, met voorwoord van de burgemeester, verhult deels de 

betrokkenheid van Groningse ambtenaren (politie) bij de ontrechting en deportatie van de Joden en het kille 

rechtsherstel. Het geeft onvoldoende weer wat de Joodse stadjers echt ervaren hebben. 

Ik hoop op de volgende stappen van B&W: 

1. Stimuleren van een lespakket voor scholen over geschiedenis en heden van de Joodse gemeenschap in 

Groningen. Zoals in Oss. 

2. Het, zoals Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Winterswijk, vrijmaken van middelen 

om het Joodse leven te bevorderen. 

3. Het uit morele overwegingen honoreren van individuele claims, die zijn ingediend en misschien nog komen. 

4. Openstellen van een digitaal archief, waarin de gedane onderzoeken en alle door derden aangedragen 

gegevens over ontrechting en rechtsherstel worden opgeslagen en te raadplegen zijn. 

Ronny Naftaniel, 

Centraal Joods Overleg 

 

 


