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    Straatbeeld Meppel spreekt nog boekdelen

  JOODSE
    SPOREN in  
‘n handelsstadje

‘We zijn uit logeren geweest,’ zei haar moeder na de 
Tweede Wereldoorlog. Over de onderduiktijd in Drenthe 

werd met geen woord gesproken. Nooit meer. Dóór-
gaan, verder met leven was het credo. Bij Lien Braaf 

(72) bleef het jaren knagen. ‘Bang ben ik nooit geweest. 
Maar hun angsten kreeg ik wel mee. De oorlog was 

alom tegenwoordig in huis. Er was altijd een geheim.’
TEKST JOLANDA DE KRUYF FOTOGRAFIE JDK, ARCHIEF THIJS RINSEMA
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kleurrijk hoofdstuk van haar leven. ‘Als een 
statement misschien.’ Tot de opening van 
haar winkel “Kunsjt” vertelde Lien nooit 
ergens expliciet dat ze Joods was. ‘Ik voelde 
toch altijd iets van: voorzichtig zijn. Doe 
maar gewoon, val niet teveel op.’ Moet je 
haar nu zien. Roodgestifte lippen, gelakte 
nagels, altijd getooid met een mooi sieraad 
of opvallende sjaal. Geen vrouw voor de 
luwte. 
Dat heeft ze van haar tante Fie. Eén van de 
weinige overlevenden uit haar Joodse  
familie, misschien wel daarom zo’n gepas-
sioneerd levenskunstenaar. Het was tante 
Fie die haar inspireerde om de winkel, 
Kunsjt, te openen. ‘Zij is haar man en  
kinderen kwijtgeraakt in concentratiekamp 
Bergen-Belsen, maar je houdt niet voor 
mogelijk hoeveel levenslust ze had! Ze was 
mijn grote voorbeeld, deed precies wat ze 

Geheimen. Ze regen zich aaneen in de familie 
Braaf, ook na 1945. ‘Het was een warm, 
gastvrij nest,’ herinnert Lien zich, ‘oh, er 
was altijd lekker eten en veel gebak, er 

werd volop gezongen en muziek gemaakt. Bij ons werd 
het leven gevierd. Maar mijn ouders waren ook getrau-
matiseerd. Er bleef veel ongezegd.’
Er waren diepe wonden geslagen in de levens van Willy 
en Aaltje Braaf uit Hoogeveen. Beiden Joods zaten ze in 
het Drentse Zuidlaren gescheiden van elkaar onderge-
doken. Daar, op een veilig adres, zag Lien het levens-
licht, op 3 februari 1945. Een wrange wetenschap, vindt 
ze zelf. ‘Dat de start van míjn leven samenviel met de 
moord op miljoenen Joden. Het was in die tijd riskant 
om een Joods kind te baren. Er zijn dan ook opvallend 
weinig Joden van mijn leeftijd.’

GEEN VROUW VOOR DE LUWTE
Lien Braaf uit Hoogeveen. In Meppel-stad begon ze 
opnieuw. Anoniem en onbekeken begon ze aan een 
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wou; ze ging zelfs op vakantie naar Duitsland. Dat was 
natuurlijk onbestaanbaar. Ik mocht van mijn ouders 
niet eens mee op schoolreis naar Duitsland.’

ALTIJD EEN STILLE PIJN 
VOELBAAR
Na de oorlog keerde het gezin Braaf, met al een zoon 
van 13 en baby Lien op de arm, terug naar Hoogeveen. 
Een tragisch weerzien. ‘Alles was leeggeroofd in hun 
oude huis aan de Stationsstraat,’ vertelt Lien. ‘Alleen het 
zilver lag veilig bij de buren.’ 
Familie Braaf begon opnieuw, bouwde weer iets op in 
Drenthe. De nodige illusies en dierbaren armer. Beide 
ouders van Willy Braaf waren vermoord in Sobibor en 
veel van zijn en Aaltjes familieleden waren omgekomen 
in de kampen. Daarover werd met geen woord meer 
gerept. ‘Ik was een lastig kind,’ zegt Lien, ‘want nieuws-
gierig, ik wilde er meer van weten.’ En dus bleef ze  
vragen, zoeken, pluizen. Tot de onderste steen boven 
lag. ‘Lange tijd heb ik geworsteld met het Joods zijn,’ 
bekent ze nu, ‘met de drama’s die zich in onze familie 
hebben afgespeeld. Er was altijd een stille pijn voelbaar 
thuis.’ Juist daarom kiest ze nu voor het geluk. Beseft: 
‘Aan het verleden kan ik niets veranderen, maar ik kan 
op een positieve manier verder leven. Ik kijk naar wat ik 
wél heb en dan voel ik me schatrijk.’ 

EEN STADSWINKEL MET  
“NESJOMME”
“Kunsjt”, de winkel die ze in 1998 in Meppel - én in de 
geest van tante Fie - opende, is één grote schatkamer. 
Elk voorwerp heeft een verhaal. Alles is van een zwie-
rige schoonheid, ‘dat is wat mij gelukkig maakt.’ 
Op sjabbes (zaterdag) schenkt Lien een glaasje kosjere 
wijn voor haar klanten. En in het stemmige pandje aan 
de Woldstraat klinkt altijd muziek. Soms klezmer. Soms 
ook Ede Staal. Altijd gevoelvol, passend bij deze zaak 
met nesjomme, Joods voor "waar een ziel in zit". Waar 
troost te koop is. In de vorm van een fonkelende ring, 
die ene ansichtkaart, het muurdicht, een kledingstuk of 
kunsttegel. Maar óók in bijzondere ontmoetingen, emo-
tionele gesprekken soms. ‘De verhalen komen hier van-
zelf los,’ zegt Lien. ‘In mijn winkel wordt nooit over het 
weer gepraat. Het gaat direct de diepte in.’ Ze zocht het 
niet op, maar het kwam op haar pad. Moest zo zijn, 
knikt ze. ‘Ik woonde al in de Woldstraat voordat de  
winkel er was. Daar kreeg ik moslimburen met een  
shoarmazaak en op een nacht werden bij hen de ruiten 
ingegooid. Vreselijk vond ik dat; het deed me denken 
aan de Kristallnacht. En plotseling zag ik dat meer  
winkelruiten in de Woldstraat, de oude Joodse buurt, 
waren bekrast met hakenkruisen.’

Het was geen antisemitisme, maar “gewoon” 
vandalisme. Toch bracht het Lien van haar 
stuk en kwam een oerangst bovendrijven. 
‘Confronterend. Ineens realiseerde ik me 
dat ik mezelf verstopte voor het Joods zijn. 
Toen wist ik: ik ben wie ik ben, ik loop er 
niet voor weg.’ De winkel is haar redding 
geweest, zegt ze. ‘Het was helend, zeker in 
die beginperiode. Door de warme contacten 
met mensen, de verhalen van klanten. Men-
sen die in kampen hadden gezeten; in aller-
lei vormen kwam het Joods zijn ineens op 
me af.’ Emoties waar Lien ook niet altijd een 
pasklaar antwoord op had. ‘Dus dan pakte 
ik mijn accordeon maar en speelde wat. Dat 
hielp ook.’

RUIMTE VOL SYMBOLIEK 
Haar winkel zit vol geheimen en Hebreeuw-
se symboliek, maar Lien Braaf vertelt er 
graag over. Over de sepia portretten van 
haar vermoorde Joodse opa Hartog en oma 
Betty, ‘ze houden hier een oogje in het zeil.’ 
De glas-in-loodramen (kopieën zijn het, 
maar dát is weer een ander verhaal) uit het 
huis van Hoogeveens laatste rabbijn. De 
plank die eigendom was van een Joods 
gezin voor hun deportatie met daarop een 
Bijbeltekst: “In de ark moet je het getuigenis 
leggen”. En de Davidster natuurlijk, links in 
de hoek. Die lijkt uit het stucwerk gestanst, 
zodat het rode baksteen weer zichtbaar is, 
met een grillige scheur linksonder. Bewust 
zichtbaar, want het is een Joodse traditie 
om één stukje muur in de ruimte ruw en 
onbewerkt te laten. ‘Het betekent "niets is 
volmaakt",’ zegt Lien. ‘Dat staat voor mijn 
identiteit. Maar het is ook een herinnering 
aan de verdwenen Joodse gemeenschap in 
Meppel.’  >

'Ze was 
mijn grote 
voorbeeld, 

deed precies 
wat ze wou; 
ze ging zelfs 
op vakantie 

naar 
Duitsland'
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Een schaarse “successtory”
Een wandeling langs het roemrijke, zo abrupt beëindig-
de Joodse leven van Meppel kan op veel plaatsen in de 
stad beginnen. Daar in de Hoofdstraat, waar zich 
tijdens de Tweede Wereldoorlog een van de schaarse 
successtory’s afspeelde. Jacob “de zakkenjood” (hij had 
een �orerende zakkenhandel- en stopperij in hartje 
Meppel) en zijn vrouw Johanna overleefden de Holo-
caust, net als vier van hun vijf kinderen. Alleen de oud-
ste zoon, Benno, werd verraden en stierf “ergens” in 
Midden-Europa. 
Na 1945 keerde het echtpaar terug naar Meppel, naar 
hun eigen woning aan het Zuideinde en Zakkenhandel 
Van Esso maakte een doorstart.Een jaar lang leidden Jacob en Johanna van Esso een 

strikt geheim leven in de stad. Hún stad, waar ze alleen 
veilig voor Duitsers en verklikkers waren als ze zichzelf 
onzichtbaar maakten. En dat lukte, dankzij de illegali-
teit en de familie Hulsbergen, loodgieters die een win-
kel in de Hoofdstraat hadden. Daarboven, achter het 
raam op nummer 39, doodden hun onderduikers de tijd 
met lezen, huishoudelijke werkjes, een potje kaarten én 
luisteren naar de radio. BBC. De Engelse zender strooi-
de hoop door die kleine kamer aan de straatkant. 

Met de winkel van Lien Braaf bloeide weer een 
klein stukje Joods leven op in Meppel. 

Uitgerekend in de Woldstraat, waar het hart van 
de lokale Joodse gemeenschap klopte vlak 

voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Dat hart 
is uit de stad gerukt. Joods Meppel werd volledig 

weggevaagd. Toch bleven subtiele sporen in het 
straatbeeld bewaard; zo wordt de herinnering aan 

bijna 250 weggevoerde en vermoorde mannen, 
vrouwen en kinderen gekoesterd. Zelfs  

75 jaar na hun gedwongen vertrek spreekt deze 
stad nog boekdelen.

Tot de Tweede 
Wereldoorlog had 

de firma Frank in dit 
pakhuis aan de 

Stoombootkade 
een zuidvruchten-

handel

Onderduikadres 
Van Esso's in de  

Hoofdstraat

Fam. Van Esso in 
1926 (door onder te 

duiken overleefde het 
grootste deel van de 

familie de oorlog)
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De schoenenfabriek van Wolff
Het perron vanwaar de Meppelers aan hun enkele 
reis begonnen ligt op maar een steenworp afstand 
van de Stationsweg, vanwege z’n jugendstilparels en 
andere architectonische hoogstandjes misschien 
wel de mooiste straat van Meppel. Hier woonden 
enkele zeer gefortuneerde Joodse families. Zoals 
David Wolff op nummer 35, eigenaar van de  
schoenenfabriek in de Kruisstraat.
Veel is veranderd in de binnenstad, maar de letters 
“schoenenfabriek”op de gevel staan er nog �er bij. 
Duizenden paren gingen er jaarlijks de deur uit, 
meer dan 100 Meppelers waren er werkzaam. De 
hele oorlog lang ging de productie overigens door, 
vooral ten behoeve van de Wehrmacht en helaas 
onder Duits bewind. Het bedrijf en later ook de 
kapitale woning aan de Stationsweg (met inboedel) 
van de familie Wolff werden gevorderd.
David Wolff was al uit zijn functie ontheven en 
tewerkgesteld in Orvelte, voordat zijn vrouw Amalie 
en twee van hun kinderen op 3 oktober uit huis in 
Meppel werden gehaald en op de trein gezet. Een 
onderduikadres was aangeboden, maar Amalie 
durfde niet. “De twee kinderen liepen naar het  
station met rugzakjes omgegespt. Alsof ze op 
vakantie zouden gaan…” zei een getuige later. 
De realiteit was anders. Gezinsleden troffen elkaar 
in Westerbork weer: David en zijn vrouw, hun  
dochter Liesbeth en zoon Johan Gustaaf. Het was 
maar een korte hereniging. Op 8 oktober werden de 
vier, samen met vele andere Meppeler Joden,  
vergast in Auschwitz. Hun twee oudere zoons  
Maurits Johan en Lion waren hier op 30 september 
al aan hun einde gekomen. >Struikelstenen en spoorweg

Meppel kende een bloeiende Joodse gemeen-
schap vóór de oorlog. Het handelsstadje onder-
hield nauwe banden met Amsterdam en trok 
zodoende veel Joodse kooplieden aan. Zij 
waren Meppelers onder de Meppelers. Actief in 
het zakenleven en bekende gezichten in het ver-
enigingsleven, bij het toneel. Een bekend gezeg-
de in Meppel luidde vroeger Zelfs de brig 
(brug) van Meppel spricht Jiddisch. 
Een voettocht langs Joods verleden vertraagt 
bij elke “struikelsteen”. Meppel telt circa 90 
Stolpersteine, ingemetselde gedenktekens voor 
de huizen van afgevoerde Joden. Die tocht voert 
onvermijdelijk ook richting station. Het spoor 
als symbolische locatie, omdat het Joodse leven 
er feitelijk ophield te bestaan. Het was hier dat 
in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 ongeveer 
250 Joden op de trein werden gezet naar  
Westerbork. Voorportaal van de hel die hen 
wachtte in Duitsland en Polen.

David en 
Amalie Wolff

Gevelstenen met aambeeld en hamer 
in de Hoofdstraat herinneren nog aan 
de ijzerwarenhandel van de Joodse 
familie De Hes

Station Meppel

De voormalige  
schoenenfabriek van Wolff
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De drogisterij van Goldsteen
Op de hoek van de 2e Hoofdstraat en de  
Keizersgracht had de familie Goldsteen een 
drogisterij annex schilderswinkel. De opval-
lende gevelreclame aan de zijkant van het wit 
gestuukte pand is nog altijd goed zichtbaar. Als 
hun moeder klaar was met de boodschappen, 
kregen de kinderen meestal een dropje. Hartog 
Goldsteen deed schilderklussen bij de mensen 
thuis, zijn vrouw Rezina runde de zaak. Ze  
kregen twee kinderen: dochter Lini en zoon 
Frits. Alle vier kwamen om. Al maken slechts 
drie Stolpersteine voor de ingang van het pand  
melding van drie bewoners: Hartog, Rezina en 
Frits. Dochter Lini woonde tijdens de Duitse 
razzia van oktober ’42 niet meer in Meppel; ze 
was eerder dat jaar naar Den Haag verhuisd, 
vermoedelijk voor werk. Frits was 20 toen hij 
op 7 september vanuit Westerbork in Auschwitz 
aankwam en daar op 10 september werd ver-
gast. Zijn ouders volgden een maand later. 
Hartog (55) en Rezina (51) zagen elkaar in  
Westerbork weer, werden twee dagen later naar 
Auschwitz gedeporteerd en hier op 8 oktober 
vermoord. Dochter Lini werd op 16 juli 1943 in 
Sobibor vergast. Ze was toen 23 jaar.
Hun woonhuis annex winkel heeft nu een wel 
heel bijzondere bestemming. Lammie Lassche 
runt er tegenwoordig haar project-inbrengwin-
kel “Lechaim to life”. De opbrengst gaat naar de 
overlevenden van de Holocaust in Israël.

Het Joodse stadshart
De Woldstraat was ooit hét kloppend hart van de Joodse 
gemeenschap, waar het bruiste van levendigheid. Het aan-
tal Joodse winkeltjes was hier talrijk voor 1940. Ook de 
Joodse school en het badhuis waren hier gevestigd. Aan  
de Touwstraat, er vlak achter, stond tot 1865 een kleine 
sjoel, daarna werd de grotere synagoge gebouwd die veel 
Meppelers nog gekend hebben. Het gebouw raakte in 
onbruik na de Tweede Wereldoorlog en werd uiteindelijk in 
1960 afgebroken. Alleen de naam Synagogestraat is een eer-
betoon. En een ander opmerkelijk element bleef bewaard; 
het Jodensteegje. De smalle doorgang (70 centimeter op het 
breedste punt) tussen Touwstraat en Woldstraat werd 
gebruikt om het loopje naar de synagoge te verkorten. 
Hier vlakbij, in het Slotplantsoen, vind je het gedenkteken. 
Een markant monument met zestien hardstenen platen 
waarop (bijna al) de namen van 232 vermoorde Meppeler 
Joden staan te lezen. 

Jodensteegje

Zo zag de synagoge 
aan de Touwstraat eruit 
die na de oorlog in 
onbruik raakte en in 
1960 werd afgebroken

Gedenkteken  
Slotplantsoen

Synagoge Touwstraat 
(afbeelding op de muur)
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De dood van het echtpaar Stibbe
De route eindigt op het kerkhof. Niet het Joodse, een eindje 
buiten de stad, maar de algemene begraafplaats aan de Zomer-
dijk. Want daar liggen twee Joodse Meppelers tussen de  
Meppelers, precies zoals ze zich een laatste rustplaats gewenst 
hadden. Alexander Stibbe en Martha Löwenstein kozen zelf 
voor hun dood, toen het moment van deportatie gekomen was. 
Alexander was in Meppel commissionair in koloniale,  
grutters- en bakkerswaren en had de zaak van zijn vader over-
genomen. Lang konden ze in hun huis aan het Zuideinde  
blijven wonen vanwege een brief van de huisarts die repte over 
de slechte gezondheid van Alexander Stibbe. Maar uitstel was 
geen afstel en de tergende onzekerheid gaf veel onrust. Martha 
had al gezegd: “De Duitsers krijgen ons niet levend in handen. 
Als we maar weten wanneer het werkelijk zover is.”
Dat moment kwam op 9 september 1943. De nieuwe, fanatieke 
politiechef meldde dat het echtpaar alsnog naar Westerbork 
moest, desnoods per ziekenauto. Toen de Duitsers de volgende 
ochtend op de deur bonkten waren de Stibbes al bewusteloos. 
Ze overleden door een grote inname slaaptabletten in combi-
natie met de open gaskraan. Giftig koolmonoxide had z’n werk 
gedaan. Alexander (70) en Martha (63) lagen rustig naast 
elkaar, hadden hun zaakjes tot op ’t laatst geregeld; op tafel lag 
geld klaar voor kleine, nog verschuldigde betalingen aan de 
melkboer en de slager. 
joodsmonumentmeppel.nl

Hartog en Rezina 
Goldsteen

Lini Goldsteen, de 
dochter die al uit 

huis was en in 
1943 op 23-jarige 
leeftijd in Sobibor 

werd vermoord

Familie Stibbe in 
augustus 1913

De laatste foto van 
fam. Stibbe gemaakt 

op 17 maart 1942 (het 
echtpaar beroofde 

zichzelf van het leven)

2e hoofdstraat (hier zat 
op de kruising met de 

Keizersgracht de  
drogisterij van Goldsteen)




