
Reacties Geschiedenis Online Prijs 
 
07 februari 2017 If, drunk with sight of power, we loose 

Wild tongues that have not Thee in awe, 
Such boastings as the Gentiles use, 
Or lesser breeds without the Law— 
Lord God of Hosts, be with us yet, 
Lest we forget—lest we forget! 
 

04 februari 2017 
 

• Sjoa drente 
• None  
• goed project 
 

02 februari 2017 
 

• Deze geschiedenis mag niet vergeten worden. 
 

01 februari 2017 
 

• Wat een belangrijk initiatief! Het blijft bitter nodig ook nu nog om de Shoa niet te 
vergeten! Alle steun toegewenst, 

 
31 januari 2017 • Bij Drentse boerenfamilies heeft mijn vader veilig ondergedoken gezeten tussen 

1943 en 1945. Wij hebben nog vaak contact met hen. 
 

30 januari 2017 • Geweldig initiatief! Opdat wij nooit vergeten! 
 

27 januari 2017 • Een monument! 
Relevant 
Informatief 
Helder en to the point 

• Indrukwekkend overzicht van de joodse inwoners van Drenthe tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 

 
26 januari 2017 • Zeer interessant 

• Het zal tijd worden dat hier aandacht aan wordt besteed! 
Fantastisch!!! 
Ik ga direct het boek bestellen. 
Annette Rijtma 

• het is erg goed geschreven. 
• De Sjoa Drenthe-Drentse Joodse inwoners ten tijde van WO-II is een uitstekende 

website met indringende en aangrijpende informatie die niet verloren mag gaan! 
Ook de wijze waarop de informatie wordt gepresenteerd is uitstekend en van hoge 
kwaliteit. Zeker een prijs waardig. 

• bewondering voor dit ( noodzakelijke) initiatief 
• Prachtig project; zeer toegankelijk! 
 

25 januari 2017 
 

• Zeer belangrijk voor slachtoffers en nabestaanden dat we de herinnering van de 
ellende in Drenthe met inleving in gedachten houden 

• Een voorbeeld voor de ontwikkeling van publieksgeschiedenis! 
• Prima en waardevol initiatief! 
 

24 januari 2017 
 

• Deze bijzondere geschiedenis verdient een prijs 
• Goede informatieve website. 
• Opdat wij niet vergeten! 
• echt verdiend hist ver Norch 
• Een kostbaar document, 
• Deze site helpt om te leren van de geschiedenis. 

Wetenswaardige feiten. Compliment voor het onderzoek 
• Ik vind het een heel belangrijke website. 

Nu er weer discriminatie plaatsvindt, is het des te belangrijker om het erover te 
hebben 

• Buitengewoon interessant!!!! 
• Mijn compliment voor dit prachtig, gedetailleerde werk. Dit verdient absoluut een 

prijs, vandaar mijn stem. 
• door mijn verleden/familie ben ik zeer geïnteresseerd! 
• zeer interessante site! geeft uitstekende informatie ! 



• perfecte site, goed gedocumenteerd 
• Goede informatieve site. 
• Heel indrukwekkend 
• Het is een prachtige site, die een goede weergave geeft van de familierelaties 

binnen de joodse inwoners in Drenthe voor en tijdens WO 2. 
• Mooie leerzame website. Althans, ik hoop dat we er iets van leren en we deze 

eeuw niet weer in herhaling vallen. We zullen zien. 
• Prachtige en overzichtelijke website 
 

23 januari 2017 
 

• de beste 
• Waardevol 
• Dit mag nooit vergeten worden. Fantastisch dat het nu in een boek is vastgelegd 

en dat deze website bestaat. 
 

20 januari 2017 
 

• Succes!! 
 

19 januari 2017 
 

• Iedere bijdrage om opnieuw geweld tegen mensen te voorkomen, valt te 
waarderen. EEn gigantische klus heeft men geklaard! 

 
18 januari 2017 
 

• Ik stem op Soja Drenthe Joodse inwoners tijdens de tweede wereld oorlog 
 

16 januari 2017 
 

• Een gedegen mooie informatieve website! 
 

15 januari 2017 
 

• Belangrijk dat alles is opgeschreven. Ook voor de volgende generaties 
• In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd mij de vraag gesteld door een uit 

Drenthe afkomstige Joodse vrouw waarom er naar verhouding zo weinig Joodse 
inwoners van Drenthe de Tweede Wereld Oorlog hadden overleefd. Op deze 
uitstekend verzorgde website kan ik gegevens hieromtrent vinden. 

• Erg mooi gedaan! 
• Erg mooi gedaan. 
• Hartstikke bedankt voor jullie research en mooie werk! 
• Hartstikke bedankt voor jullie research en mooie werk! 
• Ik was hiervan erg onder de indruk! 
• Heel mooi gedaan. Een ontroerende website! 
 

14 januari 2017 
 

• zonder commentaar 
• zo waardevol 
 

13 januari 2017 
 

• Succes!! 
• Heb de geschiedenis met waardering en verbazing gevolgd. 

 
groeten, 
 
Joop Rutgers, Abcoude 
 
P.S. Meld mij s.v.p. als ik meer moet doen 

 
12 januari 2017 • Uitgebreid informatieve en aansprekende website. Indringende verhalen over 

mensen die zelf hun verhaal niet meer kunnen vertellen. Zij mogen niet vergeten 
worden! 

• Omdat ik in mijn jeugd 18 jaar in Drenthe heb gewoond, en in de oorlog ook in ons 
dorp mensen werden afgevoerd, vind ik dit een goed initiatief. het mag nooit 
vergeten worden, wat er zich afspeelde in de oorlog. 

• Goed!!!! 
 
 

11 januari 2017 
 

• Uitvoerige, toegankelijke en overzichtelijke website! 
• Ontroerend! 
• Mooie en professionele website. Zeker een prijs waard! 
• Succes!! 
• Fantastisch initiatief 
 

10 januari 2017 • Ik stem op Sjoa Drenthe omdat er veel informatie te vinden is. 



 • Goed verzorgde website met indringende verhalen 
• Dit mag niet in de vergetelheid geraken 
• Succes! 
• knap werk! 
• goed, dat de geschiedenis niet wordt vergeten 
• Geschiedenis die levend moet worden gehouden. 
• Ik vind het erg belangrijk dat duidelijk wordt hoe wij met mensen met niet 

Nederlandse roots om zijn gegaan ( en moeten omgaan!0  
• Wat een goed initiatief! 
• Prachtig project. 
• Met deze website krijgen de Joodse slachtoffers van WO-II een gezicht. 
• Mooie en belangrijke site 
 

09 januari 2017 
 

• ik ben diep onder de indruk van de opbrengst van een lang leven als Joods 
genealoog; groot compliment aan Winnie van Hasselt. Hetzelfde geldt voor Freda 
Cohen Rapoport. 

• Mijn stem 
• TEST 
• De website Drentse Sjoa wil inzicht bieden in het lot en de onderlinge familie 

relaties van de Joodse inwoners van Drenthe ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog en doet dat op een toegankelijke manier. Door het klein en 'dichtbij' 
te houden maken ze het mensen makkelijker zich ermee te identificeren. 

• 09 januari 2017 
• Het is een prachtig site, goed opgezet, duidelijk, goede navigatie 
• Veel info 

Erg overzichtelijk 
• 09 januari 2017 
• Geweldig goed en professioneel aangepakt initiatief.  
• Goed dat dit behouden blijft 
• veel succes in 2017 
• In één woord: GEWELDIG!!! 
• geboren in Coevorden en altijd geïnteresseerd geweest ook in de joodse bevolking 

van Coevorden en haar synagoge. 
• veel succes en veel nieuws in 2017 
• veel succes in 2017 
• Prachtige website met veel informatie over het verleden en de samenhang van 

Joodse families in Drenthe. 
Eindelijk is er na zoveel jaren recht gedaan aan de vermoordden. 

• uitstekende website 
• Ik ben zeer getroffen door alle feiten die nu boven tafel komen en door de 

overzichtelijke overzichten die ook nog gemakkelijk te vinden zijn. 
• Van die dingen die niet vergeten mogen worden. 
• ontroerend en prachtig 
• Ontroerende verhalen. Ik vond hier ook familieleden... 
• Heel mooie site ter herdenking van de oorlogsslachtoffers in Drenthe. 
• Prachtige en indrukwekkende website. 

 
Aanmelding website www.sjoa-drenthe.nl voor Geschiedenis Online Prijs 
 
Waarom deze voordracht? 
Hierbij melden wij onze ‘vernieuwende, verrassende en mooie Nederlandse historische website’ (met een 
heel project er achter) aan om te kwalificeren voor de Geschiedenis Online Prijs. 
Of daar het woordje ‘meest’ nog voor komt te staan is voorbehouden aan de jury. 
Hieronder enkele overwegingen aanhakend bij de steekwoorden uit de wedstrijd informatie. 
 
Gerelateerd aan geschiedenis 
geschiedbeoefening online bevorderen en belonen 
• ‘Sjoa Drenthe’ is een bijzonder project met zowel een boek als een interactieve website 
• De Sjoa is een indringend stuk van onze geschiedenis, vooral als het dichtbij komt door focus op één 
provincie, op 22 Drentse plaatsen daarin, op hoe dit ingreep in gezinnen, hoe de onderlinge familierelaties 
waren en om welke aantallen het ging: feiten en de daarbij behorende verhalen  
• Het boek “De Drentse Sjoa, Joodse oorlogsslachtoffers in de provincie Drenthe” met een totaaloverzicht 
gerangschikt op de laatst bekende woonadressen vóór deportatie is ook digitaal toegankelijk met links naar 



de persoonlijke achtergronden. 
• Deze genealogische gegevens laten goed zien hoeveel vertrouwde Nederlandse familienamen een Joodse 
herkomst hebben. 
• We ondervinden na de start eind april 2016 inmiddels een brede belangstelling, zowel landelijk alsook van 
buitenlandse bezoekers van bijvoorbeeld geëmigreerde familieleden (VS, Israël, Australië, Zuid Amerika). 
• De toegankelijkheid tot deze geschiedenisperiode wordt bevorderd door focus op de provincie en door 
betrokkenheid middels het aandragen van materiaal (data, verhalen, documenten, etc). 
 
Kwaliteit van uitvoering 
website of mobiele applicatie met verrassende en creatieve onderliggende ideeën  
• Eigenlijk bestaat de website uit 2 websites in één, namelijk:  
o de joomla website met informatie over de Sjoa, de geschiedenis van de Joden in Nederland, over het 
project zelf, verhalen en gerelateerde literatuur en websites en daarnaast  
o de interactieve HuMo-gen applicatie met de mogelijkheid om direct online een weergave vorm (tekstueel of 
grafisch) uit een verbazingwekkend scala aan weergave mogelijkheden te genereren en desgewenst ook te 
downloaden.  
• De HuMo-gen weergave overzichten van de database gegevens zijn nu al in 19 talen beschikbaar. Mogelijk 
zullen wij – afhankelijk van de buitenlandse belangstelling - in de toekomst ook nog een Engelse versie van 
de joomla pagina’s maken.  
• De kracht van de website zit hem vooral ook in de grote geschiktheid van de flexibele mogelijkheden van 
het HuMo-gen programma om interactief met de inhoud van de grote database te spelen. 
 
Team 
De inbreng van twee Joodse vrouwen: Freda Cohen Rapoport en m.n. Winnie van Hasselt. Reeds vele jaren 
werken zij in stilte aan een omvangrijk genealogisch bestand. Vooral het bestand van mw. Winnie van 
Hasselt is indrukwekkend. Met een glimlach noemt zij zichzelf weleens de enige onderzoekster van Joodse 
genealogie ten Noorden van het IJ. Die uitdrukking geeft aan, hoe eenzaam de klus is, die zij geklaard heeft. 
Het is mooi, dat dankzij de website haar levenswerk toegankelijk is geworden voor een ruimer publiek. 
Jan Ridderbos, samensteller van het boek over deze wrange episode uit onze geschiedenis en de 1.446 
Drentse Joodse inwoners, van wie er slechts 205 overleefden. Project secretaresse Alexandra In ’t Hout en 
tenslotte webmaster Henk van den Beukel met assistentie van Yossi Beck vanuit Israël voor digitale 
aspecten en in het bijzonder de HuMo-gen applicatie. 
 
Bijlagen 
• Informatieblad project Sjoa Drenthe (http://sjoa-
drenthe.nl/archief/documenten/InformatiebladProjectSjoaDrenthe.pdf) 
• Artikel in het blad Waardeel van de Drentse Historische Vereniging 
(http://sjoa-drenthe.nl/archief/documenten/ArtWaardeel-okt2016.pdf) 
06 december 2016 
 


