
Sjoa Drenthe 
Drentse Joodse inwoners ten tijde van WO-II 

 

 
 
 

Doel van het project 
Het project ‘Sjoa Drente’ wil inzicht bieden in het lot en de onderlinge familie relaties van de 1.444 Joodse 
inwoners van Drenthe ten tijde van de Tweede Wereldoorlog toen de krankzinnige storm van de Sjoa door 
Europa raasde. 
 

Monument en Informatie platform 
Inderdaad, er zijn al op veel plaatsen gegevens te vinden voor wie daar meer over wil weten. Maar tot heden 
ontbrak een informatie platform, dat met de specifieke invalshoek van de provincie Drenthe een zo volledig 
mogelijk beeld wil geven over de personen, die toen in de straten van onze dorpen en steden bij ons 
woonden aan de hand van hun laatst bekende woonadressen, hun familiegegevens en wederwaardigheden 
en ook met verwijzingen naar andere websites en literatuur. 

 
Totaalbeeld 1.444 Joodse inwoners 

Voor het eerst is aan de hand van de officiële zgn ‘burgemeesterslijsten’ uit 1941/42, op basis waarvan zij 
opgepakt, gedeporteerd en omgebracht werden, en andere bronnen een overzicht van deze Drentse mede 
burgers samengesteld. 
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Dat materiaal is uitgegeven als het boek ‘De Drentse Sjoa, Joodse oorlogsslachtoffers in de provincie 
Drenthe’ van de hand van Jan Ridderbos. De volledige inhoud met een Persoonsregister staat ook op de 
project website. 
 

De website www.sjoa-drenthe.nl 
Bij de start van het project bevat de website:  

 Een overzicht van de geschiedenis van de Joden in Nederland 

 Het verhaal over het verloop van de Holocaust 

 Een beschrijving van de 21 Drentse gemeenten met hun Joodse inwoners en waar zij woonden en voor 
ieder een link naar Digitaal Joods Monument met meer informatie (oa laatst hun bekende woonplaats) 

 Een personen database met ca 80.000 personen, waarin je interactief in genealogische overzichten de 
familierelaties kunt oproepen in diverse weergave vormen 

 En meer informatie in de vorm van verhalen, genealogieën, literatuur en links naar andere websites 
 

Dat materiaal gaan wij de komende jaren verrijken met aanvullend materiaal in de vorm van verhalen, 
genealogische gegevens, afbeeldingen, etc. en wat daardoor zal uitgroeien tot waardevol historisch-
genealogisch Drents erfgoed.   
 

Project opzet 
Bij de start bestaat het kernteam uit: 

 Jan Ridderbos (Assen), vooral verantwoordelijk voor de redactionele vormgeving en nauw betrokken bij 
de Joodse Begraafplaats Assen en meer initiatieven en publicaties op dit gebied. 

 Winnie van Hasselt (Zuidhorn), nauw betrokken bij het onderhoud van de personen database door de 
inbreng van haar uitgebreide genealogische database. 

 Henk van den Beukel (Vught), webmaster van de website en nauw samenwerkend met de Israëlische 
Yossi Beck, die zijn belangrijke inbreng levert voor het genealogische HuMo-gen programma, ontwikkeld 
door Huub Mons.   

 
Er wordt nagestreefd om een kring van vrijwilligers te vormen, die min of meer regelmatig meewerken aan 
de ontwikkeling van dit project, hopelijk ook vanuit de kring van de Drentse plaatselijke Historische 
Verenigingen en de Stichtingen Struikelstenen. 
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 ) Dat is excl de mensen van velerlei herkomst, die via Kamp Westerbork werden weggevoerd. 

http://www.sjoa-drenthe.nl/


Voorts zal uit hun midden een Redactie worden gevormd, die helpt bij redactionele vormgeving en plaatsing 
van het aangeleverde materiaal. 
 
Iedere geïnteresseerde wordt aangemoedigd materiaal in de vorm van verhalen, afbeeldingen, 
genealogische gegevens (evt in de vorm van gedcom bestanden), links naar andere websites, e.d. aan te 
leveren. 
 
Het centrale adres daarvoor is:  redactie@sjoa-drenthe.nl 

 
Vrijwilliger worden 

De gegevens die bij de start van het project op de website staan, hetzij persoonsgegevens in de database, 
hetzij in de vorm van verhalen, foto's, stambomen, verwijzingen naar andere sites, e.d. vormen slechts het 
begin. 
 
Dat kan uitgebreid worden met materiaal, dat nu misschien al door mensen is uitgezocht of dat nog in 
schoenendozen, albums of laden ligt of in verhalen die in de familie circuleren, opdat het niet verdwijnen zal. 
 
Naast iedere geïnteresseerde, die materiaal aan wil leveren, zijn wij ook op zoek naar vrijwilligers die de 
komende jaren min of meer regelmatig mee willen werken aan dit project. 
 
Dat kan zijn met genealogisch onderzoek rond een bepaalde of enkele families, onderzoek in een bepaalde 
plaats, het uitzoeken van verhalen, zoeken naar documentatie of meewerken bij het redigeren van 
aangeleverd materiaal of met IT kennis bij het onderhoud van de project website of wat dan ook. 
Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als in een aantal lokale Historische Verenigingen contactpersonen zich 
zouden aanmelden om te helpen bij onderzoek. 
 
Ook al starten wij voorlopig met de 3 initiatiefnemers als redactie, wij hopen dat na verloop van tijd een 
kleine redactie gevormd kan worden uit de groep vrijwilligers, die dan bijvoorbeeld ook met schrijfrechten 
kan meehelpen bij het plaatsen van materiaal of maken van correcties. 
 
Als dit uw interesse wekt of als u hier meer over wilt weten vragen wij u via de knop ‘Aanmelden als 
Vrijwilliger’ op de website www.sjoa-drenthe.nl contact op te nemen, zodat wij daar samen verder over 
kunnen afstemmen. 
 

Totaal overzicht en boek 
 

 
 

Van de 1.444 personen uit dit overzicht overleefden 
slechts 205 de oorlog. Deze totale groep inwoners 
omvat 309 familienamen. 
 

Bij de voorbereiding van 
het project is vanuit 
bestaande bronnen een 
totaaloverzicht 
samengesteld van de 
Joodse 
oorlogsslachtoffers in 
de provincie Drenthe 
(met onder andere hun 
laatst bekende 
woonadres).  
Dit basismateriaal is bij 
de lancering van het 
project Drentse Sjoa 
gepubliceerd als boek.  

 
Het is verkrijgbaar bij Boekhandel Iwema, Gedempte 
Singel 11, 9401 JM Assen, tel 0592-317519 of via 
bestel@iwema.nl voor de prijs van € 17,50, incl BTW 
en excl verzendkosten. 
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