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Plaatsen met Joodse gemeenten in Ostfriesland voor 1938  

De Geschiedenis van de Joden in Ostfriesland omvat een periode van ongeveer 400 jaren vanaf  het 
begin in de 16

e
 eeuw. Gedurende de late middeleeuwen en de vroege nieuwe tijd was Ostfriesland het enige 

gebied in Noordwest Duitsland, waarin de Joden geduld werden. Na het uitsterven van het vorstenhuis 
Cirksena in 1744 en het daarmee samenhangende einde van Ostfriesland als soevereine staat werden de 
Ostfriese Joden staatsburgers van Pruisen, waardoor de Pruisische restrictieve wetgeving ook voor de 
Joden in Ostfriesland van toepassing werd. In de 19e eeuw wisselde de soevereiniteit over Ostfriesland 
meermalen, wat voor de Joden een wisselende gerechtelijke regelgeving met zich bracht. 

Tot 1870 brachten nieuwe wetten uiteindelijk de burgerrechten voor Joden in Ostfriesland. De laatste 
(gerechtelijke) discriminaties werden tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog afgeschaft. Vanaf het 
midden van de 1920er jaren nam het aantal antisemitische voorvallen toe in Ostfriesland. In de tijd van het  
Nationaalsocialisme werden de Joden stapsgewijs ontrecht en vervolgd. Het Joodse leven in Ostfriesland 
stierf onherroepelijk uit in het jaar 1940. Ongeveer 50 procent van de Joden in Ostfriesland werd tijdens de 
Holocaust door de Nationaal socialisten vermoord. De weinige tegenwoordig in Ostfriesland levende Joden 
maken deel uit van de joodse gemeente in Oldenburg. 

Immigratie in de Middeleeuwen 
Het is onbekend wanneer precies de eerste Joden zich in Ostfriesland vestigden. Volgens de overlevering 
zouden de eerste Joden zich vanaf Ocko I de Broke zich in Ostfriesland gevestigd hebben. Dezer hield zich 
rond 1370 in Italië op en werd daar na het verrichten van kriigs- en hofdiensten door koningin Johanna I van 
Napels tot ridder geslagen. Daar zou hij met Joden in contact gekomen zijn, waardoor deze zich in 
Ostfriesland vestigden om de economische ontwikkeling van het gebied te bevorderen. 
In feite bestonden er buiten Friesland al verbindingen tussen Friezen en Joden vanaf de 11

e
 en 12

e
 eeuw. 

Zo vormden Joden (vanaf 1084) en Friezen in Speyer in de hoge Middeleeuwen van de 11
e
 en 12

e
 eeuw de 

meerderheid van de buitenlandse kooplieden (negotiatores manentes), waarbij hun plaatsen in de 
kooplieden locatie onder de zgn ‘Dom-Immunität’ vielen (het gebied in de stad Speyer dat tot het 
rechtsgebied van de bisschop behoorde en buiten het rechtsbereik van de stad viel).

[1]
 

Hoewel dit tot heden niet valt aan te tonen duidt het op een verband van de Ostfriese Joden met Italië. Zo 
gebruikte de Joodse gemeente Aurich lange tijd een Joods gebedenboek (Machsor), dat rond 1600 in 
Venetië uitgegeven werd. De aantoonbare vestiging van Joden begon in het midden van de 16

e
 eeuw in de 

havensteden van Ostfriesland. Mogelijkerwijze heeft het verdrijven van de Joodse gemeenten uit het 
Rheinland de vestiging in Ostfriesland bevorderd. 
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16e eeuw tot 1618 
 

De Graafschap Ostfriesland rond 1500  
 
Sinds de Middeleeuwen woonden er Joden in het 
Weser-Ems-gebied en al rond 1530 vestigden de eerste 
Joden zich in Emden. In het Graafschap Ostfriesland 
bezat allereerst de stad Emden het recht om 
Judenschutzbriefe op te stellen. In vervolg hierop 
werden in alle Ostfriese steden en enkele kleine 
plaatsen gemeenten met een synagoge gesticht, zoals in 
Norden (1577), Jemgum (1604), Leer (1611), Aurich 
(1636), Esens (1637), Wittmund (1637), Neustadtgödens 
(1639), Weener (1645), Bunde (1670) en Dornum 
(1717). Vanaf 1878 was er een nevenvestiging van de  
Synagoge gemeente Norden op Norderney (zie hiervoor: 
Geschichte der Juden auf Norderney). Gedurende de late Middeleeuwen en de vroege Nieuwe tijd  was 
Ostfriesland het enige gebied in Noordwest Duitsland, waar Joden geduld werden. Oldenburg moesten zij 
als gevolg van de Pest epidemie van 1349/50 verlaten en Wildeshausen in 1350, nadat zij van het 
vergiftigen van het bronwater beschuldigd werden. Pas aan het einde van de 17

e
 eeuw mochten zij zich daar 

weer vestigen. 
De gerechtelijke regelgeving voor Joden in Ostfriesland werd door middel van „Schutzbriefe“ of 
„Generalprivilegien“ geregeld, die de Ostfriese heersers voor de verschillende Bezirke (Ämter) in het Land 
uitgaven. Die hadden een looptijd van 10, 15 of 20 jaren en werden daarna verlengd. In die Schutzbriefen 
komen de in Ostfriesland levende Joden namelijk voor. Aantoonbaar zijn zulke Schutzbriefe voor de jaren 
1635 (verlengd in 1647), 1651, 1660, 1671, 1690 en 1708 tot aan het Generalprivilege van de laatste 
Cirksena-vorst Carl Edzard uit het jaar 1734. In de kern regelden de Generalprivilegien: 

1. Bescherming van woning en persoonlijkheid 
2. Verzekeren van een ongestoorde rituele manier van leven, godsdienstuitoefening en ter aarde 

bestelling 
3. De organisatie van de gemeente onder de rabbijnen met eigen jurisdictie 
4. Toestemming om handel te drijven met beperking van woeker, het recht van in onderpand nemen en 

verzilveren 
5. Immigratie en wegtrekken, Spezialschutzbriefe voor vestiging, huwelijks- en bruiloftsgeld 
6. Verzekering van vrijgeleide en bevel tot bescherming voor alle autoriteiten van het land. 

De Joodse gemeenten in Ostfriesland werden in het bijzonder geleid door Hofjuden, later door het landelijke 
rabbinaat in Emden, dat ook voor Osnabrück bevoegd was. Geestelijk opperhoofd waren de landelijke 
rabbijnen. In de afzonderlijke gemeenten traden gekozen bestuurders op voor alle aangelegenheden met 
betrekking tot de synagoge, het onderwijs- en armenwezen. Het religieuze leven werd in de kleinere 
gemeenten door Joodse leraren begeleid. Hij trad bij de godsdienst in de synagoge ook als Voorbidder op 
en zorgde als ritueel slachter voor kosher vlees. Het was de Joden in Ostfriesland verboden om als arbeider 
of boer te werken, waardoor ze meestal als handelaar of slachter werkzaam waren. Dit leidde ertoe, dat 
markten zonder Joodse kooplui, slachters en veehandelaren ondenkbaar waren, hoewel het aandeel van de 
Joden in de Ostfriese bevolking slechts 1 % bedroeg. De meeste Joden in Ostfriesland leefden in 
eenvoudige of gemiddelde omstandigheden. 
 

Dertigjarige Oorlog 
De Dertigjarige Oorlog verzekerde kapitaalkrachtige Joden door de gestaag groeiende geldbehoefte van de 
oorlogspartijen weliswaar enerzijds van een verblijfsrecht, maar belastte hen anderzijds in een tot dan 
ongekende mate. De lijst met hun financiële verplichtingen was lang. In 1629 betaalden de Joden uit Emden 
(als vertegenwoordigers van de Joodse gemeenten van Ostfriesland) 180 Gulden Schutzgeld per jaar, 200 
Gulden Torfgeld (haardstedengeld) alsook ongeveer 2.000 Gulden aan diverse verbruiksbelastingen, in 
totaal ongeveer 2.380 Gulden. Hierbovenop kwamen nog Huurrente, huwelijksgelden, buitengewone 
afdrachten aan de Landsheer: 4 Gulden Schutzgeld per huishouden plus 150 Reichstaler Antrittsgeld. Dat 
moest de zoon van een overleden lidmaat betalen om in de rechten van zijn vader te treden. 
Toen aan het einde van de Dertigjarige Oorlog Graf Ulrich II veel geld voor de aftocht van de Hessische 
troepen uit Ostfriesland moest opbrengen, verpandde Gravin Juliane juwelen met een waarde van 54.650 
Gulden door bemiddeling van Hofjuden in Amsterdam en verkreeg daarvoor in meerdere raden grotere 
leningen. 
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1645 tot 1744 
Alles bijeengenomen was de toestand van de Joden in Ostfriesland tot 1744 in vergelijking met andere 
gebieden relatief goed. Zo werd het de Joodse gemeente in Emden toegestaan om hun kerkhof binnen de 
stadsmuren aan te leggen (1700). Dat was een buitengewone tegemoetkoming, maar nog tot in de 19

e
 eeuw 

moesten de Joden zonder burgerrechten blijven en onder bijzondere rechtspleging leven. 
De door Ulrich II in 1645 uitgegeven Generalgeleitsbrief stond de Joden van Ostfriesland toe om naar eigen 
„Joodse regelgeving“ te mogen leven. In 1670 liet de vorstin Christine Charlotte een Generalgeleitsbrief 
opstellen, die de Joden het uitoefenen van godsdiensten in hun woningen of in eigen Synagogen toestond. 
Verder werd vastgelegd, dat zij hun doden naar Joods gebruik ter aarde bestellen mochten. Bezwaren van 
de gilden van marktkooplieden tegen de Joodse handelaren vonden bij de toenmalige Landsheer geen 
gehoor. Georg Albrecht beantwoordt een bezwaar uit het jaar 1710: „dat in Ostfriesland de van geleide 
voorziene Joden en meer in het bijzonder die van de stad Stadt Aurich zich sinds onheuglijke tijden altijd in 
het bezit van vrije handel en wandel bevonden hebben.“ 

[2] 

 

1744 tot 1806 
De liberale opstelling jegens de Joden veranderde bij de machtsovername door Pruisen in jet jaar 1744. Die 
leidde ook tot een duidelijke verslechtering van de toestand van de Joden; want de restrictieve pruisische 
wetgeving tegenover de Joden gold nu ook in Ostfriesland. Uitgesproken doel van de Pruisische regering 
was de afname van het Joodse bevolkingsaandeel in Ostfriesland. De door Joden op te brengen afdrachten 
werden duidelijk verhoogd, vastgoed bezit werd hen verboden en de Joodse zakenmensen werden talrijke 
beperkingen en verboden opgelegd. In die tijd betaalden de Ostfriese Joden de jaarlijkse som van 776 Taler. 
Nu was de Schutzbrief nog slechts vererfbaar aan de oudste zoon, twee andere zonen konden hem tegen 
de relatief hoge som van 80 Taler verkrijgen. De overige zonen konden daardoor niet trouwen en moesten 
dus kinderloos blijven of vertrekken. Daarenboven moest men bij de grens de vernederende, anders alleen 
voor vee geldende Leibzoll betalen. De gewenste afname van de Joodse bevolking werd daarmee weliswaar 
niet bereikt, maar vele Joden verarmden er toch door, zodat al in het jaar 1765 twee derde van de Joodse 
bevolking onder de erbarmelijkste omstandigheden leefde. Daar stond een kleine bovenlaag tegenover, die 
hoofdzakelijk uit grote handelaren en bankiers bestond. Alles bij elkaar genomen behoorden de Joodse 
gemeenten van Ostfriesland tot de armere van Duitsland. 
 
Antisemitische uitingen en handelingen waren tot het begin van de dertiger jaren van de 20

ste
 eeuw 

zeldzaam. Slechts de Calvinistische Kerk in Emden protesteerde tegen het dulden van de Joden, wat echter 
bij de magistraat van de stad geen gehoor vond. In 1761 en 1762 kwam het in samenhang met de 
verwarring van de Zevenjarige Oorlog voor het eerst tot grotere rellen tegen Joden. Meerdere huizen werden 
geplunderd, terwijl de bevolking de Joden voor de slechte leefomstandigheden verantwoordelijk maakte. 
 

1806 tot 1815 
 

De voormalige Synagoge in 
Aurich. De tekening werd aan 

de hand van originele 
bouwplannen gereconstrueerd.  

 
Na de Slag bij Jena en 
Auerstedt werd Ostfriesland in 
het Koninkrijk Holland en 
daarmee in het Franse 
machtsbereik ingedeeld. In 
1810 kwam het als  
Département Ems-Oriental 
(„Osterems“) rechtstreeks bij 
het Franse keizerrijk. Voor de 
Joden betekende dit een 
duidelijke verbetering in hun 
toestand. In twee decreten van 
4 juni 1808 en van 23 januari 
1811 werden hen de 
burgerrechten en volledige 
gelijkberechtiging toegestaan. 
In die tijd is sprake van een zeer goede verstandhouding tussen de Joodse en christelijke bevolking, wat 
onder andere blijkt uit de offerbereidheid van de mensen in Auricher toen de Joodse gemeente in 1810 het 
plan opvatte om een eigen synagoge te bouwen. Nog in de Hollandse tijd begon de gemeente in Aurich met 
het stichten van de synagoge, die naar het plan van de architect Bernhard Meyer werd gebouwd en op 
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13 September 1811 ingewijd werd. Ondanks deze verbeteringen ondervonden ook de Joden deze vreemde 
overheersing als onderdrukkend en namen zij deel aan de bevrijdingsoorlogen tegen Napoleon. 
 
Na de nederlaag van Napoleon en de ineenstorting van zijn rijk kwam Ostfriesland in het jaar 1813 tot 1815 
opnieuw onder Pruisisch gezag. Als gevolg daarvan werd het Pruisische Jodenedict van 11 maart 1812 in 
Ostfriesland van kracht. Joden, tot dan toe in de Pruisische staat als „Judenknechte“ beschouwd, werden 
volledig gerechtigde staatsburgers, in zoverre ze bereid waren blijvende familienamen aan te nemen en zich 
aan de dienstplicht te onderwerpen. 
 

1815 tot 1866 
Na het Wener Congres (1814/1815) moest Pruisen Ostfriesland echter aan het Koninkrijk Hannover afstaan. 
Door tekortschietende aanwijzingen van de nieuwe machthebbers werd de rechtstoestand voor Joden uiterst 
verwarrend. Zo werd volgens Artikel XVI van de Duitse Bundesakte van 8 juni 1815 gesteld, dat de  

 
Bundesversammlung (…) in Berathung ziehen (wird), wie auf eine möglichst übereinstimmende 
Weise die bürgerliche Verbesserung der Bekenner des jüdischen Glaubens in Deutschland zu 
bewirken sey, und wie insonderheit denselben der Genuß der bürgerlichen Rechte gegen die 
Uebernahme aller Bürgerpflichten in den Bundesstaaten verschafft und gesichert werden könne; 
jedoch werden den Bekennern dieses Glaubens bis dahin die denselben von den einzelnen 
Bundesstaaten eingeräumten Rechte erhalten.  

 
De Hannoverse regering beriep zich op de laatste zin van dit artikel, maar gaf echter geen heldere 
aanwijzingen met betrekking tot de toestand van de Joden in Ostfriesland. Vooral het bestuur ageerde 
daardoor op dit gebied allereerst naar Pruisisch recht en rekening houdend met het Joden-Edict. Nog in 
1829 pleitte de Landdrost Aurich in Hannover voor een Joden vriendelijke uitleg, maar behield desondanks 
anders luidende aanwijzingen. In 1819 werden de gilden weer ingevoerd, wat de Joden grotendeels van 
handenarbeid uitsloot. In tegenstelling tot het overige Koninkrijk Hannover werd de Schutzjudenstatus in 
Ostfriesland niet weer ingevoerd. In plaats daarvan was sinds 1824 de „oberlandespolizeiliche 
Erlaubnisschein“ gekomen. Hierzonder waren voor Joden in Emden een vestiging en huwelijk niet meer 
mogelijk. Ook bleef Joden het kiesrecht en de overname van stedelijke ambten ontzegd. Het vestigingsverlof  
kon slechts aan één enkele zoon worden overgedragen wanneer de vader zijn bedrijf beëindigd had of 
overleden was. 
 
De beheersstructuren binnen de Joden van Ostfriesland waren in die tijd onopgehelderd. Voor de Landdrost 
was officieel nog altijd de door de Pruisen aangestelde, maar al in 1808 gepensioneerde Isaak Beer de 
Landsrabbijn. Op die manier hadden de Ostfriese Joden buiten Emden geen rabbijn. De al in de Franse tijd 
in 1813 door de Joodse gemeenten in het Département de l’Ems oriental tot Opper rabbijn van het 
Département gekozen Abraham Lewy Löwenstamm stelde de Landdrost in 1820 voor om hem Landsrabbijn 
te maken, aangezien Beer zijn ambt in het geheel niet meer uitoefende. Hij kreeg geen enkel antwoord. Pas 
toen Isaak Beer 1826 stierf en de magistratuur van Emden Löwenstamm als opvolger in het Landsrabbinaat 
voorstelde, kreeg de Emder rabbijn het ambt van Landsrabbijn overgedragen en de Landdrost verklaarde 
zich in 1827 ermee akkoord, dat hij zijn Ambtszetel in Emden op zich nam. 
 
Net zoals de Pruisen eerder probeerden de Hannoversen nu het aantal Joden in Ostfriesland te 
verminderen, maar hadden daarmee slechts matig resultaat. Pas met de wet op de rechtsverhoudingen van 
de Joden van 30 september 1842 werd een eenduidige rechtsgrondslag voor alle Joden in het Koninkrijk 
Hannover ingesteld. Die stond de Joden de keuze van woonplaats en het uitoefenen van verschillende 
beroepen toe. Daarmee hadden ze nog altijd geen politieke rechten en waren nog steeds uitgesloten van 
overheidsdienst. 
 

1866 tot 1901 
Na de annexatie van het Koninkrijk Hannover door Pruisen in 1866 werd Ostfriesland opnieuw Pruisisch en 
het Judenedict werd weer van toepassing. Tot 1870 brachten nieuwe wetten tenslotte de burgerrechten voor 
Joden in Ostfriesland. De laatste (gerechtelijke) discriminaties werden tot het einde van de Eerste 
Wereldoorlog afgebouwd. Nu konden de Ostfriese Joden in de stadsraden gekozen of lid van een vereniging 
worden. Zo werden Joden stadsraden of leden van de door de betere burgerij van Emden gesteunde 
Vereniging „Maatschappy to't Nut van't Allgemeen“ en van de Handelskamers van Ostfriesland. De voorzitter 
van de Joodse gemeente Emden, Jacob Pels, werd in 1890 lid van het Burgerbestuurskollege. 
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Badgasten-Antisemitisme 
 

 
De Synagoge van Norderney in 1904  
 
Op Borkum breidde zich in die tijd het Badgasten-
Antisemitisme uit. Aan het eind van de 19

e
 eeuw 

wierven talrijke badgastverblijven er ongegeneerd 
mee „judenfrei“ te zijn, wat onder andere nog valt 
na te lezen in een eilandgids voor Borkum uit het 
jaar 1897. Het Borkumlied werd geschreven, wat 
dagelijks door de badkapel gespeeld en door de 
gasten gezongen werd. Het refrein luidde als volgt: 
 
„An Borkums Strand nur Deutschtum gilt, nur 
deutsch ist das Panier. Wir halten rein den 
Ehrenschild Germania für und für! Doch wer dir 
naht mit platten Füßen, mit Nasen krumm und 
Haaren kraus, der soll nicht deinen Strand 
genießen, der muß hinaus, der muß hinaus!“ 
 
Borkum was al bij de eeuwwisseling een bastion 
van de antisemieten. Aan hotels hingen borden met 
het opschrift „Juden und Hunde dürfen hier nicht 
herein!“, binnen was er een „Fahrplan zwischen 
Borkum und Jerusalem (Retourkarten werden nicht 
ausgegeben)“. Een in 1910 verschenen reisgids 
over de Noordzeebaden ried „Israeliten“ voor alles 
een bezoek aan Borkum af, „da sie sonst gewärtig 
sein müssen, von den zum Teil sehr 
antisemitischen Besuchern in rücksichtslosester 
Weise belästigt zu werden.“ Nog steeds waren voor 
de Joden met vakantie eilanden als het Judeninsel 
Norderney en nog enige locaties beschikbaar, waar 
zij hun vakantie grotendeels ongestoord door 

discriminaties konden doorbrengen. 
 

Zionisme 
Het Zionisme werd voor het eerst bij het begin van de 20

ste
 eeuw in Emden zichtbaar. In 1901 richtten  35 

Joodse burgers de plaatselijke groep „Lemaan Zion“ van de Zionistischen Vereinigung für Deutschland op. 
Net als in de rest van het rijk ondervond deze beweging slechts bij een zeer gering deel van de Joodse 
bevolking bijval. De leiding van de gemeente rondom rabbijn Dr. Löb en leraar Selig stond sceptisch tot 
afhoudend ten opzichte van het Zionisme en betitelde de aanhangers van het Zionisme in gemeente 
bijeenkomsten als „vaterlandslose Gesellen“.

[3] 

 

Weimar Republiek 
In de 1920er jaren stookte pastor Ludwig Münchmeyer uit Borkum het publiek op met  antisemitische haat 
tirades; andere uit de arbeidersklasse of handwerk stammende agitatoren vonden op grond van hun 
beroepsmatige sociale nabijheid tot het proletariaat vooral in de grotere plaatsen goede weerklank. Vanaf nu 
namen antisemitische voorvallen toe. In augustus 1926 kwam het op de Leeraner veemarkt tot handgemeen 
tussen studenten, die een groot hakenkruis op hun jasje droegen, en Joodse Leeraner veehandelaren. De 
Völkische Freiheitsbewegung deelde kort voor Kerstnacht 1927 pamfletten uit, die zich met onversneden 
racistische achtergrond tegen de Joodse handelaren richtten. Tegen de tijd van de wereldwijde economische 
crisis nam het antisemitisme toe, wat zich onder anderen tegen de Joodse veehandel richtte, die velen in die 
tijd van de toenmalige landbouwcrisis met vooroordelen en wantrouwen bejegenden. Zelfs op Norderney, 
dat tot dan toe gegoede Joodse gasten geworven had, werden Joden in de 1920er jaren eerder geduld dan 
gaarne gezien. 
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1933 tot 1938 
 
Boycot van Joodse winkels op 1 april 1933  
 
Na de machtsovername van de Nationaalsocialisten in 
het jaar 1933 hadden de Joden in Ostfriesland onder 
repressie van staatsorganen te lijden. Twee maanden na 
de machtsovername en vier dagen eerder dan in andere 
delen van het Duitse Rijk begon in Ostfriesland de 
boycot van Joodse winkels. Op 28 maart 1933 posteerde 
de SA zich voor de winkels. ‘s Nachts werden in Emden 
26 etalageruiten ingegooid, wat de Nationaalsocialisten 
later de Communisten in de schoenen wilden schuiven. 
 
Op diezelfde dag vaardigde Anton Bleeker, de SA-
Standartenführer in Aurich (voor Oldenburg-Ostfriesland 
vanaf juli 1934), een ritueel slachtverbod voor alle 
Ostfriese slachthuizen uit en verordende om de  
Schächtmessen te laten verbranden. Dit leidde tot de 
eerste grotere episode vanaf 31 maart 1933, waarin 
rondom de synagoge in Aurich bewapende SA-mannen 
werden opgesteld. De SA dwong het afgeven van de 
rituele slachtmessen af om die vervolgens op het 
marktplein te verbranden

[4]
. In Weener en Emden 

vonden soortgelijke openbare  verbrandingen van de 
rituele slachtmessen plaats.  
 

De Ostfriesische Tageszeitung (OTZ) plaatste een begeleidend ophitsend artikel hoe het uur van de  
„Deutscher Volkskampf gegen Israels Weltverschwörung. Judas Stunde hat geschlagen“

[5]
. Weliswaar waren 

er tijdens de eigenlijke boycot-dagen beslist nog niet-Joodse buren, die heimelijk aan de achterdeur of na 
sluitingstijd kochten, maar in het algemeen bleef dat uitzondering. Waar het antisemitisme tot 1933 nog een 
onbelangrijk randverschijnsel in Ostfriesland was gebleven (waarin het bovengenoemde badplaats-
antisemitisme op Borkum een uitzondering vormde), werd het nu door de meerderheid gedragen. De oproep 
door de Nationaalsocialisten tot een Jodenboycot miste haar doel niet. Een burger van Aurich – Wilhelm 
Kranz, de oprichter van de plaatselijke NSDAP-groep – fotografeerde de burgers, die in Joodse winkels 
kochten, om die dan in de Kdf (Kraft durch Freude)-etalage aan de schandpaal te nagelen. Daardoor 
verslechterde de economische toestand van de eigenaren van deze winkels. De ene na de andere moest  
opgegeven worden en werd op die manier langs de koude weg „arisiert“. 
 
De boycot werd weliswaar na een paar dagen officieel beëindigd, maar de discriminatie werd niettemin door 
middel van propaganda, verordeningen en wetten voortgezet. Op de wekelijkse veemarkt in Weener was er 
een door een bord aangegeven „Platz für Juden“. Daar konden de Joodse veehandelaren hun vee 
aanbieden. Die plek werd echter zo bewaakt, dat niemand zich op die plek waagde. Op de veemarkt in Leer, 
de grootste veemarkt in zijn soort, zag het er hetzelfde uit. Daar was nu een gedeelte voor Joden afgepaald. 
In Norden deden zich handdadigheden voor door de SA tegen een jonge Jood en zijn „arische“ vriendin 
vanwege zogenaamde „Rasseschändung“, waarbij de toeschouwers als bijval applaudisseerden. Niet veel 
later werd een tweede jonge vrouw aangepakt, die van betrekkingen met een Jood beschuldigd werd, en 
men voerde haar door de stad. Op het bord, dat zij om haar hals moest dragen, stond te lezen: „Ik ben een 
Duits meisje en heb mij door Joden te schande laten maken“ 

[6]
. De Ostfriesische Tageszeitung publiceerde 

meerdere speciale bijlagen onder de titel: „De Joden zijn ons ongeluk“. Met de oproep „Volksgenoten, koopt 
niet in de volgende Joodse winkels“, voerde de krant alle nog in de plaatsen van Ostfriesland geopende 
winkels van Ostfriesland op. 
 
Dergelijke acties riepen rijks-breed een eerste Joodse uittocht- en vluchtgolf op, die in Ostfriesland praktisch 
alle kleine plaatsen zoals Dornum en Esens omvatte. Dornum verloor in 1933 al een derde van zijn Joodse 
inwonertal. De meerderheid vertrok binnen Duitsland. In de steden als Aurich en Emden was het 
vertrekpercentage veel kleiner. Een versterkt vertrek uit Aurich zette pas in 1937 in; niettemin waren tot aan 
de Pogrom nacht pas rond een kwart van de Joodse inwoners vertrokken. Onder de al in 1933 gevluchte 
Joden bevond zich ook Max Windmüller, die zich in Nederland onder zijn schuilnaam Cor later bij de  
verzetsgroep Westerweel aansloot en vele Joodse kinderen en jeugdigen redde. De krant van de 
„Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“ bericht op 14 december 1933, dat het 
badplaatsbestuur op het Noordzee eiland Norderney sluitzegels heeft laten drukken met het opschrift: 
„Nordseebad Norderney ist judenfrei!“. Tegelijkertijd werd door het badplaatsbestuur een schrijven aan 
Joodse kranten gestuurd, waarin als voorbeeld werd gesteld, „dat Joodse badgasten op Norderney niet 
welkom zijn. Wanneer Joden niettemin proberen de komende zomer naar Norderney te komen, dan moeten 

http://www.wikiwand.com/de/Nationalsozialismus
http://www.wikiwand.com/de/Deutsches_Reich
http://www.wikiwand.com/de/Sturmabteilung
http://www.wikiwand.com/de/Emden_zur_Zeit_des_Nationalsozialismus#Verfolgung_und_Vernichtung_der_Emder_Juden
http://www.wikiwand.com/de/Emden_zur_Zeit_des_Nationalsozialismus#Verfolgung_und_Vernichtung_der_Emder_Juden
http://www.wikiwand.com/de/Sturmabteilung
http://www.wikiwand.com/de/Aurich
http://www.wikiwand.com/de/Sch%C3%A4chten
http://www.wikiwand.com/de/Geschichte_der_Juden_in_Ostfriesland#citenote4
http://www.wikiwand.com/de/Ostfriesische_Tageszeitung
http://www.wikiwand.com/de/Geschichte_der_Juden_in_Ostfriesland#citenote5
http://www.wikiwand.com/de/Judenboykott
http://www.wikiwand.com/de/NSDAP-Ortsgruppe
http://www.wikiwand.com/de/Kraft_durch_Freude
http://www.wikiwand.com/de/Arisierung
http://www.wikiwand.com/de/Rassenschande
http://www.wikiwand.com/de/Geschichte_der_Juden_in_Ostfriesland#citenote6
http://www.wikiwand.com/de/Max_Windm%C3%BCller
http://www.wikiwand.com/de/Gruppe_Westerweel
http://www.wikiwand.com/de/Centralverein_deutscher_Staatsb%C3%BCrger_j%C3%BCdischen_Glaubens


zij zelf de verantwoording dragen. In geval van wrijvingen zou het badbestuur in het belang van de badplaats 
en de aanwezige Duitse badgasten de aanwezige Joden direct  aanmanen het eiland te verlaten.“

[7]
 

 
Bijlage van de Ostfriesischen Tageszeitung van 
20 juli 1935: „Rein deutsche Geschäfte in Leer“  
 
In het jaar 1935 werden klanten van Joodse 
winkels gefotografeerd en aan de schandpaal 
genageld. Daardoor verslechterde de 
economische toestand van de winkeliers 
zodanig dat de ene na de andere het moest 
opgeven en op die manier „arisiert“ werd. Wie verder met Joden handel dreef moest met beschimpingen, 
nadelen en aangiften van de kant van de  Nationaalsocialisten rekening houden. Een aangifte tegen een 
handelaar uit Oldersumer is bewaard gebleven. 
 
Het stedelijke badbestuur aan de Kesselschleuse in Emden weigerde in datzelfde jaar Joden de toegang, 
omdat de bevolking zich naar men zei lastig gevallen gevoeld had. Niettemin zag slechts een minderheid 
van de Ostfriese Joden het verkopen van hun bezittingen en emigratie als een uitweg. De meeste Ostfriese 
Joden balanceerden nog tussen hoop en vertwijfeling. Een exacte en betrouwbare statistiek van vertrek is 
vanwege de elkaar gedeeltelijk tegensprekende bronnen niet mogelijk. 
In 1937 publiceerde Heinrich Drees een artikel in de Ostfriesische Tageszeitung, waarin hij de vervolging 
van de Sinti en Joden een historische onderbouwing probeerde te geven en schreef, dat „vagebonderende 
Joden de provincie Hannover en Ostfriesland onveilig maken“. Voor de periode van 1765 tot 1803 zette hij 
diverse doortochten van dievenbendes in Ostfriesland op een rij en voerde daarbij steeds aan, dat hun leden 
„Joden en zigeuners“ waren. Verder heette het: „In de Ostfriese steden, vooral in Aurich werden voortdurend 
vagebonden jachten gehouden, die in de volksmond ook ‚Klopjachten‘ genoemd werden. Bij deze 
klopjachten werd veel gestolen goed in beslag genomen en werden vele Joden de grens over gejaagd.“ 

[8]
 

 
De Joodse gemeente in Ostfriesland zag zich genoodzaakt voorzorgsmaatregelen voor het onderbrengen 
van de oudere gemeenteleden te treffen. Ter aanvulling op het bejaardenhuis in de Schoonhovenstraße 
(Emden) zette het daarvoor een aanbouw op in het weeshuis in de Klaas-Tholen-Straße. 
Tot aan het Novemberpogrom 1938 verliet ongeveer de helft van de in het bestuursgebied Aurich ingezeten 
Joden hun Ostfriese thuisland. 
 

Novemberpogroms 1938 
Op 7 november 1938 schoot de in Paris levende zeventienjarige poolse Jood Herschel Grynszpan in de 
Duitse ambassade op de bij de NSDAP aangesloten Legatie secretaris Ernst Eduard vom Rath. Deze 
overleed op 9 november aan zijn verwondingen. ’s Avonds kwam het bericht van de dood van Rath in de 
oude raadhuis zaal in München binnen, waar de nationaalsocialistische leiding bijeengekomen was om de 
Hitlerputsch van1923 te herdenken. 
 
Tegen 22 uur hield Goebbels toen voor de verzamelde SA en Partij-leiders een antisemitische 
haatredevoering, waarin hij „de Joden“ voor de dood van Rath verantwoordelijk maakte. Hij roemde de naar 
men zei „spontane“ Joden vijandige acties in het hele rijk, waarbij ook synagogen in brand gestoken waren, 
en verwees daarbij naar Kurhessen en Magdeburg-Anhalt. Daarbij verklaarde hij, dat de partij niet openlijk 
als organisator van de uit te voeren anti joodse acties naar buiten moest treden, maar deze echter niet 
verhinderen zou. 
 
De aanwezige Gauleiters en SA-leiders begrepen de bedoeling van deze boodschap. Het was een indirecte, 
maar niet mis te verstane oproep tot georganiseerd handelen tegen Joodse huizen, winkels en synagogen. 
Na Goebbels’ redevoering telefoneerden zij tegen 22:30 uur met hun  lokale Dienststellen. Daarna 
verzamelden zij zich in het hotel „Rheinischer Hof“ om van daaruit verdere aanwijzingen voor acties door te 
geven. Goebbels zelf liet na afloop van het herdenkingsfeest ‘s nachts telegrammen vanuit zijn ministerie 
aan ondergeschikte autoriteiten, Gauleiters en Gestapoposten in het rijk uitsturen. Op deze dag waren er 
twee bevelsstromen in Ostfriesland, die gedeeltelijk samenwerkten, en deels ook tegen elkaar in werkten. 
De SA (1

ste
  bevelsketen) wilde geheel open in uniform optreden en de NSDAP Gauleitung (2

e
 bevelsketen) 

wilde de acties er als een spontane uitbraak van volkswoede laten uitzien, waartoe ze een bevel uitstuurde 
om alle acties in „Räuberzivil“ uit te voeren. Voor Noordwest Duitsland gaf de in München aanwezige 
Gauleiter Carl Röver van de NSDAP-Gauleitung om 22:30 uur het bevel tot de acties. 
 
De belangrijkere bevelsketen voor de acties liep echter over de SA-Dienststellen. De eveneens in München 
aanwezige leider van de SA-groep Nordsee (met zetel in Bremen), Obergruppenführer Johann Heinrich 
Böhmcker, gaf telefonisch het bevel door, wat de lokale SA-Stürme mobiliseerde:

[9]
 

„Sämtliche jüdische Geschäfte sind sofort von SA-Männern in Uniform zu zerstören. Nach der Zerstörung 
hat eine SA-Wache aufzuziehen, die dafür zu sorgen hat, dass keinerlei Wertgegenstände entwendet 
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werden können. […] Die Presse ist heranzuziehen. Jüdische Synagogen sind sofort in Brand zu stecken, 
jüdische Symbole sind sicherzustellen. Die Feuerwehr darf nicht eingreifen. Es sind nur Wohnhäuser 
arischer Deutscher zu schützen, allerdings müssen die Juden raus, da Arier in den nächsten Tagen dort 
einziehen werden. […] Der Führer wünscht, dass die Polizei nicht eingreift. Sämtliche Juden sind zu 
entwaffnen. Bei Widerstand sofort über den Haufen schießen. An den zerstörten jüdischen Geschäften, 
Synagogen usw. sind Schilder anzubringen, mit etwa folgendem Text: ‚Rache für Mord an vom Rath. Tod 
dem internationalen Judentum. Keine Verständigung mit Völkern, die judenhörig sind.‘ Dies kann auch 
erweitert werden auf die Freimaurerei.“ 
 
In Emden ontving NS-Kreisleiter Bernhard Horstmann om 22:30 uur een telefoongesprek van de Gau-leiding 
in Emden. Deze overlegde daarna met verdere partijfunctionarissen om de actie van die nacht te 
coördineren. 
 
De Kreisleiter van Norden werd pas om middernacht door de toevallig in Emden aanwezige 
Gauhauptstellenleiter Meyer bereikt. Deze deelde hem mee, dat de allereerste SA-leider in Norden, 
Sturmbannführer Wiedekin, niet bereikbaar was. Ewerwien zou dit persoonlijk in handen nemen. Nadat deze 
vooreerst inactief bleef, werd hem tegen 1 uur ‘s nachts direct door Oldenburg opdracht gegeven Wiedekin 
wakker te maken. Wiedekin gaf na de alarmering van de SA het bevel door aan de onder hem vallende SA 
in Dornum.

[10] 

 
Erich Drescher, burgemeester van de stad Leer, werd door de Gauleitung Oldenburg thuis opgebeld en in 
grote trekken over de geplande actie geïnformeerd. Samen met zijn neef, die toevallig op bezoek was, werd 
hij door zijn chauffeur Heino Frank naar het stadhuis gebracht, waar hij met de Standartenführer Friedrich 
Meyer een overleg voerde met het oog op afstemming van de opdrachten. Beiden werden in deze nacht 
waarschijnlijk onafhankelijk van elkaar over de operaties geïnformeerd.

[11]
 Meyer begaf zich na het gesprek 

naar Weener om hier het bevel aan de leider van de SA, Sturmbannführer Lahmeyer, door te geven. 
 
De bevelsketen van Aurich liep over SA-Sturmbannführer Eltze uit Emden. Deze alarmeerde eerst de 
Kreisleiter Heinrich Bohnens uit Aurich om zich vervolgens met begeleiding van een SA-Trupp naar Aurich te 
begeven en daar gezamenlijk met Bohnens alle verdere acties uit te voeren. 
 
De SA-leiders van Esens (SA-Obersturmführer Hermann Hanss), Wittmund (SA-Sturmführer Georg 
Knoostmann) en (SA-Sturmführer Friedrich Haake) uit Neustadtgödens werden door de SA-Standarte 
Emden telefonisch geïnstrueerd. 
 
 

Voormalige Synagoge Dornum  
 
Nu konden in alle Ostfriese plaatsen met Joodse 
bevolking de georganiseerde Pogroms op gang komen , 
die later als „Rijkskristalnacht“ of November pogroms 
1938 betiteld werden. In deze nacht werden de 
synagogen van Aurich, Emden, Esens, Leer, Norden en 
Weener verwoest. De Synagoge in Bunde was al voor 
1938 aan de koopman Barfs verkocht. De Synagoge van 
Jemgum was in 1930 al in verval geraakt.  
 
In Neustadtgödens had een koopman het gebouw in 
1938 verworven en gebruikte het gebouw als verf 
opslagplaats om welke reden de Nazis het waarschijnlijk 
niet in brand staken. Het behouden gebouw wordt heden 
ten dage als herinneringsplek en museum gebruikt. De 
synagoge van Norderney werd in 1938 verkocht. 
Tegenwoordig wordt hij, na verbouwing, als restaurant 
gebruikt. De synagoge van Wittmund was in juni 1938 
voor afbraak verkocht. Tegenwoordig is alleen de 
synagoge van Dornum nog behouden, welke op 7 
november 1938 aan een meubelmaker verkocht werd. 

In Emden stierf een Jood aan de gevolgen van een 
schot door zijn longen, veroorzaakt door de SA in de 
Pogrom nacht. Alle Joden werden bijeengedreven en 
gevangen genomen, vrouwen en kinderen werden echter spoedig weer vrijgelaten. De mannelijke Joden 
moesten onder intimidatie van hun bewakers opruim werkzaamheden verrichten na de verwoestingen, 
voordat ze naar Oldenburg overgebracht werden. In Oldenburg werden zij in de politie kazerne aan de 

Pferdemarkt (tegenwoordig  Landsbibliotheek) bijeengedreven. Daar kwamen ook de Joodse Oldenburgers 
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erbij, die op 10 november in een beschamende mars door de binnenstad naar de gerechtsgevangenis 
gedreven waren. 

 
Concentratiekamp Sachsenhausen: Ingang naar het 
kamp – Toren A  
 
Nog op 11 november werden ongeveer 1.000 Joodse 
Ostfriesen, Oldenburgers en mensen uit Bremen met de 
trein via Berlijn naar Oranienburg gebracht. Hier werden 
zij in de nacht van 12 november 1938 door SA mannen  
uit de treinen gehaald en aansluitend in looppas naar het 
ongeveer 2 km verder gelegen concentratiekamp 
Sachsenhausen gedreven. Op die twee kilometer naar 
het kamp waren al vier doden te betreuren. Vervolgens 
moesten de Joden 24 uur op de verzamelplaats staan en 
werden zij daarna naar een barak gevoerd, waar zij zich 
volledig moesten uitkleden. Geld en waardevolle zaken 

werden hen tegen afgifte van een kwitantie afgenomen en een vel met persoonsgegevens moest ingevuld 
worden, dat, zoals de Oldenburger Landsrabbijn Leo Trepp zich herinnerde, twee opmerkingen had: 
Vrijgelaten op …, gestorven op …

[12]
. 

De Joden bleven tot december 1938 of begin 1939 in het kamp gevangen gehouden. Geleidelijk aan werden 
ze weer vrijgelaten, nadat ze zich tot emigratie hadden moeten verplichten. 
 

Exodus, verdrijving en moord 
De Joodse gemeenten waren geen publieke rechtslichamen meer, maar werden als „Jüdische 
Kultusvereinigungen e. V.“ in het verenigingen register ingeschreven. Op 12 en 13 februari 1940 probeerde 
de Gestapo, de nog in Ostfriesland verblijvende Joden naar het bezette Polen af te voeren. De organisatie 
gaf dat voornemen op vanwege ontbrekende transportcapaciteit. Daarnaast veroorzaakte het een massieve 
interventie door de vertegenwoordigers van de Rijksvereniging van de Joden in Duitsland tegen dat 
voornemen. 
 
Een initiatief van Ostfriese Landraden en de magistratuur van de stad Emden leidde tenslotte eind januari 
1940 tot het bevel van de Gestapo-Leitstelle Wilhelmshaven, waarheen de Joden Ostfriesland voor 1 april 
1940 moesten verlaten. Alleen aan personen boven 70 jaar werd een verblijf in het Joodse bejaardenhuis in 
Emden toegestaan. In april 1940 meldden de Ostfriese steden en landsgemeenten aan de  
Regeringspresident, vroeger dan elders in het rijk, dat zij „judenfrei“ waren. De Ostfriese Joden moesten 
andere woningen voor zichzelf zoeken binnen het Duitse rijk (met uitzondering van Hamburg en de gebieden 
op de linker oever van de Rijn). 
 
Ostfriesland werd vrij van Joden verklaard en was het de facto ook. Resten van de Joodse bevolking konden 
in het Joodse bejaardenhuis in Emden hun leven slijten. In 1941 behoorde Emden tot de eerste 12 steden in 
het rijk, waaruit Joden naar het Oosten gedeporteerd werden. Weinige dagen na het begin van de 
systematische deportaties in oktober 1941, op 23 oktober, werden 122 Joden uit Emden naar het Ghetto 
Łódź gedeporteerd. 23 personen werden nog uit het Joodse bejaardenhuis in Emden naar het Joodse 
bejaardenhuis in Varel (Oldenburg) overgebracht en vandaar uit in juli 1942 naar Theresienstadt 
gedeporteerd. Slechts weinig Joden, met zogenoemde gemengde huwelijken, bleven tijdens de oorlog in 
Ostfriesland wonen. 
 
Een zeer groot deel van de Joden uit het Weser-Ems-gebied, die al in voorjaar 1940 naar andere delen van 
het rijk waren verdreven, werd op 18 november 1941 naar Minsk gedeporteerd en daar bijna zonder 
uitzondering tot Juli 1942 „durch Arbeit vernichtet“ of vermoord. In Minsk-Stadt zijn op 28 en 29 juli 1942 
rond 10.000 Juden (van wie ca. 6.500 Russische Joden) geliquideerd, onder wie vermoedelijk ook Joden uit 
Ostfriesland. 
 
Vele Joden uit Ostfriesland waren tot het einde van de Tweede Wereldoorlog geëmigreerd, het grootste deel 
werd echter door de Nationaalsocialisten en hun Helpershelpers omgebracht. Een precies aantal van de 
vermoorden is niet te geven; er kan van een getal van 1.000 gedode Joden in Ostfriesland worden 
uitgegaan, wat ongeveer de helft van de in 1925 in Ostfriesland getelde Joden (2.146) betekent. 
 
Vanaf 1943 reed iedere dinsdag een goederentrein vanuit het Durchgangslager Westerbork een grote groep 
gevangenen via Assen, Groningen en het grens station Nieuweschans naar het „Osten“, overwegend naar 
de vernietigingskampen Auschwitz-Birkenau en Sobibór. De tocht duurde ongeveer drie dagen. De trein 
werd tot Nieuweschans door Nederlands spoor personeel ondersteund en vanaf daar door Duits personeel 
overgenomen. In Leer hadden deze treinen minstens twee tot drie uur oponthoud op Spoor 14 van het 
hoofdstation in het midden van de stad. Daar werden ze door SS-Mannen met machinepistolen bewaakt. 
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„Exodus vluchtelingen“ in Ostfriesland 
De Exodus was een immigrantenschip, dat in 1947 een doorslaggevende rol speelde in de voorgeschiedenis 
van het stichten van de staat Israel. Op 11 juli 1947 begon de Exodus met 4.515 passagiers de overtocht in 
Sète, Frankrijk. De reis werd vanaf het begin door de Britse geheime dienst bewaakt en op 18 juli werd de 
Exodus door de Britse marine in internationale wateren opgebracht voor Haifa; bij de heftige tegenstand 
stierven drie bemanningsleden en vielen vele gewonden. De terugtocht van de immigranten had hoge 
prioriteit voor de Britse regering daar zij hoopte daarmee een signaal af te geven en de immigratie te 
stoppen. De maatregel werd door haar „Operation Oasis“ genoemd. 
 
In de haven van Haifa werden de uitgeputte passagiers van de Exodus op drie gevangenen schepen (Ocean 
Vigour, Runnymede Park en Empire Rival) overgeladen en naar Frankrijk teruggestuurd. Daar kwamen ze 
op 29 juli aan. Hoewel de situatie aan boord mensonwaardig was, weigerden de meeste passagiers drie 
weken lang de schepen te verlaten. Om de weerstand te breken dreigde de Britse vertegenwoordiger de 
passagiers naar Duitsland te brengen. Daar deze maatregel geen resultaat opleverde kozen de schepen op 
22 augustus opnieuw zee. Daar de druk van de Britse regering toenam en zij het besluit over deportatie naar 
Duitsland nog eenmaal wilde bespreken, maakten de schepen eind augustus een tussenstop van vijf dagen 
Gibraltar. 
 
Op 30 augustus voeren ze verder en bereikten op 8 september de haven van Hamburg. Daar werden de 
passagiers voor de ogen van de internationale pers met geweld van dek gehaald en in het kamp 
„Pöppendorf“ en „Am Stau“ bij Lübeck overgebracht, waar ze geïnterneerd werden. Deze kampen hadden 
daarvoor als verzorging van Wehrmacht personeel en Displaced Persons gediend. Voor de internering van 
de Exodus-passagiers werden ze met prikkeldraad en wacht torens tot gevangenenkampen uitgebreid. De 
internationale reacties op het op deze manier omgaan met de mensen waren woedend. Zelfs de president 
van de USA Harry S. Truman bemoeide zich ermee om de Britse regering tot andere gedachten te bewegen. 
Ook binnen het kamp groeide het verzet, wat het beheer onder anderen met een korting op de 
levensmiddelen rantsoenen bestrafte. 
 
In 1947 werden 2.342 tot dan toe in het kamp „Pöppendorf“ bij Lübeck geïnterneerde Joden van het 
immigrantenschip Exodus met treinen naar voormalige kazernes in Emden getransporteerd. In de maanden 
na de verhuizing verlieten vele mensen de Exodus-kampen in Ostfriesland. In april 1948 leefden er nog 
slechts 1.800 personen van de aanvankelijk rond 4.000 naar Niedersachsen gebrachte Joodse mensen in 
de kampen. 
 
Op 14 mei 1948 werd de staat Israel uitgeroepen. Daardoor vervielen spoedig de immigratie restricties. 
Midden juli 1948 werd het kamp in Emden na bijna acht maanden gebruik opgeruimd. De nog in Emden 
verblijvende vluchtelingen werden naar andere kampen overgebracht, van waaruit ze de reis naar Israel 
aanvingen.

[13] 

 

Joods leven in Ostfriesland na 1945 
De Joodse inwoners (en met hen de Joodse cultuur) verdwenen in het jaar 1942 uit Ostfriesland. Slechts 13 
Joden keerden tot 1947 naar Emden terug. Zij stichtten in 1949 een nieuwe synagoge gemeente als 
vereniging Deze hief zich in het jaar 1984 op, daar hij uit nog slechts één lid bestond. 
 
De laatste ter aarde bestelling op de Joodse begraafplaats in Emden vond plaats in het jaar 2004 en in 
Aurich in het jaar 2007. Tegenwoordig leven er nog nauwelijks mensen met het Joodse geloof in 
Ostfriesland, de religie wordt derhalve niet openlijk gepraktiseerd. De weinige Ostfriese Joden maken deel 
uit van de Joodse gemeente in Oldenburg. In de voormalige Ostfriese Synagogengemeenten ontwikkelden 
zich werkgroepen, die zich met het gebeurde bezig houden en overlevenden uitnodigen. Monumenten 
werden opgericht en de Joodse begraafplaatsen hersteld. 
 

Juridische afhandeling 
Na het einde van de Nationaalsocialistische overheersing werden allereerst in de jaren 1949/50 
strafprocessen met betrekking tot met de Novemberpogroms gevoerd. Deze processen waren er voor 
praktisch alle plaatsen met voormalige synagoge gemeentes met uitzondering van Dornum en Jemgum, 
waar de  onderzoeken van overheidswege voor een aanklacht onvoldoende waren. In Aurich werd er van 
vier aangeklaagden één vrijgesproken, de drie anderen werden tot gevangenisstraffen van drie jaren, één 
jaar en tien maande veroordeeld.

[14]
 

In Leer vonden in 1948 tot 1950 strafrechtprocessen tegen verscheidene verantwoordelijke personen plaats 
uit de Landkreis Leer, waaronder ook tegen Oldersumer. Ze eindigden met vergelijkenderwijs milde 
veroordelingen. De meeste van de geëiste vrijheidsstraffen werden op grond van amnestie overwegingen 
niet ten uitvoer gelegd; vele verantwoordelijken werden niet gerechtelijk vervolgd. In Norden werden de 
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processen tegen de hoofdverantwoordelijken in 1948 en 1951 gevoerd. Het gerecht eiste in beide processen 
vrijheidsstraffen tussen één en vier jaren bij zeven vrijspraken en 13 verjaringen. 
 

Synagoge wezen 
Het toezicht op de 11 Ostfriese synagoge gemeenten (en de nevenvestiging van de gemeente in Norden op  
Norderney) namen de autoriteiten van de steden of vertegenwoordigers van de gemeenten/dorpen, de 
Regering/Landdrost in Aurich en het Landsrabbinaat in Emden. Op zich Het Landesrabbinatsbezirk 
Ostfriesland omvatte de gebieden van het voormalige vorstendom. In 1844 werd het Landsrabbinaat van het 
district  Osnabrück uitgebreid. Het district Stade werd tegen het eind van de 19

e
 eeuw voor 10 jaren 

eveneens door Emden bestuurd. Wilhelmshaven maakte na het stichten van een eigen gemeente eveneens 
deel uit van het Landsrabbinaatsdistrict Ostfriesland.

[15]
 In Ostfriesland waren de volgende Landsrabbijnen 

werkzaam:
[16] 

 

Ambtsperiode Landsrabbijn 

1827–1839 Abraham Lewy Löwenstamm 

1841–1847 Samson Raphael Hirsch 

1848–1850 Dr. Joseph Isaaksohn 

ca. 1852–1870 Dr. H. Hamburger 

1870–1874 Dr. Kroner (Interim) 

1874–1892 Dr. Peter Buchholz 

ca. 1893–1911 Dr. J. Löb 

1911–1912 Dr. Lewinsky, Hildesheim (Interim) 

1912–1921 Dr. M. Hoffmann 

vanaf 1922 Dr. Samuel Blum 

De volgende hogere instantie in de Provincie Hannover was het Landrabbiner-Kollegium in Hannover, dat uit 
de Landsrabbinaten Hannover, Hildesheim en ook Emden bestond en naar behoefte gezamenlijk optrad. 
 

Ontwikkeling van het aandeel van de Joodse bevolking in Ostfriesland 
Op grond van statistische gegevens van de onderscheiden perioden is een betrouwbare opgave van het 
aantal Joden in Ostfriesland slechts voor het tijdperk van 1833 tot 1925 mogelijk. In 1925 maakten de Joden 
0,84 % uit van de gezamenlijke bevolking van Ostfriesland. De getalsmatig grootste gemeente was Emden 
met 700 lidmaten, het procentueel hoogste bevolkingsaandeel had Dornum met 7,3 %.

[17] 

 

Jaar Inwoners w.v. Joods Aandeel 

1833 153 671 2079 1,35 % 

1842 167 469 2083 1,24 % 

1867 193 876 2516 1,30 % 

1871 193 044 2511 1,30 % 

1885 211 825 2707 1,28 % 

1895 228 040 2719 1,19 % 

1905 251 666 2766 1,10 % 

1925 290 517 2456 0,84 % 

    

Nadere informatie per afzonderlijke Joodse gemeenten in de volgende tabel: 

Plaats 

Eerste 
merkbare 
Joodse 

inwoners 

Aantal Joodse 
inwoners  

(jaartallen tussen 

haakjes) 

Aandeel van 

de 
plaatselijke 
bevolking 

1925 in 
procent 

Synagoge Begraafplaats Einde 

Aurich  1636 

96 (1769); 168 (1802); 
288 (1837); 

347 (1867); 
406 (1885); 
370 (1905); 

398 (1925) 

6,5 
Kirchstraße 13; 
gebouwd 1810 

Emder Straße; sinds 

1764; daarvoor 
begraven in 
Norden/Ostfriesland 

Novemberpogrom 
1938 

Bunde  1670 
28 (1867); 55 (1885); 
65 (1905); 70 (1925) 

3,5 gebouwd 1846 

oorspronkelijk in 
Smarlingen, dan 
Neuschanz, v.a. 1874 

in Bunde a.d. Leegweg 

Synagoge voor het 

Novemberpogrom 
1938 aan de 
koopman Barfs 

verkocht 

Dornum  1717 10 Families (in 1730); 7,3 Hohe Straße; Ten westen van de Synagoge 1938 voor 
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Plaats 

Eerste 
merkbare 

Joodse 
inwoners 

Aantal Joodse 
inwoners  

(jaartallen tussen 
haakjes) 

Aandeel van 
de 

plaatselijke 

bevolking 
1925 in 
procent 

Synagoge Begraafplaats Einde 

31 (1802); 65 (1867); 
61 (1885); 83 (1905); 

58 (1925) 

gebouwd 1841 Ortskern; 1723 
verworven 

het 
Novemberpogrom 

verkocht; bleef 
behouden; nu 
Museum; Joods 

kerkhof (Dornum) 

Emden  

1571 
(1530?) 

6 Families (Ende 16
e
  

eeuw); ca. 100 (1624); 
ca. 300 (1736); 

490 (1741); 
501 (1802); 
744 (1867); 

663 (1885); 
809 (1905); 
700 (1925) 

2,2 

Am Sandpfad 5 
(tegenwoordig 
Bollwerkstraße); 

eerste bouw 
waarschijnlijk in 16e 
eeuw; Nieuwbouw 

1836; Uitbreiding 
1910 

eerste kerkhof (16e 

eeuw) bij Tholenswehr; 
sinds ca 1700 
Bollwerkstraße 

Novemberpogrom 
1938 

Esens  1637 

73 (1707); 82 (1806); 
124 (1840); 

118 (1871); 89 (1905); 
76 (1925) 

3,4 
Jücherquartier; 

gebouwd 1827 

A.d. Mühlenweg; 

verworven 1701 

Novemberpogrom 

1938 

Jemgum  1604 

4 Families (1708); 

7 Families (1773); 

19 (1867); 50 (1885); 
20 (1905); 9 (1925) 

0,8 

Achter het huidige 
huis Lange Straße 

62; gebouwd 1810; 
sinds 1917 
bouwvallig; 1930 

Afgebroken 

Oudste kerkhof in 
Smarlingen; eigen 

kerkhof 1848 westl. 
van Jemgum aan de 
straat naar Marienchor 

Opheffing in de 

20er-jaren van de 
19e eeuw 

Leer  1611 

175 (1802); 

219 (1867); 
306 (1885); 
266 (1905); 

289 (1925) 

2,4 

van 1793 tot 1885 in 

de Pferdemarkstraße 
2; Nieuwbouw 
1883/1885 aan de 

Heisfelder Straße 44 

sinds de 17
e
 eeuw aan 

de Leerorter Chaussee 
Novemberpogrom 
1938 

Neustadtgödens  1639 

100 (1802); 
186 (1867); 

139 (1885); 85 (1905); 

25 (1925) 

4,4 
Gebouwd in 1852; 
1886/1887 

gerestaureerd 

1708 op de Maanlande 
aangelegd; 1764 

uitgebreid 

Synagoge 1938 voor 
het 
Novemberpogrom 

verkocht; nu in 
Privébezit 

Norden  1577 

193 (1802); 

314 (1867); 
253 (1885); 
283 (1905); 

231 (1925) 

2,1 
Synagogenweg 1; 
eerste bouw 1804; 
Nieuwbouw 1903 

Aan de Zingel; 
waarschijnlijk al in 
1569 Joodse 

Begraafplaats – 
aanvankelijk ook voor 
Joden uit Emden, 

Esens, Aurich en 
Wittmund 

Novemberpogrom 
1938 – nu: 

Monument, de 
grondomtrek van de 
verbrande synagoge 

nagemaakt 

Norderney  1833 
6 (1867); 9 (1885); 

35 (1895); 88 (1925) 
1,6 

1878 in de 

Schmiedstraße 6 
gebouwd 

Begraafplaats in 

Norden werd gebruikt 

Synagoge voor het 
Novemberpogrom 

1938 verkocht; nu 
verbouwd en als 
restaurant in gebruik 

Weener  1645 

11 (1802); 183 (1867); 

231 (1885); 
175 (1905); 
149 (1925) 

3,6 

1828/1829 in de 

Hindenburgstraße 32 
gebouwd; 1928 
gerenoveerd 

van 17
e
 eeuw tot 1848 

in Smarlingen, van 

1850 tot 1896 in de 
Graf-Ulrich-Straße, 
sinds 1896 in de Graf-

Edzard-Straße 

Novemberpogrom 
1938 

Wittmund  1637 

3 (1643); 
8 Families (1676); 

51 (1710); 
16 Families (1749); 

60 (1802); 93 (1867); 
86 (1885); 71 (1905); 

53 (1925) 

2,2 

gebouwd ca 

1815/1816 aan de 
Kirchstraße 12 

sinds 1684 aan de 

Finkenburgstraße 
officieel; nieuwe 
begraafplaats 

1899/1902 buiten 
Wittmunds aan de 
Auricher Straße 

aangelegd 

in juni 1938 werd de 

synagoge voor sloop  
verkocht 

Bron: Das Ende der Juden in Ostfriesland (s. Literatuuropgaven) 
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Monumenten 

 
Ter herinnering aan de Joodse gemeenten van 

Ostfriesland in Yad Vashem  

In alle plaatsen, waarin vroeger Joodse gemeenten 
waren, werden na 1945 monumenten opgericht. 
Meestal worden de joodse gemeentes met 
gedenkstenen herdacht, die op de plaatsen van de 
voormalige synagogen staan. Meerdere straten 
werden naar Joodse personen genoemd. De Joodse 
begraafplaatsen werden na 1945 weer heringericht. 
In Dornum is de voormalige synagoge tot een 
gedenkplaats met een permanente tentoonstelling 
onder andere voor de geschiedenis van de 
Dornumer Joodse gemeente vormgegeven. 

In 1988 werd ter gelegenheid van de 50
ste

  
verjaardag van de Rijkspogrom nacht de 
tentoonstelling „Das Ende der Juden in Ostfriesland“ 
door leden van de werkgroep „Geschichte der Juden 
in Ostfriesland“ bij het Ostfriese Landschap in Aurich 
samengesteld. Deze maakt tegenwoordig onderdeel 
uit van de gedenkplaats met permanente 
tentoonstelling over de nieuwere geschiedenis van 
de Ostfriese Joden in het „August-Gottschalk-Haus“, 
het voormalige Joodse gemeentehuis in Esens. De 
tentoonstelling wordt door de „Oecumenische 
Werkgroep Joden en Christenen in Esens e. V.“ 
verzorgd. In Emden werd de „Werkgroep – Joden in 
Emden e. V.“ opgericht met als doel de 
geschiedenis van de Joodse gemeente van Emden 
te onderzoeken en pedagogisch te gebruiken. In Leer heropende in het jaar 2013 de Voormalige Joodse 
School als Culturele- en Herdenkingsplaats. 
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