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Joodse gemeente Norden 
 
(vertaald uit het Duits, waardoor de links naar Duitstalige verwijzingen leiden) 

 
De Joodse gemeente in Norden bestond 
gedurende een periode van rond 450 jaren vanaf 
het begin in de 16

e
 eeuw tot het einde op 7 april 

1942. Bij de gemeente in Norden hoorden ook de 
Joden op Norderney, die vanaf 1878 een eigen 
synagoge hadden, maar hun doden echter nog 
steeds op de Joodse begraafplaats in Norden ter 
aarde bestelden. 
 

Inhoud 
 1 Geschiedenis van de Joodse gemeente in 

Norden  
o 1.1 16

e
 eeuw tot 1933 

o 1.2 1933 tot 1938 
o 1.3 „Reichspogromnacht“ 1938 
o 1.4 Exodus, verdrijving en moord 
o 1.5 Naoorlogse tijd 

 2 Gemeente ontwikkeling 

 3 Gedenkplaatsen 

 4 Zie ook 

 5 Literatuur 

 6 Noten 

 
Joodse gemeenten in Ostfriesland voor 1938 

 
Geschiedenis van de Joodse gemeente in Norden 
 

De Joodse begraafplaats van Norden 
 
Wanneer precies de eerste Joden zich in Norden 
vestigden is niet meer na te gaan. Een bron uit die tijd 
noemt in 1581 voor het eerst Joodse ingezetenen in die 
plaats. Op grond van latere bronnen wordt er toch van 
uit gegaan, dat er in die tijd al een Joodse gemeente in 
deze plaats moet zijn geweest. Dat valt op te maken uit 
een schrijven van de in Norden woonachtige Hofjood 
Meyer Calmans aan de vorstin Christine Charlotte: Hij 
schreef op 22 augustus 1669, dat de Joden in Norden al 
gedurende honderd jaren een stuk land gepacht hadden 
om daarop een begraafplaats aan te leggen: Dit was de  
oudste Joodse begraafplaats in Ostfriesland. Ook de 
Joden uit Emden en Aurich begroeven hun doden vooral 
hier. Bij de vernieuwing van het pachtverdrag in september 1669 werd deze informatie bevestigd en erop 
gewezen, dat de Joden nach Anweisung die Heuer alle Jahr richtig bezahlt und erstattet hätten. 
 
 

16e eeuw tot 1933 
In 1577 stelden de Joden van Norden en Emden een schrijven op aan gravin Agnes von Hoya (Agnes von 
Hoya was met graaf Johann II von Rietberg en Heer van Harlingerland getrouwd en was de moeder van 
Walburga, de Erfdochter van het graafschap von Rietberg en latere vrouw van Enno III), waarin ze hun 
bedenkingen tegen een dreigende uitwijzing uit Ostfriesland tot uitdrukking brachten en haar vroegen zich in 
te zetten voor de Joden van Ostfriesland bij graaf Edzard II. Aanleiding voor dit schrijven was een strijd 
tussen de stad Emden en de graaf in Aurich, die beiden ieder voor zich alleen het heffen van de 
Schutzgeldern en Judengeleiten claimden. Of Agnes zich voor de Joden heeft ingezet, is onbekend, in ieder 
geval schijnt de graaf als overwinnaar uit dit conflict tevoorschijn gekomen te zijn, want de Joden werden 
niet uitgewezen. Het conflict was daarmee echter geenszins opgelost en de Ostfriese steden gingen door 
met hun bezwaren tegen de Joden. 
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Ruïne van de synagoge in Norden 

 
De (eerste) synagoge werd in 1804 gesticht. In 
tegenstelling tot de andere Ostfriese plaatsen zag de 
Joodse gemeente in Norden zich wel degelijk met een 
openlijk antisemitisme geconfronteerd, wat met de 
versterkte aanwas van Poolse en Russische Joden als 
gevolg van de Pogroms van 1881 tot 1884 zelfs nog 
toenam: Zo werd Recha Freier (* 29 oktober 1892 in 
Norden, Ostfriesland; † 2 april 1984 in Jerusalem, Israel; 
geboren Schweitzer) al in haar jeugd met dit 
antisemitisme geconfronteerd wanneer zij met haar 
familie door een bord bij het betreden van het  
Blücherplatz gehinderd werd. 
 
Daarenboven waren er rond de eeuwwisseling geruchten, volgens welke de binnengekomen Joden cholera 
zouden overbrengen. De Ostfriesische Kurier schreef daarover (o.a.), dat mehr ungezogene als ernst zu 
nehmende Gebaren gegen die Fleischnot birgt auch in Bezug auf die drohend ihr Haupt erhebende Cholera 
ernste Gefahren. Denn mit der Oeffnung der Grenze kommen nicht nur russische Schweine, sondern auch – 
russisch polnische Juden über die Grenzen!

[1]
 Het ambtelijke districtsblad van Norden slaat dezelfde toon an 

schrijft: Viel gefährlicher sind in ihrer unglaublichen Unsauberkeit die russisch-polnischen Juden.
[2]

 
Dit openlijke antisemitisme in Norden zal ertoe bijgedragen hebben, dat het Zionisme zich vanuit Norden 
uitbreidde over Ostfriesland en Nederland. Vanaf 1897 werden er zionistische lezingen gehouden in Norden. 
 
In een artikel van Die Welt luidt het: 
„Norden. Unsere ostfriesischen Juden, ein körperlich und geistig kerngesunder Stamm, welcher aus 
spagnolischer und aschkenasischer Mischung hervorgegangen ist, hatte vor einigen Tagen zum erstenmale 
Gelegenheit, vom Zionismus zu hören und sich für ihn zu begeistern. Herr Dr. Loewe aus Jaffa, der 
Palästina schon oft in allen seinen Teilen bereist hat, hielt hier einen ebenso glänzenden wie interessanten 
Vortrag über „Palästina, Land und Leute“. Kein Mitglied der Gemeinde versäumte es, dem „Esra“, in dessen 
Namen der Propagandavortrag stattfand, beizutreten, zum Theil mit sehr namhaften Beiträgen. Herr Dr. 
Loewe wird morgen in zwei anderen Städten Ostfrieslands jüdisch-nationale Beiträge Vorträge halten, um 
dann die zionistische Propaganda nach den Niederlanden zu tragen. Die Furcht vor dem bösen Zionismus, 
die geflissentlich von gewissen Rabbinern in's Volk getragen wurde, ist hier unbekannt. Gleichwohl darf man 
diese Erfolge umso weniger unterschätzen, als sie die Grundlage einer nach Westfriesland und Holland 
gerichteten Agitation sein werden. Wir wünschen dem Rufer im Streite weiteren guten Erfolg.

[3]
“ 

In 1903 werd een nieuwbouw van de synagoge op dezelfde plaats uitgevoerd. Ernaast werd een school 
gebouwd, een Mikwe (ritueel dompelbad), huizen voor de leraar, de voorzanger (Chasan) en de Synagoge 
bediende (Schwammes) evenals het Secretariaat van het Joodse gemeente centrum aan de Synagogenweg 
(voorheen Judenlohne genaamd). 

 
1933 tot 1938 

 

 

 
Voormalige joodse school in Norden  Voormalig Joods Secretariaat in Norden 

 
Na de machtsovername door de Nationaalsocialisten in het jaar 1933 hadden de Joden in Norden, zoals 
overal in Duitsland, onder de repressie door de NS-Staat te lijden: Allereerst werden ze geregistreerd, de 
Gestapo onderzocht bij sommigen van hen bovendien de politieke gezindheid. Verenigingen, organisaties en  
inrichtingen stonden bij het begin van de nationaalsocialistische dictatuur meteen onder toezicht. Op 28 
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maart 1933 werden alle Joodse winkels in Norden gesloten. Op dezelfde dag vaardigde Anton Bleeker, de 
Standartenführer voor Ostfriesland, een Schächtverbot (ritueel slachten) uit voor alle Ostfriese slachthuizen 
en dat de Schächtmessen verbrand moeten worden. Op 29 maart werd de bevolking van Norden met een 
aankondiging van de SA in de Ostfriesischen Kurier geïnformeerd over de verdere uitvoering van de Boycot, 
die als volgt luidde: 
 

„Bekanntmachung! 
Das Aktionskomitee des Kreises Norden zur praktischen planmäßigen Durchführung des Boykotts 
jüdischer Geschäfte, jüdischer Waren, jüdischer Aerzte und jüdischer Rechtsanwälte befindet sich in 
Norden in der „Börse“, Telephon 2188 
Die SA-Führung

[4]
“ 

 
De namen van de burgers, die verder nog in Joodse winkels kochten, werden in de pers openbaar gemaakt. 
De Boycot werd op 5 april officieel beëindigd, daar de hetze intussen volledig verstomd was.

[5]
 

Desalniettemin werd de discriminatie door middel van propaganda, verordeningen en wetten verder 
doorgevoerd. Zo werd in 1934 de Joodse school tot „Privatschule“ verklaard, wat de staatsbijdragen tot een 
minimum reduceerde. 
 
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]
 

 

„Rijkspogromnacht“ 1938 
 

De namen van de Joodse gemeente besturen in de 
1930er jaren in gekrast in de wand van het Joodse 

gemeentehuis 
 
In de nacht van 9 op 10 november 1938 kwam het ook in 
Norden tot de door Goebbels en Hitler bevolen rellen 
tegen de Joden, die later als „Reichskristallnacht“ of 
Novemberpogroms 1938 betiteld werden, die in ieder 
geval een in deze nacht voor de toenmalige 
verhoudingen buitengewoon verloop hadden: 
De Kreisleiter van de NSDAP van Norden-Krummhörn, Lenhard Everwien, werd pas om middernacht door 
de toevallig in Emden aanwezige Gauhauptstellenleiter Meyer bereikt. Deze deelde hem mee, dat de 
betreffende SA-Führer in Norden, Sturmbannführer Wiedekin, niet bereikbaar was. Ewerwien zou, daar 
kwam het op neer, „dit nu persoonlijk in handen nemen“. Nadat Ewerwien vooreerst inactief bleef, werd hem 
toen tegen 1 uur ‘s nachts direct door Oldenburg opdracht gegeven Wiedekin wakker te maken. Everwien 
riep daarop de partij- en de SA-leiders, evenals de brandweer in de vroege ochtenduren van 10 november 
bijeen. Hij informeerde hen over het bevel, dat de synagoge in brand gestoken en alle Joden gevangen 
genomen moesten worden. Van de brandweer eiste hij garanties voor bescherming van de naburige huizen.  
De intussen gewekte Wiedekin gaf na de alarmering van de SA het bevel door aan de onder hem vallende 
SA in Dornum.

[7]
 

 
Vanaf hier verschilt de afloop niet van andere plaatsen: Kort daarop stond de synagoge in brand, de 
brandweer werd erbij gehaald om uitbreiding van het vuur naar „niet-Joods bezit te verhinderen, maar niet 
om de brandende synagoge te redden. De Joden werden aan de hand van een Jodenkaartsysteem van de 
SA bijeengedreven, vernederd en mishandeld en naar het slachthuis van Norden gedreven. De volgende 
dag werden ze vooral bij opruimwerkzaamheden bij de synagoge ingezet, waarbij de SA hen dwong nog 
behouden religieuze zaken te verbranden. Aansluitend werden die vrouwen vrijgelaten en de mannen deels 
in de school en deels in de gevangenis van Norden ondergebracht. Op 11 november werden zij tenslotte 
samen met ongeveer 200 andere Joodse Ostfriesen naar Oldenburg „überstellt“, waar ze in een kazerne 
bijeengedreven werden. Ongeveer 1.000 Joodse Ostfriesen, mensen uit Oldenburg en Bremen werden 
vervolgens met een trein naar het Concentratiekamp Sachsenhausen ten noorden van Berlijn gedeporteerd, 
waar ze tot december 1938 of begin 1939 gevangen gezet bleven. 
 
Geleidelijk aan vrijgelaten, moesten ze echter de gevolgkosten van de gearrangeerde verwoesting van de 
synagoge zelf opbrengen; de herbouw van de synagoge zelf werd verboden. Alle rekeningen van Joodse 
burgers werden geblokkeerd en met een „Judenabgabe“ van 500 tot 3000 Reichsmark geboekstaafd, zij 
behielden slechts een vrijgesteld bedrag van 150 Reichsmark per maand. 
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Exodus, verdrijving en moord 
Na de November pogroms loste de Joodse gemeente in Norden snel op. Woonden er in 1938 nog 78 Joden 
in de plaats en verder nog 10 in het tot de synagoge gemeente behorende Marienhafe, dat aantal daalde tot 
11 personen op 16 april 1940. Negen van hen werden kort daarop afgevoerd, terwijl de beide opgroeiende 
zonen van een Joodse vader en een niet-Joodse moeder bij verwanten in het buitenland verstopt konden 
worden en niet meer te vinden waren. Hoe dan ook, door de nationaalsocialistische Dienststellen kon 
Norden nu als „judenfrei“ gemeld werden. 
 

Naoorlogse tijd 
Bijna 50 % van de Joodse mensen in Norden werden in de Holocaust vermoord. In Norden zelf werden de 
processen tegen de hoofdverantwoordelijken in 1948 en 1951 gevoerd. Het gerecht eiste in beide processen 
bij 13 rechtszaken en zeven vrijspraken vrijheidsstraffen van tussen één en vier jaar, waarvan het grootste 
deel voorwaardelijk. Een Joodse gemeente bestaat niet meer. 
 

Gemeente ontwikkeling 
De Joodse gemeente in Norden onderhield vanaf 1878 een nevenvestiging op Norderney, om de vele 
Joodse badgasten daar van dienst te zijn. Andere plaatsen, wier Joodse burgers vanuit de synagoge 
gemeente in Norden ondersteund werden, waren Hage, Marienhafe en Westerende. 
 

Jaar 1802 1867 1885 1905 1925 1938 1940 16. April 
Gemeente lidmaten 193 314 253 283 231 88 11 

 

Gedenkplaatsen 

 

 

 
Gedenkplaats Plein van de synagoge  Herdenkingsmonument op de Joodse begraafplaats 

van Norden 
 
Aan de Joodse gemeente herinneren de gedenkplaatsen voor de afgebrande synagoge aan de 
Synagogenweg en een herdenkingsmonument op de Joodse begraafplaats. De gedenkplaatsen op de 
locatie van de voormalige synagoge ontstond in 1987 op initiatief van de Oecumenische Werkgroep 
Synagogenweg. Centraal element op het kleine plein is een al in september 1985 blootgelegd 
funderingsfragment van de oude synagoge.

[8]
 Het zich beneden straatniveau bevindende muur fragment 

wordt omsloten door een terrasvormige trap met meerdere treden. Een bord boven het muurfragment 
verklaart de betekenis. Het Plein van de synagoge wordt afgerond door een gedenksteen ter herinnering en 
waarschuwing. De inwijding van het geheel werd uitgevoerd als opening voor de Woche der Begegnung in 
1987 in bijzijn van de toenmalige Joden in Norder en hun familieleden.

[9]
 De tot dan toe Judenlohne 

genoemde weg werd door de stad tot Synagogenweg hernoemd. Verdere gebouwen van het oude 
gemeente centrum zijn in de directe omgeving van de voormalige synagoge geheel behouden. 
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Zie ook 
 Geschichte der Juden in Ostfriesland 

 Ostfriesland zur Zeit des Nationalsozialismus 
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