
 

Motie “We mogen nergens heen, we moeten naar Vught”, zwarte bladzijden in de Woerdense 

historie 

 

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 14 februari 2019, 

 

“Op 3 februari 1941 stond in de Nederlandse Staatscourant dat alle joden zich binnen vier weken 

moesten melden op het stadhuis van hun woonplaats. Nalatigheid werd gestraft met ten hoogste 5 

jaar gevangenis of verbeurdverklaring van vermogen. Voor elk ingevuld formulier moest een gulden 

worden betaald. De afrekening voor Woerden, ondertekend door de burgemeester op 13 maart 

1091 (SAR 003-2898), betreft 30 personen”1.  

 

Constaterende dat: 

- Woerden voor WOII een kleine joodse gemeenschap kende waarvan een groot deel tussen 

1940 en 1945 door de nazi’s is afgevoerd naar de concentratiekampen en vermoord.  

- Een aantal jaren geleden zeer terecht een monument in Woerden is opgericht, met een 

beeltenis van de zoon van de omgekomen familie Izaks uit de Voorstraat, voor de 

weggevoerde en vermoorde Woerdense Joodse gemeenschap en voor degenen die de 

overlevenden hielpen, om te gedenken. En waarop de namen van overledenen zijn 

vermeld.  

- er geen publicaties zijn die uitsluitend gaan over de vervolging en het vermoorden van 

joodse inwoners uit Woerden, doch slechts enkele studies waarin de Joodse Woerdense 

gemeenschap summier wordt aangehaald, zoals een artikel van Nisius in 1991 in de 

Woerdense Courant en in 125 jaar Woerden uit 1996. 

- er voor veel plaatsen een boekje bestaat dat zegt hoeveel joden er aan het begin van de 

oorlog woonden en de namen bevat van alle inwoners die als gevolg van de oorlog het 

leven lieten. 

- Prof. dr. W.C. Ultee een bijzonder zorgvuldige studie heeft gemaakt over de Joodse 

Woerdenaren en hoe het hen is vergaan met het boekje: ‘We mogen nergens heen, we 

moeten naar Vught: joodse inwoners van Woerden, 1930-1947.  

- Het hierboven genoemde boekje van prof. dr. W.C. Ultee tot in de bijzonderheden antwoord 

geeft op vragen over het lot van de joden uit Woerden en tevens van grote historische 

betekenis is voor de Woerdense geschiedschrijving.  

- er geen geschiedkundig boek bestaat die in zijn algemeenheid beschrijft wat de impact was 

van oorlog en onvrijheid op de samenleving in de stad Woerden en de dorpen Harmelen, 

Kamerik en Zegveld. 

- Woerden in 2022 een historisch moment meemaakt, namelijk het 650-jarige bestaan van de 

stadsrechten. 

- Het boekje van prof. W.C. Ultee thans niet meer te koop is.  

  

Van mening dat, 

- Het niet mag gebeuren dat de zorgvuldige, voor Woerden zeer waardevolle historische 

studie van Prof. Dr. W.C. Ultee over het lot van de Woerdense joodse families door de 

holocaust niet meer in gedrukte vorm te koop is.  

- Het bittere noodzaak is om de recente geschiedenis van Woerden en de vervolging en 

moord op haar joodse inwoners levend te houden, door te herdenken, door het adopteren 

                                                             
1 ‘ Prof. dr. W.C. Ultee, 1999, We mogen nergens heen, we moeten naar Vught: joodse inwoners van Woerden, 1930-1947. 



 

van monumenten door de samenleving (en gemeente), door monumenten in de openbare 

ruimte alsmede door (publieksvriendelijke) geschiedschrijving.  

- geschiedschrijving bij kan dragen aan bewustwording en waarborging dat onder toekomstige 

generaties een dergelijke afschuwelijkheid als de holocaust niet meer geschiedt. 

- het 650 jarige bestaan van de stadsrechten van Woerden een uitgelezen moment is om de 

historie van Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld aangaande de impact van oorlog en 

vrede in zijn algemeenheid onder de aandacht van het publiek te brengen. 

- Ondanks de feestelijkheid van het jubileum van 650 jaar stadsrechten de zwarte bladzijde 

van de ingrijpende holocaust in al zijn ernst mede behoort te worden herinnert en derhalve 

onder de aandacht gebracht.  

- Taaie geschiedschrijving minder publieksvriendelijk en daarmee minder toegankelijk is.  

 

Verzoekt het college: 

- Een bedrag beschikbaar te maken voor een beperkte heruitgave van de publicatie van Prof. 

dr. W.C. Ultee. “We mogen nergens heen, we moeten naar Vught: joodse inwoners van 

Woerden, 1930-1947”.  

- een bedrag vrij te maken voor een publieksvriendelijke ‘canon’ waarin is opgenomen een 

beschrijving van de impact van oorlog en onvrijheid op de samenleving in de stad Woerden 

en de dorpen Harmelen, Kamerik en Zegveld, met inbegrip van een samenvatting uit het 

boekje van prof. dr. W.C. Ultee.  

- dit te bekostigen door in de begroting 2020, 2021 en 2022 een bedrag te reserveren onder 

‘cultuur, economie en milieu’.  

- te waarborgen dat inwoners, belangengroepen en culturele instellingen (stichting 4-5 mei, 

historische vereniging e.a.) en prof.dr.W.C. Ultee betrokken zijn (of op zijn minst daartoe 

worden uitgenodigd) bij de ontwikkeling van de ‘canon’ alsmede bij de organisatie van 

mogelijke festiviteiten en / of herdenkingen in het kader van de uitgave.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

Wilma de Mooij, SP 


