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‘Ik heb de afgelopen twee jaar zo’n beetje op het 

archief gewoond, maar net gisteren heb ik er de 

laatste hand aan gelegd.’  Peter Kooij doelt op zijn 

publicatie De Zutphense Kehille in het bijzonder, waarin 

hij de geschiedenis van de Joodse gemeenschap van 

de stad Zutphen beschrijft en waarvoor hij regel -

matig onderzoek moest verrichten in het Regionaal 

Archief Zutphen, honderd meter van zijn woning 

gelegen in de binnenstad van Zutphen. Het boek  

zou aanvankelijk door een werkgroep worden  

geschreven, maar van dat groepje viel de ene na de 

andere uit, en stond Peter twee jaar geleden alleen 

voor de immense klus de geschiedenis van het 

Joodse bevolkingsdeel van Zutphen in kaart te 

brengen.  

Peter: ‘De Joodse geschiedenis heeft mij altijd al 

geïnteresseerd. Door het onderzoek voor het boek over  

Joods Delden raakte ik daar nog meer bij betrokken. Het  

onbegrijpelijke van de moord op de Joden in de Tweede 

Wereldoorlog; welke gevolgen het denken in groepen  

kan hebben, de letterlijke discriminatie.  

Kort na mijn verhuizing naar Zutphen ben ik een van de 

gidsen geworden van de toen net door Renée Koot ont -

wikkelde en gestarte stadswandeling Joods Zutphen.  

In contact met de Historische Vereniging Zutphen is in 

februari 2015 het idee voor een boek ontstaan. Mensen 

van beide groepen verdeelden onderwerpen om die te 

onderzoeken en daarover een hoofdstuk te schrijven. 

Helaas haakten de meeste beoogde hoofdstukschrijvers 

af, zodat ik ook hun onderwerpen heb opgepakt.’  

 

Bij aanvang van zijn studie naar de Joodse gemeen-

schap van Zutphen, moest Peter zich eerst een beeld 

vormen van zijn onderzoeksgebied. Zoals gebruike-

lijk bij een dergelijke omvangrijke studie, begon hij 

met het doorspitten van de bestaande literatuur. 

Peter legt uit dat het daarbij belangrijk is ook vooral 

op de noten en de bronnen te letten. Deze ‘kleine  

lettertjes’ kunnen vaak aan leiding zijn tot verder 

onderzoek: 

‘Bij het onderzoek helpen eerdere publicaties, in dit geval 

vooral ‘Laansma’ (S. Laansma, De Joodse gemeente te 

Zutphen, 1977). Het geeft aanknopingspunten voor  

verder onderzoek en als het goed is bronvermeldingen.  

Het is zinvol de bronnen zelf te bekijken, want zelf maak 

je misschien een andere selectie. Je treft soms informatie 

aan die door een vorige onderzoeker niet is overgenomen, 

terwijl die op zich wel interessant is. Of omdat jezelf 

inmiddels kennis hebt opgedaan waar het een onver-

wachte aan vulling op kan zijn.’ 

 

Datgene wat Peter in de bestaande literatuur aan-

trof, moest hij voortdurend tegen het licht van de 

huidige kennis van het onderwerp houden. 

Klakkeloos overnemen van informatie uit bestaande 

literatuur kan makkelijk tot fouten leiden.  

Peter Kooij: ‘Ook gebeurt het wel dat je andere conclusies 

trekt dan een eerdere onderzoeker. Zo denk ik dat uit een 

vijftiende eeuwse vermelding over een Jood met de  

toevoeging ‘1 meister was’ onterecht de conclusie is 

getrokken dat deze arts was.  Er waren in die tijd in veel 

meer beroepen ‘meesters’, van rentmeester tot timmer-

meester. Maar de bron geeft ook een overzicht van arme 

mensen die bijstand ontvingen; het leek ons onwaar-

schijnlijk dat een arts bijstand zou hebben  

ontvangen. Opmerkelijk was ook dat de vermelde bij-

stand vaak bestond uit een eenheid was om kaarsen van 

te maken. Mirjam van Velzen-Barendsen, de studiezaal-

medewerker van het Regionaal Archief Zutphen  

veronderstelde  dat met  ‘1 meister was’ wel eens een 

bepaalde eenheid was kan zijn bedoeld. Geen arts dus.’ 

 

Het moge duidelijk zijn dat een nieuwe publicatie 

over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap  

van de stad Zutphen, niet alleen op basis van 

bestaande publicaties tot stand kan komen.  

De uitdaging ligt toch vooral daarin om door eigen 

archiefonderzoek de kennis over het onderwerp te  

verruimen en te verdiepen en daarmee iets wezen-

lijks toe te voegen aan de bestaande literatuur.  

Peter Kooij: ‘Voor zo’n gericht Joods Zutphens archief 

geldt; alles is potentieel bruikbaar, dus doorspitten maar.  

Ook de op het eerste gezicht minder tot de verbeelding 

sprekende stukken, zoals kasboeken. Daaruit bleek  
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door Loek Kemming

Peter Kooij (1957, Hooge Zwaluwe) is niet makkelijk onder één hoedje te vangen; na zijn middelbare 
schooltijd overwoog hij het kunstenaarschap, maar koos na enige overweging toch voor de studie  
Geneeskunde. Maar gedurende zijn loopbaan als jeugdarts in het Overijsselse Delden – vanaf 1993  
gecombineerd met het werk als vertrouwensarts op het gebied van kindermishandeling – bleef hij toch 
ook actief op het kunstzinnige vlak. Behalve kunst maken, schreef hij ook nog boeken over de Joodse 
geschiedenis van zijn toenmalige woonplaats Delden en over de kunstenaar/fotograaf Herman van der 
Worp. In 2005 verhuisde hij naar Zutphen en stopte hij met zijn werk als jeugdarts (vertrouwensarts bleef 
hij nog tot 2017) en raakte hij betrokken bij de cultuur van zijn nieuwe woonplaats. Het leidde tot een  
vierjarig onderzoek naar de Joodse gemeenschap van zijn nieuwe woonplaats: in maart verschijnt zijn  
De Zutphense Kehille in het bijzonder als de weerslag van zijn speurwerk. Loek Kemming zocht hem op. 

‘Het boek is door omvang en inhoud een monument  
voor de Joodse gemeenschap geworden.’ 

>

‘Waar ben ik nu nadat mijn hart is verpletterd?  
Waar ben ik nu mijn lichaam vraagt: 
Waar was mijn begin en waar ga ik heen? 
Wanneer worden mijn dromen aan de horizon gezien?’ 
 
Peter Kooij poseert onder het muurgedicht van de uit 
Syrië gevluchte Bashar Almashaan in de Spoorstraat. 
Deze plek is door hem gekozen omdat in dit pand  
halverwege de 19de eeuw het mikwe, het rituele bad 
van de Joodse gemeente was. De combinatie van die 
verdwenen geschiedenis en het hedendaagse gedicht 
wijzen je op de noodzaak niet te denken in groepen. 
(Foto: Loek Kemming)
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bijvoorbeeld het bestaan van een ‘kaarsopsteker’, een  

‘badvrouw’ voor het rituele bad en een ‘pomper voor het 

bad’. Ook kon ik in de kasboeken vinden hoe er in de 19de 

eeuw omgegaan werd met plaatsverhuur (in de  

synagoge, LK) en de komst van nieuwe leden, en kon ik 

daaruit een idee krijgen over de omvang en groei van de 

Joodse gemeente. Soms kreeg ik ook van een medewerker 

van het archief een suggestie waar eventueel te kijken of 

ze informeerden me over welke aspecten al eerder waren 

onderzocht. Zo werd ik een aantal jaren geleden, toen ik 

bezig was met een artikel over de Joodse firma Krukziener, 

gewezen op het bestaan van de Paspoortaanvragen met 

pasfoto’s uit de jaren twintig en dertig. Inmiddels door 

aandacht, onder andere in Oer, een bekende bron, maar 

toen zou ik zelf daar nooit op gekomen zijn. Nu is het een 

dankbare illustratiebron geworden voor het boek, en ook 

een indringende bron; mensen die je recht aankijken, 

soms familiefoto’s, een portret van een moeder met twee 

lachende dochtertjes. En je weet nu dat ze tien, vijftien 

jaar later vermoord zijn.’ 

    

Ook bekende bronnen kunnen weer aanleiding zijn 

tot verder onderzoek. Peter: ‘Bij bekende informatie 

kan gezocht worden naar aanvullende bronnen. Als je bij-

voorbeeld daarin een jaartal of datum aantreft, kan dat 

ook weer aanleiding zijn om op dat jaar of op die datum 

verder te zoeken. Zo kun je aan de hand van een datum 

van een gebeurtenis in de kranten van die tijd gaan  

zoeken naar berichtgeving daarover. In de Zutphense 

kranten, maar in dit geval ook het landelijke Nieuw 

Israelietisch Weekblad. En als je informatie uit een brief-

wisseling die uit één kant van de schrijvers is gehaald, 

aantreft, is het nuttig de andere kant van die brief -

wisseling te vinden. Bekend was dat er bij de bouw van de 

19de eeuwse synagoge een gift van de koning is ontvan-

gen. Dan blijkt er in het Nationaal Archief een deel van de  

correspondentie te zijn, en ook het Koninklijk Besluit zelf.’ 

 

Bovenstaande geeft al aan dat de bronnen ook buiten 

Zutphen moesten worden onderzocht. 

Peter: ‘Omdat ik eerder onderzoek heb gedaan naar Joods 

leven in Delden zijn er bepaalde bronnen die meteen in 

gedachten springen. Daar moet ik dus ook naar kijken om 

over Joods Zutphen iets te vinden. Dat was het Nationaal 

Archief in Den Haag, het Gelders Archief in Arnhem  

(voor de provinciaal geregelde zaken, LK) en een 

speciaal archief voor Joods onderzoek genaamd 

Bibliotheca Rosenthaliana in Amsterdam. Deze laatste 

heeft veel negentiende en twintigste eeuwse Joodse jaar-

boekjes, waarin locale informatie is opgenomen, bijvoor-

beeld welke verenigingen er waren en wie de bestuurders 

 ■   Peter Kooij maakt, geïnspireerd door zijn 
vader, zijn eerste linoleumsnede als hij acht 
jaar oud is, zijn eerste olieverfschilderij rond 
zijn vijftiende. In 1975 doet hij toelatings -
examen aan de  kunstakademie AKI in 
Enschede, maar op de terugreis naar huis 
besluit hij toch niet voor de kunsten te kiezen, 
maar de studie Genees kunde te gaan volgen in 
Groningen.  
Maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan 
kan, want  naast de studierichting Genees-
kunde, schrijft hij zich ook in voor de akte LO 
Tekenen en toont hij werk op een eerste 
(groeps-)expositie in het gemeentehuis van 
Wierden. Om zijn kunstenaarschap verder te 
ontwikkelen, zou hij later ook les gaan nemen 
van verschillende kunstenaars, waaronder 
Peter Paul Hattinga Verschure (modeltekenen 
en -schilderen) en Peter Durieux (landschap).  
De akte Tekenen LO behaalt hij in 1982, het-
zelfde jaar waarin hij ook zijn artsen-examen 
aflegt.  
Kunstenaars worden wel – enigszins gefor-
ceerd – ingedeeld in schilders ofwel teke-
naars, dat wil zeggen, kunstenaars die denken 
vanuit de kleur dan wel de lijn. Hoe veelzijdig 
Peter ook als kunstenaar is, hij behoort toch 
meer tot de laatste categorie.  
Die belangstelling voor de tekenkunst blijkt al  
gedurende zijn studietijd; regelmatig stuurt hij 
een door hem gemaakte tekening naar het 
dagblad Trouw. Het blad zou er over de jaren 
honderd afdrukken. Peter werd betaald met  
boekenbonnen ter waarde van 25 gulden, die 
dankbaar werden ingeruild tegen kunst -
boeken.  
De kennismaking met de etstechniek bij de 
cursus LO Tekenen, betekent voor de jonge 
kunstenaar een verdere verdieping van de 
tekenkunst en de mogelijkheden die de lijn 

hem biedt. Peter tekent graag, altijd gaat er 
een schetsboekje mee als hij onderweg is.  
Veel van de door hem gemaakte tekeningen 
vormen de basis van de linosnedes waar hij de 
laatste jaren vooral aan werkt. Ook in dit werk 
blijkt weer zijn brede interesse; lino snedes 
van – vooral mannelijke – naakten, portretten 
en landschappen wisselen elkaar af; vaak op 
heel grote formaten afgedrukt. Ook dichtbij 
huis vindt Peter zijn inspiratie, veelvuldig 
tekent hij in de nabijheid van zijn huis in de 
binnenstad van Zutphen. Vooral de Berkel die 
voor zijn huis langstroomt,is aanleiding tot 
vele prenten.  
De omzetting van tekening naar linosnede 
dwingt de kunstenaar tot de essentie van het 
beeld te komen; het is zwart of wit. Zwart mag 
in dit geval ook een kleur zijn; door een sterk 
contrast tussen vorm en restvorm bereikt hij 
in zijn lino’s een sterke expressie. Je ziet het 
plezier er aan af dat hij heeft om met zo min 
mogelijk detaillering een complex motief te 
vertalen naar een zo’n expressief mogelijk 
beeld. Peter is dan ook een liefhebber van het 
expressionisme, zijn boekenkast getuigt daar 
van; alle grote expressionisten uit Nederland, 
Vlaanderen en Duitsland zijn vertegen -
woordigd.  
Ook de hond van de buren – een bearded collie 
met de naam Babs – was voor  Peter aanleiding  
een groot formaat lino snede te maken.  
Alleen de kop van de hond werd beeldvullend 
vertaald in een ritmisch lijnenpatroon, waarin 
de ogen en de neus als drie eilandjes het ritme 
doorbreken. Maar ook op klein formaat weet 
hij een landschap om te zetten naar een lino. 
Ze worden vaak als illustratie toegepast in 
boeken en tijdschriften; in zijn binnenkort te 
verschijnen boek over de Joodse gemeen-
schap van Zutphen, bijvoorbeeld. /LK

Peter Kooij, beeldend kunstenaar 

De familie Sanders op de bevroren IJssel  
in februari 1929. Een heel gewoon kiekje 
van een gewoon Zutphens gezin, maar na 
ruim een decennium zouden de  ouders  
vermoord zijn.  
Ook de spoorbrug in de verte zou de oorlog 
niet doorstaan; bij nadering van de Duitse 
troepen werd de brug door het Nederlandse 
leger in april 1940 opgeblazen. 
(Foto uit het besproken boek)

daarvan waren. Ook bleek men daar een verzameling met 

Zutphense programmaboekjes te hebben van ver -

schillende diensten ter gelegenheid van bijvoorbeeld de 

ingebruikname van de synagoge, jubilea of de ingebruik -

name van een nieuwe Thorarol. 

Maar het is ook een kwestie van vinden in plaats van  

zoeken, en vooral van volhouden. Bijvoorbeeld in de  

ingekomen stukken en uitgegane brieven van de ge -

meente Zutphen. Daar kunnen zomaar Joodse onder -

werpen bij zitten, zoals brieven van en aan de Joodse 

gemeente. Ik vond daarin onverwacht correspondentie 

over zieke Joodse mensen die in andere burgerlijke 

gemeenten hulp hadden ontvangen. Voor het betalen door 

het Joodse armenfonds is de regel dat de burgemeester 

degene is aan wie de correspondentie wordt gericht en die 

het weer moet doorgeven aan de Joodse gemeente; deze 

brieven en afschriften zijn bewaard in het gemeentelijke 

archief.  

Een ander voorbeeld. Bekend was dat koning Willem I in 

de jaren tien van de 19de eeuw een bezoek bracht aan 

Zutphen en daarbij, uitgaand van de toen nog niet zo lang 

geldende vrijheid van godsdienst en gelijke burgerrechten 

voor iedereen, ook de synagoge bezocht. Ik vond uiteinde-

lijk in een archief van een latere burgemeester de route -

beschrijving. Maar dezelfde persoon bleek ook, een geheel 

ander onderwerp en een toevallige vondst, een beschrij-

ving te hebben gemaakt van de ondersteuning aan armen 

en daarbij onder andere de kerkelijke diaconieën te  

hebben beschreven èn uitgebreid het Joodse armenfonds, 

inclusief aantallen en werkwijze.  

Voor informatie en afbeeldingen is het ook belangrijk 

particulieren actief op te sporen. Ik heb prachtige familie -

foto’s ter beschikking gekregen met de bij behorende  

verhalen, soms uit overlevering en soms door wat mensen 

zelf hebben meegemaakt. Waarbij dan wel weer de kant -

tekening moet worden gemaakt dat herinneringen soms 

aantoonbaar anders zijn dan de ‘werkelijkheid’, wat dat 

overigens mag zijn.’ 

 

Op de vraag of hij nu alles wel heeft onderzocht,  

heeft Peter een bescheiden antwoord: ‘Dat is ook een  

moeilijk onderzoekspunt; wanneer zeg je zelf dat het 

klaar is, wanneer een manuscript afgerond kan of moet 

worden? Ik had nog jaren kunnen doorgaan, maar dan 

zou het nooit gepubliceerd worden. Nu was al een vraag: 

mag het een uitgebreider boek worden in plaats van een 

oppervlakkiger boek. Er is gelukkig voor het eerste ge -

kozen. Nu biedt het per onderwerp méér.  Het hoeft ook 

niet in een keer uitgelezen te worden.  

Onderzoek is nooit af. Probeer maar eens alle ingekomen 

stukken vanaf begin negentiende eeuw door te nemen. 

Net afgelopen maand staan na meer dan een jaar wach-

ten de gescande jaargangen Zutphense kranten, vanaf de 

negentiende eeuw op de website Delpher. Waar ik nog heb 

moeten zoeken op een datum of jaartal in de fiches in het 

Regio naal Archief Zutphen, kun je nu zoeken naar ‘Joods 

Zutphen’ en vergelijkbare zoektermen en in een aantal 

seconden heb je een overzicht van artikelen die daarbij 

passen. Dus het materiaal voor een update van het boek is 

er nu al.’ 

 

De titel van het boek vraagt ook nog om enige  

toelichting. Peter: ‘De titel van dit boek is ontleend aan 

een brief van 9 september 1949 waarin I. Elzas aan -

kondigt vanwege zijn gezondheid te stoppen als bestuurs -

voorzitter van de Joodse Gemeente Zutphen. Hij wenst het 

bestuur een goede samenwerking toe “in het belang van 

het Jodendom en onze Kehille in het bijzonder”. 

Het raakt me doordat de gedecimeerde gemeenschap het 

hoofd boven water probeert te houden, er zijn dan nog 

maar weinig gemeenteleden over, maar die zetten zich 

wel intensief in. De oorlog is dan voorbij, maar nog hele-

maal aanwezig. En dan moet Elzas door zijn gezondheid 

een stap op zij zetten.’  

 

Ook voor Peter was gedurende zijn onderzoek de 

oorlog nooit ver weg. Maar ook de actualiteit waarin 

anti-semitisme weer de kop opsteekt en andere  

minderheden worden gediscrimineerd, maakte dat  

Peter constant bewust was van de noodzaak dit boek 

te schrijven: ‘Het  boek is door omvang en inhoud een 

monument voor de Joodse gemeenschap geworden, zoals 

de uitgever ook wilde. Maar ik hoop dat het de lezer ook 

weer bewust maakt dat we meer van het verleden zouden 

moeten leren, dat de geschiedenis zich wel erg vaak  

herhaalt, het boek staat er vol van. Het gedicht in de 

Spoorstraat is er ook een voorbeeld van. “Nooit weer” is 

zo’n vaak gebezigde uitspraak, maar via het journaal 

horen we over oorlogen alom en kijken dezelfde mensen je 

aan als die je in het boek de camera in ziet kijken.’      <

Peter Kooij wil nog wel graag vermelden dat het 
hoofdstuk over de Tweede Wereldoorlog voor  
een belangrijk deel gebaseerd is op informatie  
verzameld door Renée Koot en ook samen met haar 
is geschreven. Zij deed ook onderzoek om de lijst 
van de in de oorlog vermoorde Zutphense Joden  
zo correct en compleet mogelijk te maken. En het 
hoofdstuk over de begraafplaats kwam tot stand in 
samenwerking met Ingeborg van ’t Hoff.  
 
De Zutphense Kehille in het bijzonder.  
Een geschiedenis van Joods Zutphen. 25 euro. 
Verkrijgbaar in de boekhandel in Zutphen en 
Warnsveld of via de uitgever Stichting Nobilis: 
info@stichtingnobilis.nl / 06 38392840. 
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De Joodse begraafplaats gezien vanuit de volkstuinen, twee kleuren linoleumsnede, 2010. 


