
 

 

Aan: College van B&W Barneveld 
 
Betreft: restauratie Joods monument 
Barneveld, 7 maart 2019 
 
 
Geacht college, 
 
Namens de fractie van de ChristenUnie stellen wij u, op grond van artikel 42 van de 
organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de restauratie van het 
Joods monument bij kasteel de Schaffelaar. 
 
Op 6 oktober 2018 constateerden wij dat het Joods monument bij kasteel Schaffelaar 
nodig toe was aan restauratie. De tekst bleek slecht te lezen en een opknapbeurt is 
daarom noodzakelijk. 
 
Dit monument herinnert ons aan de vijf Joodse inwoners die zijn weg gevoerd en in de 
kampen zijn omgekomen. Ook herinnert het ons aan de geschiedenis van de 
Barneveldgroep, een grote groep Joodse mensen die gedurende het grootste deel van de 
oorlog vrijgesteld werden van deportatie. Uiteindelijk zijn er wel deportaties geweest, 
maar een groot deel van deze mensen heeft de oorlog overleefd. 
 
De tekst luidt: 
'IN 1942 EN 1943 HEBBEN  
RUIM 650 JOODSE LANDGENOTEN  
"DE BARNEVELDGROEP"  
IN DE SCHAFFELAAR EN 
IN HET HUIS DE BIEZEN GEWOOND. 
 
GELEEFD IN VREES,  
GEHOOPT ER VEILIG TE ZIJN. 
 
ZIJ WERDEN OP 29 SEPTEMBER 1943  
WEGGEVOERD NAAR WESTERBORK. 
 
DE MEESTEN HUNNER 
HEBBEN DE KAMPEN OVERLEEFD.' 
 
Toen we op 6 oktober via Twitter aangaven dat we hechten aan restauratie, reageerde 
de gemeente dezelfde dag met een tweet dat het opgepakt zou worden omdat als we de 
boodschap belangrijk vinden, die wel leesbaar moet zijn. Op 16 januari 2019 stelde ik bij 
de rondvraag tijdens een raadscommissie de vraag in hoeverre het opgepakt was en op 
welke termijn de restauratie zou plaatsvinden. Op 19 februari stelde Jaap van de Top 
een soortgelijke vraag tijdens een andere raadscommissie, met daarbij het verzoek om 



 

 

de restauratie toch uitgevoerd te hebben voorafgaand aan de dodenherdenking in mei 
2019. 
 
Tot op heden heeft onze fractie geen reactie gehad van het college. De dodenherdenking 
komt dichterbij en onze fractie hecht eraan dat de restauratie voor die tijd plaats vindt. 
Wij vinden het belangrijk dat de tekst op het monument leesbaar is. 
 
Daarom stellen wij de volgende vragen: 

1) Is het college het met ons eens dat het monument een opknapbeurt verdient? 
2) Is het college bereid om deze opknapbeurt voor dodenherdenking te realiseren? 

 
Wij zien uit naar uw antwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk Wiesenekker 
 
 
 
 


