
Leie, . . .  wöör is mien talles ?           
 

Een door Wil Cornelissen in 2005 opgeschreven herinnering aan 
zijn Joodse familie.  
 

   

 

 

    Wil Cornelissen  1928 - 2014 
 

 

 
Beste mensen, 
 
Ik  wete niet of jullie weten wat een talles is. 
Eigenlijk is dät niet ies ’t officiële (h)Ebreeuwse woord . . . dät is tallith.  (= kleed ) 

In de Nederlandse betekenis is  ’t een gebedskleed voor mannen. 
 

Joodse mannen dragen  ’t in de Synagoge  tiedens ’t ochtendgebed  en zi’j 
maggen  ’t  allenig  umme-angen  as  ter  minjan  is. 
Dät ölt in  dät ter minstens tien mannen anwèzig mutten wèèn um de dienst 
deurgank  te  laoten  vinnen. 
 
Veur de Twiede Wereldoorlog  wazzen  dät in onze stad netuurlijk gien enkel 
probleem. Zwolle tellen in die jören zo’n zes,- zeuvenonderd  jeuden en dan is 
’t getal dät de minjan veurskrif niet muuilijk te alen.   Zekers  niet op de 
sjabbat, (zaoterdes.)     Misskien wel op een nörmale deurdewèèkse dag 
umme  ’t ochtendgebed  uut  te  sprèken,  maer  dät ko-j ook  thuus  doen. 
 
Mien grootva, Izak Os, die toendertied met zijn vrouwe Lea an de Derk 
Buismanstraote wonen, was niet zo ärg vroom. IJ gonk allenig zaoterdes, de 
sjabbat,  naor de  Skoltenstège,  laterder de  Skoutenstraote. 
 

Oma gonk niet zo vake met.   Zi’j wazzen, zo is mien stellige aovertugink, allicht in 
aer  ärte  nog vromer dan opa,  maer  zi’j  vonnen  ’t niet neudig  umme  döör 
elke wèke  in ’t  openbaer uutting  an te  gèven. 
 
’t Is menigmaol veur-ekommen dät ik in dät kleine usien, an de Derk Buisman-
straote nummer tiene, op zaoterdesmörgens anwezig ware. Ik wazze gek op 
mien  grootolders, de  va en moe  van mien  moeder.  
 

Ik  wisse toen  al wel, dät  ter in de pärremetaosie,  lange veur mien  geboorte,  
preblemen  bint  ewest  aover  ’t  uwelijk van mien  olders, die toen nog niet mien 

olders waeren. 



Dät wazze in 1924.     ’t Wazzen in die jören een groot prebleem dät een jeuds 
meissien, Truusje Os, verkikkerd wier op de niet-jeudse  Wouter Cornelissen, 
die ook nog  ies  twalef  jöör older  wazzen. 
 

En zi’j waeren niet allenig verliefd  . . .   zi’j  wollen ook nog ies  gaon  trouwen!   
’t  Ef  een skeuring  in de  pärremetaosie  egöven . . .  Maer gelukkig niet veur lange. 
 

Bi’j mien geboorte,  nao veer jöör uwelijk, in 1928 dus,   erstelden  de (h)echte 
femiliebanden zich weer.  Ik  wazze, zo  ezegd,   ’t kind van de verzoening. 
Mien va  is laterder met  liefde in de jeudse femilie op-enömmen.  ’t Is dus van 
alle kanten goed ekommen.  
 
 

Wat  erinner  ik  mi’j  nog  van  mien  grootolders  wöör  ik  zo  gek mèè  ware? 
 

De wandelingen deur de stad, wöörbi’j opa deur iederiene wier begroet  . . . de 
eierkoeken  die ij  bi’j  Alferink in de Roggestraote  kochen  en  wöörmèè  opa  
mi’j duchtig verwennen . . . en dan netuurlijk ’t dragen van de talleszak, . . .  
maer dät gebeuren allenig zaoterdes en döör was dan  wel ’t neudige  an 
veurof  egaon !  
 
Veurdät opa en ikke veur de wandeling naor de Synagoge (opa gebruken dät 
woord maer zelden . . ij zie altied Sjoel . .  en dan op zien Zwols-jiddisch : sjoele )  
. . veurdät wi’j de deure uitgongen, riep opa altied . .  ” Leie, . . wöör is mien 
talles ? ” Dät Leie , in plase van ’t eigenlijke Lea, wazzen een soort van 
koosnaampien.      As  ij  dät gebruken  . .  wazzen ij in een goeie bu’ie. 
 
Völle laterder verdach ik opa der van dät ij meraekels goed wissen wöör zien 
talleszak laggen.    ’t Wazzen een mooie van zwärt-fluweel, wöör börduursels 
op waren  emaakt en wöörin zien  gebedskleedtien  zatten  op-evollen. 

 
Opa deed net asof ij niet ’t wissen . .  Oma  
gebaeren  mi’j dan naor  ’t  veurkamertien 
te kommen . .  gaf mi’j de talleszak uut een 
kassien . . . en dan moch ik die weer an opa 
gèven.     ’t Wazzen al een soort ritueel,  
veural  as opa dan ook nog ies zeien;   

   ” Now  dät jonk  weten al  presies 
                 wöör  mien  talles  is. ”  
 
 

Tallith :   is een vierhoekig wollen of zeiden 
kerkkleed voor mannen met  in de vier 
hoeken voorzien van tsitses  (draden)  



De tallith, talles,  ef nòg een functie.    Joodse mannen wörren döörin 
begraven, oftewel  . . ter aerde besteld.        Opa  wazzen  döör  eel  nuchter  in.  
”Bekiek em maer ies goed, mien jong . . . die  talles   beskärmt  mi’j  as ik later 
in de Waeterstège  ligge  . . .  en ’t is nog lekker wärm ook.” 
 

Ik vonne dät gien leuk grappie.  Ik wolle opa nog eel lange ollen. Veur mijzels en 
veur de rest van de grote pärremetaosie, wöör opa en oma ’t middelpunt van 
waeren. 
 
 

Ik kanne, nao zestig jöör, mi’j  dät uus an de Derk Buismanstraote  nog veur de 
geest alen. 
 

In de gang  ingen een groot pörtret van Domela 
Nieuwenuus, deur de Friese socialisten ”Us fèrlosser ” 
enuumd, . .  de kamer . . de stoelen van mien 
grootolders . . de buffetkaste . .  ’t dressoirtien, wöörin 
de trummelties met ’t snuup en nötties wieren  
bewaerd  en  wöörbaoven  een grote foto van Pieter 
Jelles Troelstra an de mure ing. 

 
 

 Domela Nieuwenhuis 

 
 
 
Jelle Troelstra 

 
 
 

       Opa wazzen immers ier in Zwolle bi’j 
de oprichting van de SDAP  in lokaal 

  de Atlas  an de Ossenmätkt ewest . .   
 

 
En ’t keukentien wöör een panne ston te pruttelen met misskien wel de 
befaamde jiddische kippesoep,  van de kippe die opa de dag  terveur op de 
vri’jdagmärkt  ad  ekoch. 
 

 
En achterthuus  ’t kleine tuuntien met de zwärte aerde, wöör niet zovölle op 
wol  gruuien  en  wöör a-j  de  stoom  van de vlakbi’j  ri’jende  locomotieven  bi’j 
’t  station konnen  roeken.  



Op mien netvlies e-k nog steeds de zwärte jässe van opa.  De sterre, die mien 
moe der op ad enei’jd, stakken der felgèèl op of.   
 
 

De sterre, die alle jeuden mossen dragen, nao ze 
eerstens te ebben betaald (veer cent per exemplaer) en 
nao inlèvering van een textielbonne,  adden 
ontvangen. 
 

In de oorlogsjören is opa ziek ewörren . . . ärg ziek.      IJ wazzen diabeet, ad 
suikerziekte  en  is  deur zien dochter Clara verzörgd en verplèègd.    
Niet-jeudse verpleegsters  mochen niet  bi’j  jeuden in uus  kommen. 
Toen opa zo ziek wier dät ij niet meer naor de wc kon, verskeunen tante Clara 
em  en deed zi’j  aer  va  de  luiers umme.      De medicienen en de wonden an 
zien bien  . . kan-k  nog  roeken. 
Niet völle laterder bint mien grootolders deur een ambulance vanuut de Derk 
Buisman-straote naor Westerbörk ebrach.   De gemeente Zwolle ef dät vervoer 
eregeld en ook de kosten döörvan  betaald.       De  firma Van Bremen   ef  döör 
fl 70,-  veur ekrègen.     De  rèkenink  lèg nog in ’t gemeente-ärchief.     
Mevrouw  Elte deden zich veur as de veplèègster (wat zi’j niet was) en is mèè-
erejen  naor  Westerbörk. 
 

Opa ef nog èven de illusie e-ad, dät zien körte gemeenteraodslidmaetskop de 
femilie van de ondergank  zol kunnen redden.    ’t  Ef  gien  enkele  invloed e-ad.  
IJ is onder toezich  van  Zwolse  pelisieagenten in de ambulance  etild.  
Die agenten zullen wel  un  örders  vanuur  ’t  staduus  ebben  ontvangen. 
 

Tante Clara is diezelde dag met een tasse en een köffertien naor ’t station 
ewandeld.   Zi’j  mos  zich die dag melden.     Wat  aer te wachen  ston  wis  zi’j  niet.  
 

”Maer  dät kan toch zekers zo ärg niet wèèn.   Misskien mutten wi’j in een 
febriek wärken  of  de staote  vègen  . . .  now  dät  kan-k  wè.    En  misskien . . 
zie-k  de  kinder  döör  wel  weer  terugge.”    
 

Dät gonk aover mien nichien Leonie en mien  nève Hans , aer kinderen. 
 

Now  weet  ik  dät  zi’j  mekander nooit  meer  terugge  ebben  ezien ! 
 
Tante Clara is vermoord . . . Leonie en Hans bint vermoord  . . . opa en oma 
bint vermoord . .  Moeders lievelingszuster tante Rika, aer man oom Erich, die 

uut Duutsland was evlucht, aer skoonmoeder  olde tante Emmy en aer dochterties 
de kleine Emmy van 3 jöör, moeders breur oom Jochem, diens vrouwe Nanny, 
un dochterties de mooie Elly en Lily en de zönne Jackie, . . bint allemaole deur 
moordenaersand  um  ’t  lèven  ebrach !  



Allenig oom Jopie, zien vrouwe Marianne en un dochter Sia ebben, deur 
onderduken, un lèven kunnen redden.       De leste nao en lèvensgevöörlijke 

ontsnapping uut Westerbörk.    Mien moe’s lèven wier ered  dankzi’j  aer destieds 
zo  of-ekeurde   gemengde uwelijk.   
 
 

Opa  is  op 9 juli  ’43  in Sobibor – Polen,  deur  de  beulen  vergast.   
De talles  ef ij niet umme  zien  vermaegerde  lichem  ekrègen.     
Die  wazzen in  Zwolle  achter-eblöven. 
 
 

Jören  laterder is ter een  straote naor  mien  grootvader enuumd.   
Een wat minder e-interesseerde ambtenaer lieten toen een straotnaambörtien 
maken: vermoord in Auschwitz  ston der.   Dät mutten Sobibor wèèn, maer ik 
bin te muu  umme  dät te  laoten veranderen.    
 

Een stukkien Zwolse geskiedenisse:   Der waeren ooit zeuvenonderd Zwolse 
Jeuden.   Döörvan  bint  ter viefonderd  vermoord . . . vergast ! 
 
 

Ik ebbe gien vraogen meer aover die oorlog.    Ik  wete  der alles  van.   
Dankzi’j  Loe de Jong, Jaques Presser,  Ies Lipschitz, mien vriend Hermann Von 
Dunk en ook Paul Harmens en al die onderden anderen die aover de periode 
1940-1945 ebben eskrövewn en verteld. 
 

 
Ik  ebbe gien vraogen  meer  . .   jao . . toch  nòg  iene ! 

’t Uus van mien opa en oma is nao un depörtasie löögeaeld. 

En ik vraoge mi’j of . . .  wie  ef die  talleszak  mèè-enömmen ? 
 
 

=_=_=_=_=_=_=   omgezet naar het Zwols  - Willem W.   februari 2019    =_=_=_=_ =_=_=_=_=  
 

 
 
 
 

’t  Straotnaambörtien  is  intussen  wel  an-epast ! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



opmerking:  
   

moeders zuster tante Rika, haar man oom Erich, haar schoonmoeder  oude tante Emmy en haar 
dochtertje de kleine Emmy        >>>  toenmalig  woonadres:  van Lennepstraat 17 
  

 Wilhelmine     Passmann-Schneider  17-8-1876  /  Sobibor  11-6-1943 
 Erich Walter   Passmann    3-2-1903  /  Sobibor  11-6-1943 
 Rika     Passmann-Os  19-121897 /  Sobibor  11-6-1943 
 Emmy Elenore  Passmann  13-4-1939  /  Sobibor  11-6-1943 

 
Tante Clara,  Leonie en Hans zijn vermoord,  zij hebben elkaar nooit meer terug gezien. 
>>>  toenmalig  woonadres:   Walstraat 11 
 

 Clara Helena  Blein-Os  18-8-1895  /  Sobibor  11-6-1943 
    Henri       Blein       30-1-1920 / Auschwitz 16-7-1943 

 Leonie    Blein   19-3-1925  /  Sobibor  11-6-1943 
 
 

============================================================= 
 

 
Wil Cornelissen  wilde zijn onbegrip over het onmenselijke van de 
Jodenvervolging niet laten vergeten . . . en bleef daar waar mogelijk of om 
gevraagd  zijn  verhaal  vertellen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt hem ook zelfs nu nog zelf horen en zien in een door het HCO/het 
Oversticht  op het op YouTube geplaatste filmpje . .   De Oorlog van Cornelissen  
2001 ( betacam 703 )  : www.youtube.com/watch?v=4auwvUP24tI  

http://www.youtube.com/watch?v=4auwvUP24tI


 
An de Derk Buismanstraote lègen twie  
stolpersteine  ter naogedachtenis  an  
Izak  Os en  Lea Os-Spits 
 
 
 
 
 

 
Zien  verael (dät van Wil Cornelissen)  umme te zetten in ’t Zwols is dan ook niks 
meer dan een kleine bi’jdrage  mi’jnerzijds  an ’t in stand olen van erinneringen 
. .  in de  stellige aope  . . .      zoies  nooit  mèè  te oeven  maken ! 
 

 
 

A-j  oorlog (bewust) willen vergèten  . .   
 

. . bint  de  slachtoffers um  niks evallen ! 
 

 

 

 

 

 

de medemenselijkheid ef alles te maken met uut wat veur 
nest dä-j komt . . . a-j idialen niet meer dörven nao te 
streven . . . is de strijd nog lange niet  estreden. 

 

 

 

 

27  februwaeri  2019 



Annèt Bootsma - van Hulten   heeft al eens een autobiografisch stuk over Wil 

Cornelissen geschreven welke op internet is te vinden.   ( Wie-is-Wie in Overijssel )  
 

www.wieiswieinoverijssel.nl/zoekresultaten/p2/658-wil-cornelissen 
 
 
enkele citaten: 

Wil Cornelissen (1928 - 2014) 

Wil Cornelissen werd op 16 juni 1928 geboren in Zwolle als eerste kind van Wouter 

Cornelissen (1887-1950) en Truus Cornelissen-Os (1899-1976). Zijn vader kwam uit een 

doopsgezinde familie uit Noord-Holland, zijn moeder uit een joodse familie uit Zwolle. Zij 

leerden elkaar kennen in 1922 op het kantoor van de Zwolse Raad van Arbeid, waar ze allebei 

werkzaam waren. De joodse familie van Truus Os was aanvankelijk tegen het 

huwelijk  gekant, omdat haar aanstaande een niet-Joodse man betrof. Willy Cornelissen, een 

oudere zus van Wouter, steunde het jonge stel en verleende ze onderdak, zodat ze konden 

trouwen. Uit dankbaarheid voor deze geste vernoemden ze hun oudste zoon naar haar, Willy. 

Van jongs af werd Wil ook ‘Kees’ genoemd, wat kwam door een onderwijzer op de lagere 

school die Willy maar een meisjesnaam vond en hem de naam Kees gaf. Wil had één broer, 

zeven jaar na hem werd Igor geboren, de journalist en schrijver. Het gezin woonde aan de 

Vondelkade 13 in Zwolle. 

Wil Cornelissen en Aleid de Wilde trouwden in 1955, ze kregen in Bilthoven een zoon (1957) 

en een dochter (1959). Wil en Aleid kwamen allebei uit een ‘rood nest’. De grootvader van 

Wil, Izak Os, was in 1894 aanwezig bij de oprichting van de SDAP in Zwolle en was van 

1919 tot en met 1922 lid van de Zwolse gemeenteraad voor de SDAP. Wil was een idealist en 

sloot zich aan bij de in 1957 opgerichte PSP (Pacifistisch Socialistische Partij). Hij werd in 

Bilthoven gemeenteraadslid voor deze partij. In de discussie opereerde hij niet op het scherpst 

van de snede, maar zocht juist naar de verbinding. Zo wist hij wel z’n punten te maken en 

werd hij tegelijkertijd als debater gewaardeerd door z’n politieke tegenstanders. 

 

Wil had in zijn leven twee trauma’s. Het eerste was het overlijden van zijn vader in april 

1950. Wil bevond zich toen nog als militair in Nieuw-Guinea en mocht pas maanden later 

naar huis. 

Het tweede en zeker zo diepe trauma was de Holocaust (Sjoa). Zijn Joodse moeder overleefde 

de oorlog vanwege haar huwelijk met een niet-Joodse man; hijzelf en Igor daardoor vanwege 

hun niet-Joodse vader. Maar zijn grootouders, oom en tantes werden met hun gezinnen 

gedeporteerd en vermoord. Wil had ze allemaal gekend en hij heeft nooit kunnen bevatten hoe 

dit heeft kunnen gebeuren.    Zoals hij schreef in zijn gedicht Zwolle – 14 april 1945: 

 

‘Ik ken de verjaardag nog van tante Claar, van Hans en Leonie, 

De dagen van oom Jochem, Elly, Rika, alle anderen, 

Van kleine Emmy, Erich, van oom Cor. 

Verdwenen. Westerbork… Auschwitz… Sobibor.’ 

http://www.wieiswieinoverijssel.nl/zoekresultaten/p2/658-wil-cornelissen


Vanwege het drama van de Jodenvervolging verdiepte hij zich na zijn pensionering in het 

Jodendom en werd hij actief binnen Joods Zwolle. Hij volgde een cursus Hebreeuws, werd lid 

van het bestuur van de Stichting Voortbestaan Synagoge en van de net opgerichte Stichting 

Judaïca. In september 1989 werd de Zwolse synagoge na een grondige jarenlange restauratie 

opnieuw ingewijd. Het Joodse leven kreeg daardoor een impuls met regelmatige diensten, 

feesten en andere activiteiten. Wil ging de diensten bijwonen, om het ‘minjan’ vol te krijgen, 

het quorum van tien Joodse mannen van dertien jaar en ouder dat vereist is voor een Joodse 

gebedsdienst, maar ook uit interesse. Hij was niet echt gelovig maar de Joodse cultuur sprak 

hem steeds meer aan. In die tijd trad hij ook daadwerkelijk toe tot het Jodendom en werd hij 

bestuurslid van de Joodse gemeente.   

Als pleitbezorger van met name het Joods cultureel erfgoed werd hij in april 2003 benoemd 

tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau, een blijk van erkentelijkheid waar hij zeer trots op 

was, evenals op de erepenning van de stad Zwolle waarvan hij ook drager was. Als echte 

Zwollenaar betekende de laatste onderscheiding zelfs nog meer voor hem. 

De laatste jaren van zijn leven nam zijn gezondheid af, zowel fysiek als geestelijk. Hij 

overleed op 13 december 2014 in zijn huis in Zwolle. Hij werd op dinsdag 16 december 2014 

herdacht in de aula van crematorium Kranenburg, wat overigens ongebruikelijk is in het 

Jodendom en waarvoor de rabbijn toestemming moest verlenen, maar Wil, die erg van muziek 

hield, had dit al lang van tevoren geregisseerd. Na deze herdenkingsplechtigheid werd 

hij  vervolgens onder grote belangstelling begraven op de Joodse begraafplaats aan de 

Kuyerhuislaan.  De plechtige onthulling van de matseiwa (grafsteen) vond plaats op 31 

januari 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            foto:  Annèt Bootsma 

 

 



14  APRIL                 Wil Cornelissen 

 

 

Al sinds mijn vroege jeugd 

ken ik de dagen en de jaren 

van geboorte van vader, moeder, al die anderen. 

Dat was voor iedereen een vreugd. 

 

Nog ken ik de geboortedagen 

van oma, opa, nicht en neef. 

Ik ken ze goed, zoals hun lief gezicht, 

lang na vijfenveertig op mijn netvlies bleef. 

 

Ik ken ook altijd nog de 14e april, 

de dag waarop ik zag drie jaar verborgen joden, 

de tranen, vlaggen, het Wilhelmus, 

de eerste Canadees, Major, als glorieuze spil. 

 

Die dag, de mooiste van mijn leven, 

de zwarte hoge hoed van buurman meester Haan. 

En het portret van Willemien, 

nog nooit zo koninklijk gezien. 

 

De verzetsman Bertus Doorn, een pacifist. 

nu lopend met een wapen, een stengun, 

veel zaken hoorde ik veel later 

waarvan ik toen, als jongen nog niets wist.  

 

Ik zie de mantel van mijn moeder, 

zij knipte toen haar ster er af. 

Die ligt, diep weggezonken in een kast, 

omdat ze mij die ster toen gaf. 

 

Ik ken de verjaardag nog van tante Claar, 

van Hans en Leonie, 

de dagen van oom Jochem , Elly, Rika, alle anderen, 

van kleine Emmy, Erich, van oom Cor. 

 

Verdwenen…Westerbork…Auschwitz…Sobibor.  

Er zijn wel honderd dagen in mijn hoofd, 

de dagen die ik nu nog weet, 

ik heb ze als kalender nog gereed, 

mijn hele leven meegedragen.  



 

Maar als straks de grote mist opkomt 

ik oud ben en der dagen  zat, 

als dat zo moet, laat mij dan alles, iedereen vergeten, 

de dag van vrouw, van kind, van vriend, vriendin, 

mijn hersens weggedwaald in tijd en ruimte, 

de tijd waarop ik niets meer weet, geen eind en geen begin.  

 

Ik heb dan slechts één wens 

een dag nog dat ik wil. 

Laat desnoods alles mij dan weg zijn 

laat mij dan alles, alles gaan vergeten. 

Maar laat dan één beeld nog bij mij blijven 

die Canadees…   Op die veertiende april. 

 

 


