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IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Dit nummer van JaGDaF verschijnt 
been hametsariem, dat wil zeggen 
‘tussen de engtes’. En dan hebben 
we het over ‘de drie weken’ tussen de 
vastendag op de 17e tammoez en de 
vastendag van de 9e aw. Meer bijzon-
derheden over deze treurige weken  in 
het Joodse jaar vindt u in het artikel 
van rabbijn Shimon Evers.

Twee Joodse gemeentes in het 
Noorden samen op stap, of liever ge-
zegd samen op de boot – dat is iets 
bijzonders en daar hopen we een tra-
ditie van te maken, want dat is prima 
bevallen.

Mocht u toevallig in Amsterdam 
terecht komen deze zomer, vergeet u 
vooral niet naar het Joods Historisch 
Museum te gaan: twee bijzondere 
tentoonstellingen; Israëlische fotogra-
fie met buitengewone foto’s en een 
uitzonderlijke collectie druksels van 
Hendrik Werkman.

Ik hoop dat iedereen een mooie zomer
heeft als proloog op de Hoge Feest-
dagen; pas op 30 september is het 
Rosj Hasjana!

Ruth Lipschits-de Leeuwe 
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Hij heeft in brandende toorn
Jisraëels macht gebroken,

hij trok zijn rechterhand terug, niet 
langer weerhield hij de vijand.

Hij is tegen Jaäkov ontbrand als 
een laaiend, allesvernietigend vuur.



DaF 23 tammoez jaargang 21 nummer 4 3

O.R.T.

door rabbijn S. Evers

Gedurende de zomerperiode heeft 
het Joodse volk een rouwperiode 
van drie weken, die begint met 
de vastendag van de 17e  tam
moez en eindigt met de vasten
dag van de 9e  aw. Dit jaar val
len die op 20 juli en 10 augustus. 
In het Iwriet wordt deze perio
de genoemd been hametsariem,  
hetgeen je het best zou kunnen 
ver talen met ‘tussen de engtes’. 
Met deze ‘engtes’ worden de twee 
bovengenoemde vastendagen be
doeld waarop het Joodse volk in 
het eng, in het nauw is gedreven.
17 tammoez is de dag waarop de 
Romeinse troepen onder leiding 
van de latere keizer Titus erin 
slaagden om een bres te slaan in 
de muur van Jeruzalem, na een 
maandenlange belegering. En drie 
weken later lukte het ze om de 
Tempel te veroveren en in brand 
te steken, dit was op de 9e aw. 
Sindsdien leeft het Joodse volk 
in ballingschap en is de diaspo
ra een feit. Ook de vernietiging 
van de eerste Tempel door de 
Ba byloniërs onder leiding van 
Ne bukadnezar was op de 9e aw. 

Treurdagen van oudsher
Beide dagen, zowel de 17e tam
moez, als de 9e aw waren lang 
voor de genoemde gebeurtenissen 
al treurige dagen in de Joodse ka
lender vanwege voorvallen met 
on ze voorouders, toen ze nog in de 
woestijn waren, nog voordat ze wa
ren aangekomen in het land Israël.
17 tammoez is de dag waarop 
Moshe omlaag kwam van de  berg
Sinai met de stenen tafelen in 

zijn handen. Beneden aangeko
men werd hij geconfronteerd 
met het gouden kalf en een uit
zinnig volk dat rondom het kalf 
danste. In woede ontstoken, heeft 
Moshe de stenen tafelen kapot 
ge gooid aan de voet van de berg. 

En de avond ingaande op de 9e aw 
heeft het Joodse volk gehuild zon
der goede reden. De 8ste aw waren 
de verspieders teruggekomen van 
hun 40daagse verkenningstocht 
door het land Kena’an en vertel

den ze dat het land te sterk was 
voor ons om in te nemen. Het volk 
reageerde hevig teleurgesteld, 
huilde en besloot zelfs om terug 
te willen keren naar Egypte.  G’ds 
directe reactie was dat deze men
sen inderdaad het land Israël niet 
zouden mogen betreden, maar dat 
ze eerst 40 jaar door de woestijn 
moesten zwerven. In die 40 jaar 
stierven alle klagers. Daarnaast 
zei G’d: “Toen hebben ze voor niets 
gehuild, maar in de toekomst zal 
er wel een goede reden zijn om 
deze dag huilend door te brengen.” 

Wat doen we op deze dagen?
Zoals gezegd is de 17e tammoez 
een vastendag. Officieel is het 
een halve vastendag, dat wil zeg
gen dat er alleen overdag gevast 
moet worden, maar dat de avond 

Zijn er verschillen in rouw 
tussen de omertijd en de 
drie weken tussen de 17e 

tammoez en de 9e aw?

De Drie Weken

Jesaja weent over Jeruzalem
Hans Holbein de Jongere; Lyon, 1547, houtsnede



4 JaG26 juli jaargang 21 nummer 4

tevoren er wel gegeten mag wor
den. In de praktijk is deze halve 
dag toch zeer lang omdat het 
hier op het Noordelijk Halfrond 
hartje zomer is en de dag duurt 
totdat het ‘nacht’ is, dit jaar tot 
ruim na 22.30 uur, afhankelijk 
van de zone waar men woont. (zie 
de Loeach voor de exacte tijden.) 
Bij de ochtenddienst worden spe
ciale smeekgebeden uitgespro
ken, die verwijzen naar de treu
rige gebeurtenissen van deze dag. 

Nu is de periode van de ‘Drie We
ken’ begonnen en gelden dezelfde 
beperkingen als in een gedeelte 
van de ‘omertijd’, dat wil zeggen 
niet naar muziek luisteren, geen 
huwelijken sluiten en niet knip
pen en scheren.  De laatste 9 da
gen tot aan 9 aw, wordt de uiting 
van treur nog sterker en eet men 
geen vlees en drinkt men geen 
wijn, behalve op sjabbat. In de 
familie van mijn vrouw circuleer
de de term ‘de vrolijke treur’ 
om dat de vrouw des huizes bij 
ge brek aan vlees de meest heer
lijke visgerechten op tafel zette.
De 9e aw is zondermeer de droe
vigste dag uit de Joodse kalender. 
Dit is wel een hele vastendag, die 
al begint de avond tevoren. Dit 
jaar begint  de dag uitgaande 
sjabbat 9 augustus en gaat  door
de hele zondag 10 augustus tot 
na 22.00 uur, zie de Loeach. 
Als 9 aw op een andere dag van 
de week valt begint de treur al op 
de dag tevoren ‘s middags. In het 
bijzonder is dit te merken bij de af
sluitende maaltijd voor het vasten 
begint. Men zit laag bij de grond, 

alsof men sjiwwe zit, en eet een 
karig maal dat uit niet veel meer 
bestaat dan een hardgekookt ei 
en wat brood. Dit jaar niet, om
dat we op sjabbat geen uitingen 
van rouw hebben, al stoppen we 
wel met eten en drinken ruim 
 voor het einde van de sjabbat. 

‘s Avonds komt men naar sjoel. De 
sjoel is spaarzaam verlicht, het 
paroget, het kleed voor de Aron 
Hakodesj, is weggeschoven en de 
kleedjes zijn van de biema verwij
derd. Ook nu zit men laag bij de 
grond, bij het uitspreken van het 
avondgebed. Na afloop van het ge
bed wordt op een speciale treurige 
melodie het boek Eega gelezen. 
Dit is het treurlied van de profeet 
Jirmija naar aanleiding van de 
vernietiging van de eerste Tempel, 
die ook heeft plaatsgevonden op 
diezelfde 9e aw. Na Eega worden 
nog enige treurgedichten – zoge
naamde  Kinot – gezegd, waaronder 
ook een treurgedicht over de Shoa, 
de rampen die ons overkomen zijn 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Ook bij de ochtenddienst zijn alle 
versierselen uit sjoel verwijderd. 

Vervolg 'O.R.T.'

En hierbij zien we iets heel opmer
kelijks, of eigenlijk beter gezegd we 
zien het niet. Normaliter dragen 
mannen bij de ochtenddienst een 
talliet en doen ze tefilien – gebeds
riemen – aan, maar nu niet. Ook 
deze versierselen worden nu niet 
aangedaan. Onze grootste pracht,
de Tempel stond in brand deze 
dag en dan past het niet om onze 
pracht, de tefilien, te dragen. 
Maar pas later op de dag, bij het 
middaggebed worden ze aange
daan. Ook nu worden Kinot ge
zegd. In sommige sjoels doet ieder 
dit voor zich. In andere sjoels is 
het de gewoonte dat om beur
ten iemand een Kina uitspreekt.
De laatste Kinot zijn al een beetje 
op de toekomst gericht en spre
ken over de verlossing van het 
Joodse volk uit ballingschap. Een 
van onze geleerden had de ge
woon te om elk jaar na de dienst 
zijn boekje te begraven, zoals 
je dat doet met Joodse litera
tuur die niet meer bruikbaar is. 
Volgens onze profeten zullen 
deze treurige dagen uiteindelijk 
veran derd worden in feestdagen. 
Moge dat gebeuren bimheera we
jamenoe, spoedig in onze dagen. 

Opening van het Boek Eega met Klaagliederen
Detail uit een Duits manuscript uit 1344.
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Een persoonlijke noot van ons aller 
rabbijn Shimon Evers: kunt u het 
zich nog herinneren de prachtige 
beschrijving van de choepa van 
Pessy en Menachem in New York 
(januari 2003)? Dit korte spannen
de verhaaltje gaat over de jongste 
kleinzoon van Shimon en Gilah 
Evers – en zijn naam is... Shmuel.
Namens redactie en bestuur van 
JaGDaF van harte mazzal tov! 

Maandagochtend 12 mei, 7 ijar 
werden wij ‘s ochtends vroeg ge
beld door onze zoon Menachem 
uit Amsterdam. Het was zover, 
de bevalling was begonnen. In 
al lerijl is mijn vrouw Gilah naar 
Amsterdam gegaan om de zorg 
voor de andere twee kinderen over 
te nemen, zodat de aanstaande va
der bij zijn vrouw in de buurt kon 
blijven en ik bleef dicht bij de tele
foon. Rond half tien kregen we het 
mooie bericht dat Pessy bevallen 
was van een gezonde zoon en dat 
moeder en zoon het goed maakten. 

Wij gingen ons voorbereiden op de 
Briet volgende week maandag en 
intussen waren ook Pessy’s ouders 
overgekomen uit New York. Een 
oom van Pessy, een broer van haar 
moeder die in Parijs woont, zou 
de moheel zijn. Maar donderdag 
kwam er een geel wolkje voorbij 
drijven, de baby begon geel te wor
den en op vrijdag werd hij nog wat 
geler. Menachem is met zijn  zoon
tje naar iemand gegaan met ver
stand van zaken en die zei dat het 
hem veel te geel leek voor een Briet 
aanstaande maandag. Dus het 

werd een spannende sjabbat, ho
pend dat de geelheid zou  afnemen. 
Gezien de onzekerheid was intus
sen ook de oom uit Parijs afgebeld. 
Zondag was er in Amsterdam de 
Briet van een ander jongetje, die 
gedaan werd door de Antwerpse 
moheel Eckstein. Menachem is 
naar hem toe gegaan, met de baby 
om hem nogmaals te laten keu
ren. Ecksteins oordeel was dat de 
baby nog te geel was, maar dat het 
wel al duidelijk aan het minderen 
was. Als het morgen, maandag, 
nog minder zou worden dan moes
ten ze de baby laten prikken op 
het bilirubine gehalte en als dat 
lager was dan een bepaald percen
tage, dan moesten ze hem bellen. 

Om 16.00 uur belde ik vanuit de 
auto naar Menachem. of hij al 
iets wist, maar hij had nog geen 
antwoord van het lab. Om 10 
voor vijf kreeg ik een belletje van 

Menachem, dat hij de uitslag had 
gekregen en dat hij gebeld had met 
Eckstein en die had gezegd dat de 
Briet kon doorgaan. Hij zou nu 
in de auto stappen en dan kon de 
Briet nog vanavond plaatsvinden 
(een Briet moet overdag gedaan 
worden, tussen zonsopgang en 
zonsondergang, dus in de zomer 
heb  je veel tijd). Ik was toen net 
in Amersfoort aangekomen. Wij 
moesten toen nog thuis even heel 
hard aanpoten. Een groot gedeelte 
van de maaltijd kwam uit Gilahs 
keuken, de kinderen moesten om
gekleed worden en we moesten 
weer terug naar Amsterdam. En 
inderdaad om kwart over acht die 
avond was de Briet en kreeg onze 
kleinzoon zijn naam: Shmuel.  
“Moge hij opgroeien tot Tora, 
tot Choepa en tot goede daden” 
is de vrome wens die allen hem 
hebben meegegeven bij de Briet. 

Wel of geen Briet?
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Op Sjabbat 24 mei is Isaac Lip
schits op 77jarige leeftijd overle
den, een man die voor de Joodse 
Gemeenschap in Nederland van 
bijzondere betekenis is geweest. 

Ies, zoals wij allen hem kenden, 
was geboren in 1930 in Rotterdam 
in een Joods gezin, waarvan de va
der bananenmarktkoopman was.
De Tweede Wereldoorlog, die hij 
als onderduikkind heeft overleefd, 
heeft grote invloed gehad op zijn 
leven na die tijd. Na de oorlog 
waren zijn jongste broer en hij de 
enigen van het grote gezin die nog 
in leven waren en moest hij dit le
ven weer proberen vorm te geven.
Dat dit geen eenvoudige zaak  was
destijds in een bijzonder moei lijke
periode in Nederland,  waarbij 
hulp of opvang slechts in  zeer
geringe mate geboden werd, moge
duidelijk zijn. 

Hij studeerde politieke weten
schap pen in Amsterdam en Parijs 
en was werkzaam aan diverse uni
ver siteiten in Nederland en Israël.  
Uiteindelijk werd hij hoogleraar 
eigentijdse geschiedenis aan de 
Groningse universiteit. Hij hield 
zich nadrukkelijk bezig met de 
na oorlogse periode en in het bij
zonder met de geschiedenis van 
de politieke partijen in Nederland. 

Pas na zijn emeritaat in 1990 
heeft hij zich helemaal gewijd aan 
de Joodse gemeenschap in Ne der
land, tijdens en na de oorlog. Zo 
deed hij veel onderzoek naar ge
roofde Joodse bezittingen – het zo
geheten Liroarchief –  waarbij hij 

diverse belangrijke documenten 
wist te achterhalen. Op die manier 
kon hij een bijdrage leveren aan 
de berekening van het financiële 
deel van het rechtsherstel van de 
Joodse gemeenschap in Nederland. 

In 1992 kwam zijn boekje On be
stelbaar, herinneringen in brief
vorm uit, waarin hij aan zijn 
vermoorde moeder vertelt wat er 
in de oorlog met de familieleden 
gebeurd is en welke ervaringen 
hij als kind in die periode heeft 
gehad. Dit boekje werd in een spe
ciale oplage van 250.000 exempla
ren door uitgeverij Verbum begin 
2008 verspreid over alle inwoners 
van Rotterdam ter gelegenheid 
 van Holocaust Memorial Day (zie 
het eerder in JaGDaF verschenen 
artikel, nr. 100, 8 december 2007).  
In 2001 kwam zijn boek De kleine 
sjoa uit, waarin hij de droevige na

oorlogse periode beschrijft van de 
teruggekeerde Joden in Nederland 
waarvan de meesten zich na de oor
log helemaal niet ‘bevrijd’ voelden. 
Ook schreef hij een omvangrijk 
werk over een halve eeuw Joods 
Maatschappelijk werk getiteld 
Tsedaka: Een halve eeuw joods 
maatschappelijk werk (1997). 
En sinds begin deze eeuw was 
hij zeer intensief en gedreven 
bezig met het project Digitaal 
Monument Joodse Gemeenschap 
in Nederland, als eerbetoon aan 
iedere Nederlandse Jood die om
gekomen was tijdens de sjoa. “Ik 
wilde dat hun bestaan niet in de 
vergetelheid zou raken”; een zin
snede uit Deuteronomium  (De
variem) zegt: “...opdat diens naam 
uit Israel niet uitgewist worde.” 
Zijn drijfveer was al die namen 
terug te brengen in de herinne
ring, want “wie herinnerd wordt, 

In memoriam Isaac Lipschits
“Wie herinnerd wordt, is niet echt dood”

Ies Lipschits
foto uit Elsevier 7 juni 2008



DaF 23 tammoez jaargang 21 nummer 4 7

is niet echt dood”.  In 2005 werd 
dit digitaal monument op inter
net gelanceerd. Hij reisde tot voor 
kort nog het hele land door om er 
toelichting op te geven en tot op 
de laatste dag voor zijn overlij
den is hij eraan blijven werken.
Je zou kunnen zeggen dat zijn ‘le
venswerk’ hiermee tot een prach

tige afronding is gekomen, evenals 
zijn eigen leven. Nog onlangs zei 
hij in een laatste radiouitzending, 
dat hij ondanks alles dankbaar en 
tevreden terugkeek op zijn leven. 

Bep Koster

Onbestelbaar is gratis te down
loaden op www.verbum.nl en 
www.holocaustmemorialday.nl

Een Amerikaans boomcertificaat van een van Ies' 'broers' uit het Joods Jongensweeshuis,
waar Ies direct na de oorlog terechtkwam.
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Deze bijeenkomst werd dit jaar 
af gesloten door ‘ûs Tanja’ op zon
 dag 18 mei jl. namens de samen
werkende organisaties: Joodse 
Ge meente Leeuwarden, WIZO 
afd. Friesland, Israël Comité Ne
der land, Genootschap Nederland
Israël afd. Leeuwarden, Ver eni
 ging DrachtenKiryat Ono en 
Pro   gressief Joodse Gemeen te
NoordNederland. 
De opbrengst van deze dag was be
stemd voor Fund For Food From 
Friends in Natanya in Israël. 
Hieronder volgt het laatste deel 
van Tanja’s toespraak:
(...)“Israël bestaat 60 jaar. En ik re

60 jaar Israël
De viering van Jom Ha’atsmaoet 5768 in Leeuwarden

aliseerde me ineens dat het daar
mee ook meteen méér dan 60 jaar 
geleden is dat mijn moeders gehele 
familie, al haar broers en zusters, 
hun geboorteland achterlieten. Zij 
lieten hun geboorteland en alles 
wat hen dierbaar was vol vertrou
wen achter, en vertrokken naar 
het toenmalige Palestina, om daar 
het beloofde land op te bouwen.
Mijn tante Molly heeft er nog een lij
vig boekwerk met al haar ervarin
gen en bevindingen over geschre
ven, geheten Mijn beloofde land.
In de tussengelegen jaren heb
ben vele Joden van over de hele 
wereld een thuishaven gevonden

in dat veel besproken Israël. 
Israël. Een land om voor te strij
den en een land om van te houden.
Ik kreeg toevalligerwijs een prach
tige tekst, ter ere van ‘Israël 60 
jaar oud’ in handen. Het is een 
liefdesverklaring aan het land Jis
 ra’eel en het is geschreven door
een Israëli, David Sela. 
Deze tekst wilde ik graag met u 
delen.”
Zie het gedicht op de pagina hier
naast.

De Friese klezmerband Di Gojim zorgde voor een feestelijke sfeer.
Foto: Marchje Andringa, Leeuwarder Courant
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Israël 60 jaar oud

Als wij in deze dagen met gebogen hoofd
rondlopen, wegens de tsores die links en rechts

op ons afkomen,
Als wij in deze dagen wanhopig worden en het

volk van Israël er een beetje zwak uitziet,
wil ik over wonderen vertellen:

Mijn Staat Israël, ik ben gek op je.

De kranten schreeuwen “corruptie” en de TV
schreeuwt dat direct daarna, en meldt dat wij

onze richting zijn kwijtgeraakt.
Iedereen is een dief, er is geen eerlijk politicus.
In deze tijd wil ik een liefdesverhaal vertellen:

tussen mij, een gewone burger, en de Staat Israël.

Deze Staat is als een wonderlijke vrouw.
Soms mysterieus, soms wild.

Zij is mooi en uitdagend, zij ruikt lekker.
En zonodig neemt zij mij met compassie in haar

armen, ontdekt in mij dingen die zelfs ik niet ken.

Want deze Staat is ook: haar burgers, 
die hierheen kwamen vanuit elke hoek van de

wereld,
speciaal naar haar toe.

Natuurlijk, ook slechte mensen, zoals overal.
Maar iedere dag zeg ik dat het juist door de
goeden die hier zijn, de moeite waard is hier

voor altijd te leven.

Want deze Staat is ook: landschap.
Waar ter wereld ervaar je zulke avonturen en

emoties, zoals bij het afdalen naar de Dode Zee
op een voorjaarsdag?

Of kijkend vanaf de Golanhoogte naar het 
Yam Kineret?

Of genietend van een zonsopgang op de top
van Mount Scopus?

Overal waar ik kijk, zijn er die landschappen.

Deze Staat vol geuren van de prachtige bloemen,
de geur van boomgaarden wanneer de

sinaasappelbloesem uit gaat lopen. En de zoute geur,
en de fantastische geur van de Jordaan!

Zó fantastisch! 
Wie zou hiervandaan willen gaan?

Want deze Staat is ook: stemmen.
Waar ter wereld vind je zó een gemengd koor,
in alle mogelijke talen en elke vorm van slang.
Ook morgen zal dat allemaal aanwezig zijn.

Want deze Staat is ook: de symbolen in mijn hart.
En daarvoor ben ik dankbaar.

Dat het mij gegund is te mogen leven op deze
bijzondere plek. Een plek waar het zin heeft

om te leven.
Waar bij het zingen van het volkslied, het zien van 

de vlag,
of als ik uit het buitenland terugkom,

de tranen in mijn ogen staan.
Want deze Staat is ook: de vrienden. Waar vind je

zulke mensen?
Pas als je in het buitenland bent, ga je de kracht
van de vriendschap tussen Israëliërs waarderen.

Echte vriendschap, vrienden die echt van je houden.
Vrienden die steeds meer met je samen willen zijn.

Want deze Staat is zó veel!
Als ik moest kiezen, weet ik de uitkomst: dit is de

meest wonderbaarlijke plaats in de wereld.

Daarom, Jisra’eel, mijn geliefde, laat je niet
vernederen door degenen die je haten.

Ik, een gewone burger, ben verliefd op jou.  
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Je kon er niet om heen: Wereld
wijd werd de verjaardag van de 
Staat Israël gevierd. In Oude 
Pekela hadden wij de Israëlische 
vlag uitgehangen en in Gronin
gen gingen wij naar het  feest.
Een verjaardag vier je samen 
met misjpoge en vrienden en 
op 11 mei kwamen wij dan ook 
samen in de sjoel van Groningen.
Het NIK Groningen was de or
ganisator en mag terugkij
ken op een geslaagde avond. 

Bij binnenkomst vielen meteen de 
feestelijk gedekte tafels op. De vlag
getjes van Nederland en Israël op 
iedere tafel, de schalen met lekkers, 
zoet en hartig, de drankjes enz.
Er werden handen geschud, kus
jes uitgedeeld, gelachen en ge
praat. Iedereen was blij om el
kaar weer te zien. Naast leden 
van de Joodse gemeenschap wa
ren ook het Genootschap Neder
landIsraël en de Vereniging van 
Vrienden der Synagoge Bourtan
ge uitgenodigd. Ik schat dat er 
ruim 60 aanwezigen waren! 

Op de achtergrond werd er prach
tige muziek gespeeld. Een pia
niste en een saxofonist speelden 
o.a. een mooi stuk uit de opera Or
feo en Eurydice van C. W. Gluck 
en het Ave Mirjam van Schubert. 
Toen iedereen plaats had geno
men begon het officiële gedeelte.  
Bep Koster heette ons allemaal 
van harte welkom en hield een 
kleine toespraak. Gezamenlijk 
brach ten wij daarna een toost 
uit op de Staat Israël en zongen
samen het Hatikva (muziek 

en tekst lagen op de tafels, zo
dat iedereen mee kon zingen.)
Aansluitend was een klein deel 
van een documentaire te zien 
over de aanloop tot, de beginpe
riode en de zware start/strijd van 
het ontstaan van de Staat  Israël. 
Echt feestelijk waren sommige 
beelden natuurlijk niet, maar on
danks dat  was het historisch 
ge zien erg mooi. Dat veel van de 
aanwezigen in Israël geweest zijn, 
bleek uit de reacties. Veel plek
ken werden herkend en later op 
de avond werden die herinnerin
gen weer opgehaald. Opvallend 
vaak kon je horen: “Ik ben net 
terug of Ik ga er binnenkort weer 
naar toe”!  Israël blijft ons boeien 
en is een prachtig (vakantie)land.   
Daarna was er volop gelegenheid 
om met elkaar te praten en menig
een liep dan ook van tafel naar 
tafel.  Ondertussen werden wij ge
trakteerd op falafel en houmous.
Samen met de muziek, die nu
uitsluitend  uit Joodse melodieën
bestond, ontstond er een gezellige
sfeer. 
De dames van de culturele commis
sie hadden een hoop werk verzet. 
Er was volop te eten en te drinken, 
niemand kwam iets te kort. 

Het vieren van de verjaardag van 
de Staat Israël  het lijkt zo ge
woon, maar is toch  zo bijzonder!  

Rena Polderman
Oude Pekela

60 jaar Israël
De viering van Jom Ha’atsmaoet 5768 in Groningen

Ingezonden brief

Geachte redactie,
Met veel plezier lees ik soms de 
uitgaven van Jagdaf. 
Al ben ik zelf nietJoods, ik heb 
toch het gevoel dat de inhoud 
van de artikelen mij veel inzicht 
geeft in de ingewikkelde, maar 
ook interessante zaken van het 
Jodendom.
Het valt mij op dat de onderwer
pen heel gevariëerd zijn en tevens 
dat er sprake is van een bloeiend 
Joods leven, ook in het Noorden 
van Nederland. 
Ook de aandacht voor Israël 
(waar ik geweest ben) vind ik 
leuk. 
In uw vorige nummer las ik het 
stukje over de grootste vlag ter 
wereld in de woestijn bij Eilat (ter 
gelegenheid van het 60jarig be
staan van de staat Israël).
Eerlijk gezegd zou ik heel graag 
willen weten wat de afmetingen 
van die vlag wel zijn. Ik kan dat 
uit dat stukje niet opmaken. Zou 
u het misschien kunnen achter
halen en het dan in uw volgende 
nummer vermelden? Want ik 
denk dat er wel meer mensen ge
interesseerd zullen zijn. 

Hoogachtend,
Joris Hoekstra

Antwoord
De afmetingen van de grootste 
vlag ter wereld in de Negev woes
tijn zijn: 100 x 200 meter
Leuk dat deze vraag gesteld 
werd.
Serge Heldring
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Nooit meer naar huis. Onder 
deze titel schreef John Blom 
(Amsterdam, 1930) een uiterst
leesbaar boek over zijn leven
voor, tijdens en na de  Tweede
Wereldoorlog.  

Blom overleefde als enige van
het Joodse gezin de oorlog.
Maar zijn oorlogservaringen 
lieten lange tijd pijnlijke spo-
ren na. 
Zijn korte verblijf in de Hol-
landsche Schouwburg in Am-
sterdam, een verzamelplaats 
voor gedeporteerde Joden, 
was een soort scharnierpunt 
in die oorlogservaringen.  
Bep Koster (Rotterdam, 1933), 
voorzitter van de Joodse Ge-
meente Groningen, verbleef 
ook in de Schouwburg, zij het 
wat langer. Koster las onlangs 
het boek van Blom en raakte 
er diep van onder de indruk. 

JaGDaF legde Bep Koster een 
aantal cruciale citaten (vet 
cursief in de tekst) uit Nooit 
meer naar huis voor.  Het re-
sultaat: opmerkelijke paral-
lellen én verschillen tussen 
twee (jonge) Joodse levens.  

Bep Koster groeide op in een niet
religieus Joods gezin in Rotterdam 
Zuid. Sommige Joodse tradities 
hield het gezin in ere, zoals de spijs
wetten. De winkel in lederwaren 
en bijouterieën van haar ouders 
was op sjabbat gewoon open. Bep’s 
moeder Helena KosterHartogh 
stond dagelijks in de winkel. Haar 
vader Leo was vaak op reis voor 

de groothandel die hij er naast 
de winkel op nahield. Het gezin 
Koster woonde boven de winkel. 
Leo Koster werd in 1942 in Maut
hausen  zoals dat heet  auf der 
Flucht erschossen. Bep en haar 
zus Annie overleefden de oorlog in 
de onderduik. Toen hun moeder na 
veel omzwervingen uiteindelijk te
rugkwam uit de kampen en het in 
beslag genomen pand totaal leeg
geroofd en uitgeleefd terugkreeg, 
heeft zij geprobeerd de winkel weer 
op te bouwen en het gezinsleven. 

‘Had iemand me gevraagd of
ik een Joods kind was,  had
ik hem naar mijn ouders moe-
ten verwijzen.’ 

Ik wist vaag dat ik Joods was, 
maar daarvan werd ik mij pas 
in de oorlog ten volle bewust.  
Ik hield mij er nooit mee bezig. 
We gingen niet naar sjoel. Mijn 
zus en ik hadden voor en ook 
nog even tijdens de oorlog wel 
Joodse les, van rabbijn Vorst.  

‘Over de eerste bezettings-
maanden bewaar ik geen nare 
herinneringen.’

Er was natuurlijk een groot 
ver schil tussen de woonplaats 
Amsterdam van John Blom en 
mijn woonplaats Rotterdam. Ik 
her inner mij al die vliegtuigen die 
op 14 mei overkwamen en bommen 
neergooiden. Dat was nou niet zo’n 
leuke tijd. In Rotterdam heerste pa
niek, anders dan zoals Blom het in 
Amsterdam beleefde.  Mijn school, 
een openbare meisjesschool, 

bleef voorlopig gewoon open.  

‘Geleidelijk aan werd onze 
klas steeds kleiner.’

Ik heb ook nog even op een an
dere school gezeten die speciaal 
voor Joodse kinderen was, omdat 
we toen van de gewone school 
weg gestuurd werden. Maar voor
dat de andere kinderen opgepakt 
werden, was ik al ondergedoken. 
Mijn vader werd al begin 1942 
opgepakt. Hij moest mee, verra
den door de buren omdat hij zijn 
fiets niet had ingeleverd. Ik weet 
nog dat hij zei: “Ik ga wel mee, 
straks kom ik weer terug.” Zonder 
echt afscheid te nemen. Hij kwam 
nooit meer terug. Mijn moeder 
had dat snel door en besloot daar
om al halverwege 1942 dat wij 
moesten onderduiken. Alle drie 
apart op verschillende adressen.

‘Op 17 januari 1950 kreeg ik 
het officiële bericht dat (…) 
mijn vader, Maurits Blom, 
geb. 21.09.1894, op 16.07.1953 
in Sobibor door gasverstik-
king werd vermoord.’

Mijn moeder hoorde het bericht 
over de dood van mijn vader al 
toen we ondergedoken zaten. Ze 
vertelde mij, toen ik haar ergens 
een keer mocht ontmoeten, dat 
hij niet meer zou terugkomen.       

‘Voor ons werd het dragen van 
de ster routine’

Het goede van het boek van Blom 
is dat hij laat zien hoe je geleidelijk 

Twee ‘kinderen’ na de Hollandsche Schouwburg
door Marcel Wichgers
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van het één in het ander kwam. Het 
is heel moeilijk uit te leggen hoe je 
het allemaal ervoer. Als je opeens 
niet meer in een café of restaurant 
mocht komen, dacht je: dat is wel 
te overkomen. Als we niet meer in 
de tram mochten komen: dan fiet
sen we wel. Als we de fiets moes
ten inleveren: dan lopen we wel. Zo 
ging het telkens een stapje verder.
Het dragen van de ster was wel 
een van de meest ingrijpende 
maatregelen. Je werd daardoor 
echt apart gezet. Je merkte: ik 
ben anders, ik ben Joods. Maar 
ook dat wende wel weer. Je deed 
het gewoon. Volwassenen von
den het waarschijnlijk veel er
ger. Als kind dacht je: dan doe 
je toch gewoon zo’n ding op.  

‘Twee mannen van de Zwarte 
politie kwamen de trap op om 
ons gezin op te halen.’

Anders dan John Blom, die nog niet 
ondergedoken was, ben ik vanuit 
de onderduik naar de Hollandsche 
Schouwburg gebracht. Ik was 
eerst op verschillende adressen 
in Rotterdam en Schiedam onder
gedoken. In Schiedam zat ik wat 
langer. Daar vond ik het niet pret
tig. Die mensen beschouwden mij 
als een soort hulpje. Ik moest er 
het huishouden doen en voor het 
eten zorgen, terwijl ik nog maar 
negen was. Later hoorde ik dat het 
gezin er nog geld voor kreeg ook. 
De ondergrondse, die ons aan dit 
adres geholpen had, kwam erach
ter dat ik het niet naar mijn zin 
had. Mogelijk heeft mijn moeder 
dit gemerkt toen ik haar ergens 

in het geheim ontmoet had. Kort 
daarna ben ik daar weggehaald 
en naar Amsterdam gebracht. 
Daar kwam ik in een grachten
pand. Ik weet niet aan welke 
gracht, want ik werd er in het 
donker naartoe gebracht en ik 
kwam er nooit buiten. Er woon
den zes of zeven onderduikers. 
Daar was het veel prettiger. We 
droegen er allemaal hetzelfde lot. 
Ik sliep alleen, in het souter
rain. We werden verraden en 
midden in de nacht kwam de in
val van Duitssprekende mannen. 
Iedereen werd meegenomen. Ik 
kon me even aankleden en een 
paar spullen pakken, een boek of 
zo. Ik werd niet afgeblaft. Nee, ze 
pasten een andere, geraffineerde 
tactiek toe: ze deden best aardig. 
“Vertel maar wie je bent en waar 
je vandaan komt, we weten het 
eigenlijk toch al, we hebben je 
moeder al gesproken”, zeiden ze. 

Zonder te snauwen of te grauwen. 
Mogelijk heb ik ze verteld dat 
ik een nietJoods weeskind was 
en dat mijn familie was omge
komen bij het bombardement. 
Want die instructie had ik van 
mijn moeder meegekregen toen 
we gingen onderduiken. Dat heb 
ik de hele oorlog volgehouden. 

‘We vonden onze plaatsen op 
het balkon links. Een dag van 
zitten en wachten begon. Er 
heerste een depressieve stem-
ming. We waren overgeleverd 
aan het volstrekt onbekende.’

We werden allemaal meegeno men 
naar de Hollandsche Schouw
burg. Ik herinner me niet hoe 
lang ik er gezeten heb. Het zal 
niet zo lang geweest zijn, want 
het was een doorgangsplaats. 
Bijna alle in Amsterdam wonen
de Joden kwamen er eerst te
recht om daarvandaan naar 
Westerbork gebracht te worden. 
Ik herinner mij zo’n transport 
naar Westerbork. Een vrachtwa
gen werd volgeladen. Mijn medeon
derduikers moesten mee, maar ik 
niet. Ik mocht niet mee, terwijl ik 
best mee wilde. Ik zat me daar toch 
maar te vervelen. Ik bleef achter.
Vreemd is ook dat ik niet in de 
er tegenoverliggende crèche ben
ondergebracht.  
Wat ik zeker weet, is dat ik daar 
mijn tiende verjaardag ‘vierde’. 
Ik had me zo verheugd op deze 
dag. Van een van mijn medeon
derduikers kreeg ik een porte
monneetje met een dubbeltje 
dat zij toevallig bij zich had.  

Vervolg 'Twee ‘kinderen’ na de Hollandsche Schouwburg'
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Ik verbleef de hele tijd gewoon 
in de schouwburgzaal. Daar zat 
ik wat te lezen. Als het etenstijd 
was, ging ik op het toneel eten 
halen en ’s avonds haalde ik een 
dekentje op. Dan zocht ik maar 
ergens een plekje om te slapen. 
Ik ben er op een andere manier 
weggekomen dan John Blom. Er 
kwam een jonge vrouw naar mij 
toe. Zonder zich voor te stellen, 
zei ze dat ik de volgende dag op 
een bepaald tijdstip bij het toilet 
moest staan. Het moet laat in de 
middag geweest zijn, want het be
gon al donker te worden. De vrouw 
gaf mij een instructie: ,,Eerst ga je 
er je ster van je kleding halen en 
door de wc spoelen.” Ik vond het 
een heel beangstigend idee om dan 
zonder ster te moeten afwachten 
of die vrouw wel zou komen. Maar 
ze kwam; we gingen via achter
gangetjes en de binnenplaats het 
gebouw uit. Dat was best span
nend, eigenlijk angstwekkend. 
De vrouw nam me mee naar 
Noordwijk. Daar kwam ik terecht
bij mijn laatste opvangouders
en verhuisde met hen kort
daarna naar Leiden.  
Lang heb ik niet geweten wie die 
vrouw was die mij uit de Schouw
burg had gehaald. Ze bleek Hester 
van Lennep te heten. Ik herkende 
haar lang na de oorlog in een arti
kel over haar in Vrij Nederland. Ik 
dacht: verhip, dat is ze. Ze bleek in 
een verzetsgroepje gezeten te heb
ben dat CS 6 heette, vernoemd naar 
haar adres aan de Corellistraat nr. 
6 in Amsterdam. Ik heb haar na 
die ene keer nooit meer ontmoet.
Mijn nieuwe pleegouders wilden 

graag een meisje van mijn leeftijd 
in hun gezin opnemen. Waarom 
juist ik uitgekozen werd? Puur 
toeval denk ik. Ik had alleen de 
juiste leeftijd. Het had ook een 
meisje van mijn leeftijd kunnen 
zijn dat toevallig naast mij zat.
Anders dan Blom kwam ik in 
een gegoed, intellectueel gezin 
terecht. Daar heb ik de rest van 
de oorlog doorgebracht. Ik kon ge
woon naar school. Mijn pleegzus
sen hebben nooit geweten dat ik 
Joods was. Ik vertelde ze dat ik 
een weeskind was door het bom
 bardement in Rotterdam. 
Toen mijn moeder terugkwam uit 
het kamp en voor de deur stond, 
deed mijn pleegzus open. Mijn 
moeder zei: “Ik ben de moeder van 
Beppie en heb gehoord dat zij hier 
woont.” “Dat kan helemaal niet”, 
reageerde mijn pleegzus, “want 
Bep heeft geen ouders meer.” 

‘Ik voelde me niet blij en ook 
niet bevrijd’

Dat had ik precies zo. 
Ik herinner me de hereniging met 
mijn moeder en zus Annie nog. 
Annie kwam wat eerder. Zij zat 
toevallig ook in Leiden onderge
doken. Ze had via het Rode Kruis 
mijn adres gekregen. Enige we
ken daarna kwam mijn moeder, ik 
herkende haar eigenlijk niet meer. 
Tijdens de oorlog dacht ik dat na 
de bevrijding alles weer als vroe
ger zou worden: je oude gezin, je 
familie. Maar dat bleek heel an
ders. Ik was er geruime tijd van 
overtuigd dat mijn moeder niet 
meer leefde. Mijn pleegfamilie wil

de mij bij zich houden. Ik had me 
aan hen gehecht, ik voelde me er 
thuis, met twee pleegzussen, een 
vriendin in de buurt, mijn school. 
Na de bevrijding dacht ik: wat 
moet ik nu? Kan ik blijven? Dat 
had gekund, bleek achteraf. Mijn 
moeder had niets meer, geen 
huis, kwam ziek uit het kamp 
terug. Het duurde dus nog even 
voordat we weer met elkaar in 
een huis woonden in Rotterdam.
De periode na de oorlog was voor 
mij moeilijker dan de oorlogsperi
ode zelf. Geen familie meer, geen 
spullen, geen geld. Mijn moeder 
kon de verzorging van twee pu
berkinderen eigenlijk niet aan. Na 
veel geharrewar kregen we winkel 
en woning terug. We probeerden de 
zaak weer op te bouwen, gelukkig 
kregen we hulp van een man met 
wie mijn moeder later hertrouwde. 

‘In 1987 kwam ik in een diepe 
crisis terecht. Tijdens een 
wan deling in het bos kon 
ik voor het eerst voelen hoe 
alleen ik was toen ik als 
12-jarige jongen wegliep uit 
de rij voor de Hollandsche 
Schouwburg.’
‘Ik zag geen verband tussen 
mijn oorlogsverleden en mijn 
eigen misère.’

Natuurlijk had ik net als Blom 
angst om me te binden. Want ik 
dacht, net als lotgenoten: straks 
moet ik weer ergens anders naar
toe. Je moest steeds maar afwach
ten waar je terecht kwam, wie je 
hebben wilde. Je moest als kind 
heel aangepast leven, steeds stil 



14 JaG26 juli jaargang 21 nummer 4

zijn, niks zeggen, want bang dat 
je iets verkeerds zei. Je moest je 
aan iedere omstandigheid onmid
dellijk aanpassen, of je nou bij 
een gezin ondergedoken zat of 
gevangen zat in de Schouwburg. 
Je kon je eigen ontwikkeling niet 
doormaken, eigenlijk kon je geen 
kind zijn. Destijds besefte ik dat 
nog niet. Ook John Blom werd 
zich daarvan pas achteraf bewust. 
Een verschil tussen Blom en mij is 
dat hij niemand meer over had, be
halve zijn tante. Ik had mijn moe
der en zus nog. Maar ook dat was 
niet eenvoudig. Mijn zus en ik wa
ren compleet uit elkaar gegroeid. 
En mijn moeder, tja, ik denk dat 
ik mij meer verantwoordelijk voor 
haar heb gevoeld dan zij voor mij. 
Het is, denk ik, ook niet voor niks 
dat ik al rond mijn 17e het huis uit 
ging om in Rotterdam te stude
ren. En dat ik, anders dan John 
Blom, juist heel vroeg getrouwd 
ben. Overigens is het, achteraf 
gezien, nog maar de vraag of ik 
mij zo snel had moeten binden, 
maar ik heb het gedaan en kreeg 
gelukkig ook heel snel vier kinde
ren die ik alles probeerde te geven 
wat ik zelf heb moeten missen.   

‘Kortom mijn joodse identiteit 
werd voor mij uitermate nega-
tief (…). Deze situatie leidde 
ertoe dat ik in de eerste na-
oorlogse jaren alles wat met 
Joods of Jodendom te maken 
had krampachtig afwees.’

Mijn moeder wilde na de bevrijding 
nergens over praten. Ze vroeg ons 
nooit naar onze ervaringen in de 

oorlog. Ze vertelde ook nooit over 
haar ervaringen. Ze wilde ook niks 
meer weten van het Jodendom en 
ik mocht er ook niks meer mee 
doen. Ik mocht zelfs tegen nie
mand zeggen dat ik Joods was. 
Dat heb ik heel lang volgehouden.
Ik hield me helemaal niet meer 
bezig met het Jodendom. Ik wist 
er ook bijna niets meer van. 
Maar anders dan John Blom wees 
ik het Jodendom niet echt af. Toen 
de staat Israël gesticht werd, had 

ik er best graag heen willen gaan. 
Maar van mijn moeder mocht ik 
het woord Israël niet eens noemen.
Ik ben met een nietJoodse man 
getrouwd en heb de kinderen niet
bewust Joods opgevoed.  
‘Ik bleef (…) bang me als Jood 
te manifesteren. Nog weer 
later verdween ook de angst 
daarvoor (…). Ik ontdekte 
op het vlak van waarden en 
ethiek de betekenis van de 
vroegere Joodse cultuur (…).

Vervolg 'Twee ‘kinderen’ na de Hollandsche Schouwburg'
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Ik ging mij pas weer wat in het 
Jodendom verdiepen na de dood 
van mijn moeder in 1982 en mijn 
scheiding enkele maanden eer
der. Toen kwam de gedachte weer 
in mij op om eens naar Israël 
te gaan. Maar ik kende de taal 
niet en vond dat ik daar eerst 
iets van moest weten. Zo kwam 
ik in Groningen in contact met 
Wout van Bekkum die een cur
sus Hebreeuws verzorgde. Ook 
volgde ik veel lezingen en deed ik 
een lerarenopleiding Jodendom. 
Zo kwam ik eigenlijk min of meer 
vanzelfsprekend terug naar waar 
ik nu denk thuis te horen. Na eni
ge tijd werd ik lid van de Joodse 
Gemeente Groningen en werd 
ik gevraagd om in het bestuur 
te komen waarvan ik nu voorzit
ter ben. Mijn streven is er nu op 
gericht het Jodendom, ook in de 
mediene, te laten voortbestaan. 

‘Recht uit het hart’
Bep Koster over Nooit meer naar 
huis: 
“In het verleden las ik over de oor
log wel eens historische boeken. 
Maar die zeiden me niet zo veel: ik 
had het immers allemaal zelf mee
gemaakt. Dit boek is heel anders. 
Het beschrijft ongekunsteld en 
recht uit het hart precies de sfeer 
tijdens en na de oorlog zoals ik die 
ook als kind van ongeveer dezelfde 
leeftijd ervaren heb. Het beschrijft 
sober en duidelijk het teruggetrok
ken, eenzame leven van ons – kin
deren in de onderduik – in de 
oor log: het jezelf  wegcijferen, 
aanpassen en onzichtbaar blijven. 
Het boek heeft me geëmotio
neerd omdat ik deze gevoe
lens zelf nooit zo onder woor
den heb kunnen brengen.”  
“Een verschil tussen de beleving 
van Blom en die van mij is dat 

hij na de oorlog – ogenschijnlijk 
– veel meer met zichzelf in de 
knoop heeft gezeten dan ik. Ik heb 
mijn negatieve ervaringen wel
licht beter kunnen rationaliseren. 
Bovendien had ik door de zorg om 
mijn moeder en later voor mijn ge
zin nauwelijks de tijd om aan even
tuele problemen toe te komen.”   

John Blom, Nooit meer naar 
huis, mijn ontsnapping uit 
de Hollandsche Schouwburg. 
Uitgeverij Verbum, Laren (NH), 
2008. www.verbum.nl

Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.
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Joodse Groningers van Weleer
Izak Jacobus de Vries

door René S. de Vries

Korte inhoud van het vooraf-
gaande
Izak Jacobus werd opgevoed in 
het Leeuwarden van de tachtiger 
jaren  van de 19e eeuw in een zeer 
orthodoxJoods gezin. Hij wist 
zich in zijn pubertijd moeilijk los 
te maken van zijn omgeving, maar 
nam pas op zijn 22ste het besluit 
om naar Indië te gaan om, zoals 
de Ne derlandse regering het uit
drukte ‘orde op zaken te stellen’.

Deel 2 - Waarin Izak Jacobus 
zich laat  ronselen om naar 
Atjeh te gaan. In Indië wordt 
hij in Kota Radja (bij Medan) 
gelegerd en moet regelmatig op 
patrouille in de ‘bush bush’. Hij 
keert terug naar Nederland, 
huwt hier, en gaat onmiddel-
lijk wederom voor een tweede 
periode van 6 jaar naar Indië. 

Toen Izak 22 jaar was liet hij zich 
ronselen om tegen de ‘kwaadwil
ligen’ in Atjeh te strijden. 
Hij ging naar het ‘werfdepot Har
derwijk’ en kreeg ƒ 300, hand
geld. Dit was een groot bedrag, en 
stond gelijk aan een jaarinkomen 
in die tijd. Hier maakte hij kennis 
met de 6 jaar oudere Nico van der 
Heijm. Later werd dit zijn boezem
vriend waar hij tijdens zijn verblijf 
in Indië dag en nacht mee optrok. 
De sfeer in Harderwijk was al
lesbehalve spiritueel te noe men. 
Een citaat uit een van die kranten 
toentertijd spreekt wat dat betreft 
duidelijke taal. “De onvermijde
lijk neveneffecten van de ronsel
praktijken maakten Harderwijk  
tot een ‘Gomorra’ van zedelijke 

corruptie. De daar plaats grij
pende bacchanalen en orgiën ver
vulden het gehele volk met afkeer”.  

Drie weken nadien werd hij uitge
rust met uniform, bepakking en 
geheel opgeleid, per trein met af
gesloten coupé’s naar Rotterdam 
vervoerd. Hiervandaan ver
trok hij op 29 september 1894 
met het s.s. Lawoe naar Indië.
Aangekomen in Soerabaja werd 
hij alras naar de legerplaats Kota 
Radja (nabij Medan op Sumatra) 
getransporteerd. Vanuit deze 
plaats werden vele veldtochten ge
maakt die dwars door de rimboe 
voerden. Hier was het werkelijk 
levensgevaarlijk. Tijdelijk verbleef  
men dan wel in de zogenaamde 

bentengs, omschreven als met 
houten palissaden afgegrendelde 
le ger kampen. Hij maakte des
tijds deel uit van het 10e Bataljon 
Infanterie. Uit een brief van die 
tijd aan zijn moeder wil ik u een 
enkele passage niet onthouden. 

9 september 1895
De volgende morgen echter om 
half zes werden er een paar 
schoten gelost vanachter een
loopgraaf. Eenige scherpschut
ters van ons vuurden terug en 
brachten de vijand tot zwijgen.
Om acht uur zouden er enige 
koelies onder dekking van vijf 
man, water gaan halen uit een 
put in de nabijheid van de ben
teng, de vijand begon op ons 
te vuren, en wel zodanig dat
één van de koelies in de rech
terborst gewond werd, de kogel 
bleef achter in de rug zitten en 
moest er door de dokter uit
gesneden worden. De dokter 
had nog hoop hem in ’t leven te 
behouden doch eergisteren de 
7e is hij overleden. We kregen 
die ochtend een aanhoudend 
vuur maar gaven ook een 
krachtig tegen vuur met ge
weren en geschut terug. 

Ook de passage uit dezelfde 
brief geeft een goed verslag van 
de toenmalige gebeurtenissen: 

We kregen die dag berichten 
dat de Atjehers nog in groo
ten getale zouden komen om de 
benteng te nemen. We schat
ten hun aantal toen reeds op een 
duizendtal. We zagen dan ook 

Hoe een Joodse Nederlander 
hielp 'orde op zaken' te 

stellen in het Indië rond de 
vorige eeuwwisseling.
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aanhoudend een menigte in de 
Sawah verschijnen, hun vuur 
werd steeds heviger en ze nader
den al meer en meer, door het 
maken van loopgraven om de ben
teng. We werden reeds van drie 
kanten beschoten. De 14e kregen 
we bericht dat ze de broodbakkerij 
die op een 250 pas van de benteng 
gelegen is, wilden verbranden. ’s 
Nachts hoorden we van het blok
huis dat daar geplaatst is om de 
bakkerij te beschermen, een he
vig vuur, we zagen echter geen 
brand. De volgende morgen ech
ter bracht ons een goede tijding.
De Atjehers slechts 5 in getal 
hadden getracht de bakkerij 
en het blokhuis te bekruipen en 
dan de boel in brand te stek en.
‘ t Was donker geweest die nacht 
en ze waren dan ook reeds onop
gemerkt tot op 10 passen van ’t 
blokhuis genaderd, ze werden ech
ter nog gelukkig bijtijds ontdekt. 

Ook de volgende passage betreffen
de de bijstand van het Marineschip 
is zeer boeiend en geeft informatie 
over de daar heersende toestan den: 

In de nabijgelegen baai lag 
een schip van de Koninklijke 
Ma rine ten anker waar van
daan ondersteuning met flinke 
vuur kracht werd ontvangen.
De commandanten gaven hun
ne toestemming en er werd be
sloten, den 15e ‘s morgens 
tot den uitval over te gaan. Om 
10 uur arriveerden 4 marineof
ficieren met 200 man en het
ge raas brak los. Ik was inge
deeld bij het 1e Peloton en wij 

kre gen bevel het gevecht in te 
lei den. Ik stormde met het pelo
ton naar buiten en kregen 200 
pas van den vijand gekomen, 
die in de kampong grond ach
ter hun loopgraven zat, vuur. 
Ik gaf onmiddellijk vuur terug,
de andere pelotons volgden 
de beweging en toen we ver
enigd waren gaf de kapitein het 
signaal tot de attaque en onmid
dellijk koos de vijand het hazen
pad. We waren alzoo spoedig en 
vrij gemakkelijk meester van het 
terrein geworden. Na onze troep 
weder geregeld te hebben trokken 
we de Kampong door, waaruit we 
altijd zo hevig waren beschoten 
geworden, en vonden geen vijand 
meer, de huizen waren verla
ten en werden door ons in brand
gestoken. 

Zijn goede vriend Nico van der 
Heijm is helaas een dag la
ter, op de zestiende septem
ber door een verdwaalde kogel 
van de vijand in de borst ge
raakt en ter plekke overleden. 

Afgeschrikt door de ontberin
gen  trachtten velen de dienst te 
ont vluchten door te doen voor
komen alsof zij beri beri hadden.  
Citaat uit De Atjehoorlog van 
Paul van ‘t Veer:
“Het was mogelijk het duidelijkst 
symptoom van de ziekte, de opge
zwollen benen, langs ‘kunst matige’ 
weg op te wekken. Wie de dienst of 
Atjeh wilde verlaten, bezorgde zich 
zelf zo’n paar dikke benen. (Een 
paar dagen voor de keuring ging 
men uitermate veel drinken en 

bleef vierentwintig uur achtereen, 
tot het medisch onderzoek kwam, 
staan. Geen prettige ma nier, maar 
wel effectief.) Hij kreeg bij afkeu
ring wel een tatoeagetekentje op 
de bil om te voorkomen dat hij 
weer dienst nam en weer een jaar
premie in ontvangst kon nemen. 
Een soldatenliedje, op de wijs van 
het toen bekende ‘Pak de leuning 
Jan’, bracht de wankelende loop 
van de beriberi patiënten in beeld:
En toen riepie met dikke beenen:
Pak maar gauw de leuning Jan,
Pak de leuning, pak de leuning,
Pak de leuning dan maar vlug! 

In oktober 1900 vertrok hij met 
het S.S. Prins Hendrik weer naar 
Nederland omdat zijn tijd van  het
zesjarig contract ten einde liep. 
Hij kwam in december 1900 
in Amsterdam aan. Daar werd 
hij opgewacht door Dina Polak.  

Zij trouwden op 2 januari van 
het daaropvolgend jaar. Hij vond 
het erg koud in het Neder land 
van januari 1901 en vertrok sa
men met Dina op de 19e van de
zelfde maand weer met het S.S. 
Grotius naar Indië, voor een 
tweede periode van 6 jaar. (De 
hutkoffer welke in die tijd ge
bruikt werd, is nog in mijn bezit!) 
Ook die tweede periode van 
19 januari 1901 tot de 8e janu
ari 1907 verbleven ze in Kota 
Radja. Generaal Van Heutsz  was 
inmiddels aan het hoofd van de 
troepen gekomen en voer de een 
heel ander beleid. De Koninklijke 
Marechaussee werd opgericht! 
Vreemd genoeg speelde het nood
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lot hen parten, want 41 jaar later 
werd zijn eerste zoon, door diezelf
de Marechaussee van huis gehaald 
en naar Auschwitz gedeporteerd. 
De bentengs werden afgeschaft en 
er werd veel harder opgetreden. 
Dit was de tijd dat Izak Jacobus 
vrij rustig met zijn vrouw Dina in 
Kota Radja op de legerplaats ver
bleef. Ook wer den hier hun twee 
zonen Herman Isidoor en Henri 
Frederik geboren. Herman Isidoor, 
mijn vader, in 1902 en in 1904 
Henri Frederik (zijn broer).  

Toen zijn diensttijd van de tweede 
periode van 6 jaren voorbij was, 
ging het hele gezin in december 
1907 met het S.S. Oranje naar 
Nederland. Aan boord van het 
schip werden er plannen gemaakt 
voor een derde periode. Ze ont
scheepten op 8 januari 1907 te 
Amsterdam. Vandaar reisden ze 
naar Groningen en trokken in 
bij Heijman en Catootje, de ou
ders van zijn vrouw  Dina, aan de 
Radebinnensingel 13. Het was een 
drukke tijd! Veel familie bezoe

ken met de kinderen, en vooral 
bijpraten over de afgelopen jaren, 
de politiek en de wonderbaar
lijke tech nische vooruitgangen. 
Op 6 juli van dat jaar tekende 
hij als ‘sergeant majoorstaf
schrijver’ voor de derde periode.
Er moest echter nog één licha
melijke keuring plaatsvinden. 
Bij die keuring ging er iets 
mis. Hij werd afgekeurd! Hun 
wereld viel in duigen, al hun 
plannen vielen in het water!
Waarom was hij ziek bevon
den? Hij voelde zich niet ziek. 
Ja, er waren wel eens wat vage 
klachten geweest, maar nooit 
ernstig. Vele vragen overvie
len hen. Wat scheelde hem dan?
De doktoren hielden hen in het 
ongewisse en spraken over een 
ernstige infectie, opgelopen 
in de tropen. Hij had wel een 
handgeld van ƒ 200, per jaar, 
maar wat moesten ze nu doen?
Het enige wat hij kon was militair 
zijn. Ja, hij kon schrijven, maar 
voelde er niets voor om een baantje 
op een kantoor te nemen. Het was 
een ware ramp voor hen beiden.

In de volgende aflevering ver-
tel ik u hoe hij in de zaak van 
zijn schoonvader terecht komt, 
enige keren ging verhuizen 
in de stad Groningen en uit-
eindelijk een pand huurde 
aan de Coehoornsingel in 
Groningen waar hij zich vestig-
de onder de naam H.J.Polak. 

  

Dina op ca. 50 jarige leeftijd
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Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Na de langste dag in juni begint 
de zomer. En in de zomer doen we 
het allemaal wat gemakkelijker, 
losser uit de pols, buiten als het 
weer het toelaat, op de camping, in 
de boot – waarom niet?, op het bal
kon, of gewoon binnen aan tafel.

We maken er een Israëlische (me
diterrane) maaltijd van. U begeeft 
zich naar een (grote) Albert Heijn, 
of naar de C1000 in Buitenveldert 
als u toevallig in de buurt bent. 
En u koopt van het merk Sabra 
een bakje ‘Tehina aubergines’, 
een bakje ‘Houmous’, een bakje 
‘Libanese tehina’ – alle afkomstig 
uit Israël. Er was ook nog een bak
je houmous met een paprikasaus 
in het midden (heb ik niet gekocht, 
want ik houd niet van paprika). 
Door de houmous heb ik nog wat 
extra knoflook uit de pers gedaan 
plus wat fijngehakte peterselie. 

Vervolgens koopt u de olijven  die
u lekker vindt, u maakt een 
schaal tje met gesneden augurken,
paprika en brood dat u even  kunt
opwarmen (denk aan de warme
pitot in Israël). 

U maakt een komkommerslaa
tje, een tomatenslaatje en even
tueel nog andere slaatjes die 
u bedenkt. Vergeet vooral niet 
scheu tig te zijn met uiringen, pe

terselie en een beetje verse munt. 
De inhoud van de (plastic) bak
jes doet u in gezellige schaaltjes 
en u stalt alles uit op de plek 
waar u zich bevindt. De houmous 
spreidt u uit op een bord en u 
giet rondom wat goede olijfolie.  
U kunt het vegetarisch hou
den, maar u kunt er ook geroos
terde stukjes kip of vlees bijma
ken (pas dan op met de slaatjes 
dat er geen melkingrediënten 
in terecht komen!). In Israël 
eet men er dan een kip of 
lamsvleesspies bij en/of kebab. 

Een zomerse suggestie

Laat vooral uw fantasie en 
crea tiviteit de vrije loop en 
maak er een feestelijke, zomer
se, Israëlische maaltijd van. 
Ik wens iedereen een goede zomer!

* Het recept voor Mousbacha 
volgt een andere keer; is ver
want aan Houmous plus Tehina. 

Houmus en Mousbacha*
Uit: The Food of Israel
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Andrea Camilleri 
Verstikkende zomerhitte 
Een nieuw boek over onze favorie
te commissaris Montalbano  die
nog steeds worstelt met zijn lief
 desleven en troost zoekt in de Sici
liaanse keuken. 
Het is augustus op Sicilië: de aller
heetste maand. De vakantieplan
nen van zijn collega’s noodzaken 
de commissaris in een verstikken
de hitte en onder een onbarmhar
tige zon in Vigàta te blijven. Zijn 
vriendin Livia voegt zich bij hem... 
Prometheus € 18.95 

Salman Rushdie De verleid-
ster van Florence 
De 'Mogol van de liefde', zo noemt 
de jonge Europeaan zich, die als 
verstekeling aan boord van een 
schip terechtkomt om het als 
vorst te verlaten. Dit is het begin 
van een schelmenroman die zich 
al snel ontpopt tot een konings
drama. Want de jongeman komt 
een troon opeisen: hij beweert 
het kind te zijn van een verge
ten prinses, de Zwartogige, die 
ooit een Florentijnse huursoldaat 
had verleid en daarom de verleid
ster van Florence werd genoemd. 
Een boeiende raamvertelling in
de rijke en soepele taal waar 
Rushdie bekend om is.  
Contact geb € 34.95, pb € 24.95 

Martha Gellhorn De ogen van 
miljoenen - brieven van 1930 
tot 1996 
De carrière van Martha Gellhorn 
(19081998) als oorlogscorrespon
dente bracht haar naar de fron
ten van veel conflicten van de 

twin tigste eeuw, van de Spaanse 
Burgeroorlog tot het eind van de 
Koude Oorlog. Haar berichten 
maakten haar beroemd, maar 
haar brieven zijn minstens even 
in drukwekkend. Gellhorn cor
respondeert met familie en vrien
den, onder anderen met Eleanor 
Roosevelt, Leonard Bernstein, 
George Horvath, H.G. Wells en 
met de man met wie ze kort ge
trouwd was: Ernest Hemingway.  
Ze schrijft over oorlog en ar
moede, over haar frustraties te 
werken in een beroep dat over
heerst wordt door mannen, over 
haar hoop door te breken als ro
manschrijfster en over haar te
 leurstellingen in de liefde.  
Meulenhoff € 29.90 

Tony Judt De vergeten twin-
tig ste eeuw
Voor hen die graag een geschie
denisboek in hun vakantie lezen 
is dit een aanrader: een boeiend
en goed geschreven boek over min
 der bekende aspecten van de Eu
ropese geschiedenis. 
Contact € 49.95 

Jan Paul Hinrichs Lemberg  
Geen plek in Europa weerspiegelt 
de tragedie van de 20ste eeuw beter 
dan de stad die achtereenvolgens 
Lemberg, Lwów en nu Lviv heet. 
Tien Poolse, Duitse, Oekraïense 
en Oostenrijkse schrijvers staan 
centraal. Onder hen vinden we 
Joseph Roth en Alfred Döblin, die
er in de jaren twintig op repor
tage waren, en de Poolse dich
ters Zbigniew Herbert en Adam 
Zagajewski, die er werden geboren.  

Tot 1918 lag deze door Polen, Jo
den en Oekraïners bewoonde stad 
in het Habsburgse rijk, daarna 
in Polen. Tijdens de Tweede We
reldoorlog werd de hele Joodse 
bevolking vermoord. Na de oorlog 
kwam de stad in de SovjetUnie 
te liggen en werd de Poolse be
volking verdreven. Nu geldt Lviv 
als bakermat van de onafhan
kelijke Oekraïense cultuur en als 
'heimelijke hoofdstad' van Oe
kraïne. Ook reizigers herontdek
ken Lviv, de stad die met haar 
fraaie barokkerken, Weense opera 
en Jugenstilwijken lange tijd als 
een schone slaapster achter het 
IJzeren Gordijn verborgen lag. 
Bas Lubberhuizen € 22.90 

Sjolem Aleichem Tevje de 
melkboer 
De roem die de Jiddische auteur 
Sjolem Aleichem ten deel viel bij 
het verschijnen van zijn roman 
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Tevje de melkboer was een voorbo
de voor het enthousiasme waarmee 
een halve eeuw later de spectacu
laire musicalversie Anatevka werd 
ontvangen. In de theaterproductie 
bleven echter Tevjes bespiegelin
gen over het menselijk bestaan en 
zijn humanistische kijk op de we
reld achterwege, en dat is nu juist 
wat de roman zo bijzonder maakt.
In zeven monologen vertelt Tevje, 
een hardwerkende sjacheraar  en
vader van zeven huwbare doch
ters, over zijn wederwaardighe
den. Dankzij de voortreffelijke
vertaling van Willy Brill spat de
humor en het vertelplezier van 
iedere bladzijde. 
Veen € 22.90 

Nabij de Rynok, midden in het 
oude centrum van Lemberg
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Het was de bedoeling om zon
dagmorgen 29 juni om 10 uur uit 
Joure met de boot ‘Simmerwille’ te 
vertrekken, maar daar kwam een 
Joods kwartiertje bij. Dat kwam 
o.a. doordat niet alle chauffeurs 
over een tomtom beschikten en het 
voor sommigen toch even zoeken 
was daar aan de rand van Joure.  
De schipper vertrok werkelijk 
onmiddellijk toen iedereen aan 
boord was. Hij moest namelijk re
kening houden met de afspraken 
voor het openen van de bruggen. 
Je gaat varen in Friesland of niet... 
Er stond een straffe wind die 
gedurende de dag behoorlijk 
aan trok tot windkracht 7, ge
tuige de witte koppen op het 
water. De wolkenpartijen wa
ren een lust voor het oog – het 
was Friesland op z’n best!
Iedereen kon binnen of boven 
bui ten zitten in de zon, een beet
je afhankelijk van de wind. 

Benno Troostwijk en Bep Koster 
heetten ons hartelijk welkom. 
Wij hadden allemaal reuze zin
in deze dag. Dat bleek al di
rect toen iedereen mee ging zin
gen en klappen met Gedalya 
Mar zan, die zichzelf en dus ook
ons begeleidde op zijn viool. 
De koffie werd geserveerd met 
twee soorten (uiteraard kosjere) 
verrukkelijke cake. De zoontjes 
van rav Stiefel wilden ook graag 
eens voor de microfoon zingen. 
Nou, dat hadden zij vaker gedaan.  
Intussen voeren wij door het 
mooie Friese landschap niet naar 
Sloten, maar naar Woudsend. 
Over de Langweerderwielen, via

het Koevordermeer en de Wel
lesloot. Sloten zijn we helaas mis
gelopen door de latere vertrektijd. 
In Woudsend kon iedereen even 
de benen strekken, dat wil zeg
gen een wandelingetje door het 
zondagse dorp maken, terwijl  
aan boord alles klaargezet werd 
voor de broodmaaltijd. En die 
brood maaltijd was niet mis – wat 
een verwennerij – aan alles was 
ge dacht – we hebben gesmuld.
Tijdens de maaltijd hielden rav 
Jacobs en rav Stiefel een kleine 
toespraak, waarna er voorgebensjt 
zou worden door rav Stiefel. Dit 
werd snel en uitermate ‘vak
kundig’ overgenomen door zijn
6jarige zoontje Mendy. Geweldig, 
wat een stemmetje. 
Intussen was de boot gekeerd en 
gingen we weer richting Joure. 
Wie dat wilde kon onder leiding 
van rav Stiefel tefilien leggen. Met 
een drankje en een knabbeltje 
werd er gezellig gekletst en ge
zongen. En voor we het wisten 

lagen wij in Joure weer voor de 
wal. Ben Dalsheim bedankte de 
mensen van de boot, Gedalya 
en de dames die voor het eten 
hadden gezorgd. De rabbijnen en 
alle anderen bedankte hij voor 
hun komst en wenste iedereen 
welthuis. Tenslotte bedankte 
Ben no Troostwijk Ben Dalsheim 
voor de tijd en energie die hij in 
de voorbereiding van deze reis 
had gestoken, en hij hoopt dat 
we volgend jaar weer een ge
zamenlijk uitje mogen beleven. 

Iet Schabbing

P.S Eén ding staat vast, derge
lijke dagen maken de Joodse 
Gemeentes Leeuwarden en Gro
ningen sterker en laten de stem 
van de mediene duidelijker horen. 
(Ruth Lipschits)

Eindejaarsuitstapje van de Joodse Gemeentes
 Groningen en Leeuwarden

Joodse Gemeentes over de Friese wateren
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10 augustus
Tisja be Av / Vastendag van 9 Av. 
Verwoesting van de Tempel.
11 september
Groningen, Uitmarkt, Galili 
Dance; Percussie sectie uit 'For 
Heaven’s Sake'.
15 september
vóór deze datum bloemen bestel
len bij Wizo voor Nieuwjaar. Zie 
www.wizo.nl
21 september 
Oosterwolde, Hotel de Zon, Joods 
Cabaret, Le DorwaDor. Info en 
opgave tel 0514564177 of
atelier200@home.nl
25 en 26 september
bloemen voor Rosj Hasjana wor
den door Wizo bezorgd.

risch Museum zie ook
www.jhm.nl, of bel 020 5310 310.
27 juni tot 30 november
Hendrik Werkman 'De Blauwe 
Schuit'
27 juni tot 30 november
'Art of the State', hedendaagse fo
tografie en videokunst uit Israël.

29 september
18.15 uur begin Jomtov
30 september
Eerste dag Rosj Hasjana /Nieuw
jaar 5769

tot en met 31 augustus
Verzetsmuseum Friesland, Turf
markt 11, Leeuwarden
'Getekend' Tekeningen ter herin
nering aan de oorlosgjaren.
dinsdag  zondag van 11.00  
17.00 uur.

Voor tentoonstellingsagenda en 
evenementen in het Joods Histo

Abraham en Isaac, Adi Nes
JHM 'Art of the State'.

 Loeach
voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

Sjoeldiensten

In Leeuwarden worden sjoeldien
sten gehouden in de syna go  ge 
Slotmakersstraat 16. Wilt u infor
matie over de Joodse Ge meente, 
joodse lessen of over de
diensten, dan kunt u bellen met 
de heer B. Troostwijk, 
tel. 058 2884521. 

PJGNN: informatie ook over sjoel
diensten tel. 06 22762967; email: 
post@pjgnnoordnederland.nl

In Groningen wordt eenmaal 
per veertien dagen een sjabbat
ochtenddienst gehouden in de
synagoge Folkingestraat. 
De woensdagavond voorafgaand 
aan de sjoeldienst is er een lern
avond over de sidra van de week.
Wilt u info over de diensten en de 
lernavonden, dan kunt u bellen  
naar tel. 050 5272573. 

Voor informatie over de Joodse 
Ge meente in Drenthe kunt u 
bellen naar mevrouw T. van den
HofFrankenhuis, tel. 0528 
235070.  

Joodse feest- en treurdagen 5768/2008

5768/2008
20 juli    Sjiva-asar beTammoez
10 augustus   Vastendag van 9 Aw

5769/2008
30 september en 1 oktober  Rosj Hasjana
2 oktober   Vastendag van Gedalje
9 oktober   Jom Kippoer
14 en 15 oktober  Soekot
21 oktober   Sjeminie 'Atseret
22 oktober   Simchat Tora
22 tot en met 29 december Chanoeka
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