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REDACTIONEEL

Dit is het honderd-en-veertigste nummer van JaGDaF – dertig jaar geleden
begonnen we ermee. Allerlei voorstellen meegemaakt: bijvoorbeeld een
kruiswoordpuzzel (voorstel van medeoprichtster Tlila Ellemers!); moppen, en
nog allerlei andere rubrieken.

Bestuur
Voorzitter – Frits Grunewald
Lid – Levi Bertrand de Jong
Secretaris – Iet Schabbing
2e secretaris – Ruth Lipschits-de
Leeuwe
Penningmeester – Lex van der Star

Nu liggen er 36 pagina’s voor u, te
midden van de Joodse feestdagen,
prettig leesvoer voor u zou ik denken.

Redactie
Opmaak – Anneke van Rhijn-van der
Veer
Eindredactie – Ruth Lipschits-de
Leeuwe
Lid – Vacature

Struikelstenen
Al verschillende malen is er verteld
over ‘Stolpersteine’, gelegd in verschillende steden in Nederland en op
diverse plaatsen in Groningen.
Peter Vroege (bestuurslid van de Commissie Stolpersteine Schilderswijk) had
een indringend gesprek met de man,
de initiatiefnemer van al deze gedenksteentjes: Gunther Derwig.
We hebben geprobeerd van dit 140ste
nummer iets bijzonders te maken –
zonder kleurtoevoegingen of andere
tierlantijnen, maar met 36 pagina’s
bijzondere inhoud!
Aan het einde van Jom Kippoer wens
ik iedereen een
Gmar Chatima Tova
(Opdat u op een goede manier ingeschreven moge worden in Het Boek
van het Leven)

Vaste medewerkers
Sam en Flip Drukker - Ontwerp
voorpagina
Rabbijn S. Evers - O.R.T.
Marcel Wichgers
Robert Mulder - Fotograaf en
fototechnische ondersteuning
Redactieadres
Mauvestraat 9, 8932 KH Leeuwarden
E-mail: ietschabbing@hotmail.com
Opgave voor de Loeach
Mauvestraat 9, 8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524
E-mail: ietschabbing@hotmail.com
Oproepen en Mededelingen
Tekst naar het redactieadres, max. 60
woorden.
Advertenties
Advertentie in zwart/wit en in gewenst
formaat als pdf naar het redactieadres.

Ruth Lipschits-de Leeuwe
Kopij voor het volgende nummer
kan uiterlijk 25 november 2017 als
Word document worden ingeleverd bij
ruthlipschits@gmail.com
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A4		
€ 200
De genoemde prijzen zijn per
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(BTW is niet van toepassing)
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Abonnementen
Opgave nieuwe abonnees bij het
redactieadres of per e-mail
ietschabbing@hotmail.com
Abonnementsprijs min. € 18 per
jaargang.
Bankrekening NL24INGB0001605423
t.n.v. JaGDaF, Groningen.
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JaGDaF betekent samen zijn.
J = Joden; G = Groningen; D =
Drenthe; F = Friesland.
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O.R.T.
Hawdala, onderscheid tussen heilig en profaan
Hawdala is het gebed dat uitgesproken wordt uitgaande sjabbat. Door het uitspreken van dit
gebed beëindigen we de sjabbat en
beginnen we de nieuwe week. Ook
na een jom tov wordt er hawdala
gemaakt.
Door het uitspreken van de hawdala heffen we het werkverbod op,
dat hoort bij deze ‘heilige’ dagen
en is het weer toegestaan om alle
handelingen te verrichten die op
sjabbat en jom tov verboden zijn.
De verplichting tot het maken
van hawdala wordt afgeleid van
de zin uit de Tora: “Gedenk de
sjabbatdag”, waarbij onze geleerden hebben verklaard dat er een
speciale melding van de sjabbat
moet worden gemaakt, zowel bij
het begin (de kiddoesj) als bij het
einde, de hawdala.
De procedure
Als het helemaal donker is - zie
de Loeach voor de exacte tijden
– wordt hawdala gemaakt. Men
schenkt een beker vol met wijn
of druivensap, tot de beker een
beetje overstroomt. Men neemt
geurende kruiden en men steekt
een gevlochten kaars aan. Degene
die hawdala maakt, spreekt enige
inleidende zinnen uit, daarna
zegt hij vier berachot, lofzeggingen,
beginnend met de beracha (de lofzegging) over de wijn; de beracha
over de kruiden en men ruikt aan
de kruiden; de beracha over de
kaars en men kijkt naar de nagels
en naar de lijnen in de handpalm.
Vervolgens zegt men de beracha
waarmee men onderscheid maakt
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Hawdala onderscheidt de

sjabbat van ‘het gewone’,
het doordeweekse.

door rabbijn S. Evers
tussen sjabbat (jom tov) en de
week. Men drinkt van de wijn en
dooft de kaars in de wijn op een
bord. De hawdala is dan klaar en
men wenst elkaar sjawoe’a tov, gut
woch, een goede week.
De beker wijn
Van oorsprong was het voldoende
om in het avondgebed aan te geven dat G’d een scheiding heeft
gemaakt tussen heilig en profaan.
In latere tijden hebben de geleerden een apart gebed geformuleerd, de hawdala die wij nu kennen. Toen de financiële middelen
wat ruimer waren, hebben de ge
leerden ingesteld om dit gebed uit
te spreken over een beker wijn, om
zo dit gebed nog meer ‘aanzien’ te
geven. Het mag ook druivensap
zijn en het mag zelfs elke ‘voorname drank’ zijn, dat wil zeggen
een drank, die men aan voorname
gasten zou kunnen voorzetten.
Men laat de beker een beetje overstromen, als symbool om iets van
de overvloed van sjabbat mee te
nemen naar ‘door de week’.
De kruiden - de bessamiem
De gewoonte om aan kruiden te
ruiken, heeft een mystieke achtergrond. Gedurende de sjabbat heb-
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ben we een nesjama jetéra, een
extra ziel. Maar helaas, uitgaande
sjabbat gaat deze extra nesjama
weer weg en blijft de ziel, waar
we het de rest van de week mee
moeten doen alleen achter. Denk
even aan iemand die flauw gevallen is, dan laten we deze persoon
aan iets sterk geurend ruiken
om weer bij te komen. Daarom
ruiken we nu aan kruiden om
het verlies van de extra nesjama
te compenseren. Bij de hawdala
uitgaande jom tov wordt er niet
aan kruiden geroken. Hoewel jom
tov ook een heilige dag is, heeft
het niet hetzelfde niveau als sjabbat en is er ook geen nesjama
jetéra en dus ook geen noodzaak
om aan kruiden te ruiken. Vele
zilversmeden hebben prachtige
bessamiembussen gemaakt.
Sommige
prachtige
Neder
landse exemplaren staan in
het Joods Historisch Museum.
Wij hebben thuis de gewoonte om
na Soekot in de etrog gaatjes te
prikken en in elk gaatje een kruid
nageltje te duwen. Er ontstaat dan
een heerlijk geurende bol, van de
combinatie van de geuren van de
etrog en de kruidnagels. In de loop
van de tijd droogt deze bol in en
wordt het een kruidnagelbol. Als
je deze goed bewaart, kan deze
bijzondere bol ruim een jaar goed
blijven. De gedachte hierachter is,
dat indien iets gebruikt is voor een
mitswa, dan willen we het niet zomaar weggooien, maar voor nog
een mitswa gebruiken.
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Vervolg 'O.R.T.'

De gevlochten kaars
Laten we eerst kijken naar het
‘waarom’ van de kaars en daarna
waarom de kaars gevlochten is.
Twee verklaringen worden gegeven voor het aansteken van
een kaars uitgaande sjabbat.
Gedurende sjabbat is het verboden om vuur te maken. Het is
zelfs het enige verbod van sjabbat
dat expliciet in de Tora staat. Nu
is het werkverbod weer opgeheven
en kunnen we weer vuur maken.
Een andere verklaring is gebaseerd op een Midrasj, de verhalende verklaring op de Tora. We gaan
terug naar het paradijs en naar de
eerste sjabbat aldaar. Toen Adam
bemerkte dat het donker was geworden, raakte hij in paniek, hij
kon niets mee zien. G’d heeft hem
toen geleerd hoe vuur gemaakt
moest worden. Door twee stenen
tegen elkaar te slaan ontstaat een
vonk en daarmee kan men iets
dat licht brandbaar is aansteken.
Bovenstaande redenen gelden
niet voor jom tov, vandaar dat
er uitgaande jom tov geen kaars
is. Uitzondering is Jom Kippoer,
wanneer er wel een beracha wordt
uitgesproken over een kaars die
heel Jom Kippoer gebrand heeft.
De reden voor de gevlochten
kaars is, dat vuur uit een heleboel
kleuren bestaat.
In de beracha noemen we G’d de
Schepper van de lichten (meervoud) van het vuur. We kijken naar
de lijnen in de hand en naar de nagels, om zo gebruik te maken van
het licht, om onderscheid te kunnen maken. Het kijken naar de nagels wordt ook gezien als een goed
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teken, omdat nagels altijd blijven
groeien, zo hopen we dat de zegen
van God ook altijd blijft groeien.
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Een oorlogsheld op de Iepenlaan
Dr. Ephraïm Behr (1905-1940)
door Els Boon en Han Lettinck

Jarenlang lag op een van de
graven op de Israëlitische
begraafplaats aan de Iepenlaan een militaire helm
in een glazen kastje. Deze
blikvanger markeerde het
graf van de arts dr. Ephraïm
Behr, die in de nacht van 13
op 14 mei 1940 sneuvelde bij
de Grebbelinie.
Familie, loopbaan en vrije tijd
Behr stamde uit een Asser Joodse
familie. Zijn vader Abraham
Izak Behr fabriceerde fietsen en
grossierde in rijwielonderdelen.
Ephraïm studeerde geneeskunde
in Groningen, waar hij op 3
oktober 1929 het artsenexamen
aflegde, binnen twee jaar gevolgd
door een promotie. Op 29 oktober
1929 trouwde hij in Groningen
met Bertha Aleida Jacobs (19071972), wier grootvader Abraham
een volle neef was van Aletta
Jacobs, de eerste vrouwelijke
arts van Nederland. Zij kregen
een zoon en twee dochters en
woonden in Groningen. (In 1940
aan Savornin Lohmanlaan 21.)
Eerst had hij een praktijk in zijn
geboortestad, later werd hij aangesteld tot prosector-conservator
van het laboratorium voor pathologie van de Rijksuniversiteit
Groningen. Daar onderhield hij
onder andere het contact tussen
de kliniek en het laboratorium.
Behr was in staat, zo schreef
H.T. Deelman uit Amsterdam
in mei 1940 in een herdenkingsartikel, om zijn ontdekkingen en
wat hem bezighield goed te kun-
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Laatste foto van de familie Behr in 1940

nen overbrengen. Hij toonde een
sterke wetenschappelijke interesse en dat leidde tot verschillende
artikelen in het Nederlands Tijd
schrift voor Geneeskunde.
In zijn Asser tijd was Behr actief
in de plaatselijke zionistenvereniging, waar hij de onderlinge band
versterkte en wees op de nauwe
verbondenheid die Joden vroeger
kenden en die nu dreigde te verdwijnen. Tevens speelde hij in een
plaatselijk voetbalelftal. Behr was
een teamplayer, iemand die waarde
hechtte aan saamhorigheid.
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Mobilisatie en oorlog
Tijdens de mobilisatie, die werd
uitgeroepen vlak voor de Duitsers
in 1939 Polen binnenvielen, waardoor de Tweede Wereldoorlog begon, werd hij ingedeeld als regimentsarts van het 36e Regiment
Infanterie bij het Nederlandse
veldleger. In 1940 meldde hij zich
vrijwillig (!) en diende hij als reserveofficier van de Geneeskundige Dienst bij de Staf van het
2e Bataljon van het 11e Regiment
Infanterie, dat een onderdeel was
van de 4e Divisie, die nabij Leersum lag. Op de tweede oorlogsdag,
5

Vervolg 'Een oorlogsheld op de Iepenlaan
Dr. Ephraïm Behr (1905-1940)'

11 mei 1940 - een sjabbat - kreeg
zijn bataljon het bevel om naar
het front te trekken; eerst naar
Veenendaal, vervolgens naar Rhenen. Behr belandde zo in de zware
gevechten om de Grebbelinie. Al
op de tocht naar Veenendaal werd
zijn bataljon door vijandelijk artillerievuur beschoten.
Deze voortdurende beschieting,
gebrek aan praktijkervaring en
opleiding bij reserveofficieren,
het feit dat de manschappen geen
eten kregen omdat de verbindingen niet functioneerden of verbroken werden en de slechte bewapening van het Nederlandse
leger zorgden voor een verzwakkend moreel van de troepen.
Behrs eigen leidinggevende majoor
J. van Dijk kreeg onduidelijke bevelen en was zelf evenmin in staat
om de toestand nog helder onder
ogen te zien. Hij concludeerde dat
hij al 60 man verloren had, terwijl
Behr als arts maar twee gesneuvelden had geteld. Zo ondergroef
Van Dijk het moreel van zijn eenheid. Behr vroeg dan ook aan de
langskomende ritmeester A.D.C.
van der Voorst van Zijp om met de
majoor te gaan praten. Hij kreeg
eerst een reprimande: het paste
een officier van gezondheid niet
om zich zo over een meerdere uit
te laten. Maar uiteindelijk ontnam de ritmeester, in aanwezigheid van een kapitein, de majoor
zijn commando, omdat hij concludeerde dat deze niet in staat
was de manschappen te leiden in
dit uur van de strijd. Naderhand
werd hiernaar een onderzoek ingesteld. Het gaat te ver om dit
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allemaal in dit artikel weer te
geven, maar duidelijk is wel dat
Behr niet alleen te maken had
met de moeilijkheden en gevaren die oorlogvoering met zich
meebrengt, maar ook met slecht
functionerende leidinggevenden.
Later legden andere militairen
lovende getuigenissen af over de
dokter. Hij was op 13 mei de mannen in de stellingen langsgegaan
om hen moed in te spreken, hetgeen
hun opkomende paniek bedaarde.
“Zijn invloed op de troep was
buitengewoon gunstig. Dr. Behr
had ook weg kunnen gaan (…).
Bij het teruggaan om 22.00 uur
waren er menschen bij, die haast
niet meer konden en door zijn aanwezigheid is niemand achtergeble
ven”, verklaarde W. Hulshoff Pol,
een eerste reserveluitenant, die
constateerde dat de arts steeds

ongewapend, vooraan bij de troep
was. D.J. Waalboer, een dienstplichtig soldaat herinnerde zich
in 1947 dat de dokter op tweede
Pinksterdag, maandag 13 mei,
had gezegd “Moed houden, jongens, als wij er niet door komen
en de Duitsers zijn hier is het
met ons gedaan.” Hij zag hoe
Behr onder geweer- en mitrailleurvuur een jongen een slagader in zijn been afbond nadat
die door een kogel was geraakt.
In de nacht van 13 op 14 mei werd
Behrs eenheid van korte afstand
door de Duitsers beschoten. Dokter
Behr wilde gewonden evacueren
en met eerste luitenant Hulshoff
Pol ging hij de stellingen bij de
Boslandweg te Rhenen langs. Ook
zij kwamen onder vuur te liggen.
De arts zocht dekking in een greppel, maar werd door een schot in

Officieren van het Legerkorps II-11 R.I. bij Hotel Darthuizen te
Leersum. Tweede van links is Officier van Gezondheid 1e klasse
dr. E. Behr, bataljonsarts.
Bron: met toestemming: www.grebbeberg.nl/index.php?page=behr-e
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zijn hart geraakt. Hij was op slag
dood. Zijn lichaam werd naar
een tijdelijke verbandpost nabij
Hotel Bergzicht aan de Cuneraweg gebracht, waar hij diezelfde
dag - 14 mei - in een veldgraf werd
begraven. De volgende dag capituleerde het Nederlandse leger.

Tot slot
De Joodse Rudolph van Dam
volgde Behr per 1 juli bij het
laboratorium op. Hij kwam in
1943 in Sobibor om het leven.
Mevrouw Behr-Jacobs en de drie
kinderen overleefden de oorlog.
Zij overleed in 1972, 65 jaar oud.

Begrafenis op de Iepenlaan
In het NIW van 7 juni 1940 is een
verslag te vinden van de herbegrafenis op 30 mei. Velen kwamen,
naast familie en vrienden, de jonge
oorlogsheld de laatste eer bewijzen: opperrabbijn Simon Dasberg,
leden van het dagelijks bestuur
van de kehilla Groningen, collegaartsen, studenten, een delegatie
van het studentencorps Vindicat,
waarvan Behr waarschijnlijk lid
was geweest en drie officieren en
een groep soldaten. De opperrabbijn sprak in het metaheerhuis
naar aanleiding van de tekst ‘Ieder die ten strijde trekt onder
Israël’. Hij memoreerde dat de
dokter niet alleen de bezonkenheid van de wetenschap in zich
had, maar ook beschikte over een
strijdbare natuur. Dasberg beklemtoonde daarbij dat Behr
vrijwillig had dienstgenomen.
De opperrabbijn zag in dit ‘soldatengraf’ een symbool van de
verknochtheid en trouw aan het
land en volk van Nederland, een
uitspraak die in het licht van
wat spoedig volgen zou nu wrang
klinkt. (Dasberg was een van de
latere Holocaustslachtoffers, net als
veel Joodse aanwezigen.) Daarna
sprak kapitein dr. Boonzaaijer in
het metaheerhuis. Hij roemde het

Tot in de jaren 1970 lag de helm
in een glazen kastje op het graf.
Helaas nam, tot groot verdriet
van de familie, een over de
begraafplaats zwervende drugsverslaafde de helm mee om
die voor een paar guldens te
verkopen. Het oorlogsgraf is
daardoor geschonden, maar de
graftekst blijft, zowel in het
Nederlands als in het Hebreeuws,
getuigen van deze bijzondere
man, die ‘viel voor zijn vaderland’.
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Graf van dr. Ephraïm Behr
op het
Selwerderhof, Groningen

grote saamhorigheidsgevoel van de
gesneuvelde. Namens de collega’s
sprak prof. Vos. Hij noemde Behr
een goede vriend en vraagbaak
voor allen. Dr. Maurits Engers
kreeg als vriend het woord. Ze
kenden elkaar vermoedelijk van
de Nederlandse Zionistenbond.
Ten slotte sprak dr. Koppius
namens de Maatschappij tot
Bevordering van de Geneeskunst.
De gesneuvelde dokter werd vervolgens door opperrabbijn Dasberg,
het dagelijks bestuur, vrienden
en familie naar zijn graf gedragen. Een groep militairen onder
leiding van kapitein dr. Boonzaaier gaf een militair saluut. Op
de kist lagen zijn helm en veldtas.    
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Trots zijn op het Joods zijn

Wanneer Ruth Lipschits betrok
ken is geraakt bij de redactie van
JaGDaF weet ze niet heel precies
meer. Maar dat het bijna vanaf
het begin is geweest weet ze zeker.
In 2018 bestaat het blad 30 jaar.
In het begin was het een gratis
blaadje, op initiatief van Joods
Maatschappelijk Werk, opgezet in
het kader van ‘flankerend ouderen
beleid’. Ruth: “Door Tlila Ellemers
z.l. en Anneke van Rhijn ben ik
in de redactie gekomen. Dat was
in 1988.” Inmiddels is JaGDaF
niet meer weg te denken uit Joods
Noord Nederland en ligt num
mer 140 op tafel. Een goede aan
leiding om nu eens de eindredac
teur zelf aan het woord te laten.
De Carmel
Ruth heeft zich goed voorbereid
op ons gesprek. Op de bank naast
haar ligt een stapel oude fotoboeken, waarvan er uiteindelijk maar
één open gaat. Het album dat ze
ooit maakte van haar betrokkenheid bij Haboniem (Joodse jeugdbeweging) en een reis naar Israël
met Haboniem. Maar allereerst
is er koffie en een heerlijke plak
gemberkoek van de Groninger
koekenbakker Knol. “Jij koopt toch
ook je koek bij Knol?” vraagt ze,
mij de koffie en koek aanreikend.

In gesprek met Ruth
Lipschits-de Leeuwe,
eindredacteur van
JaGDaF

door Tea G. Rienksma
voelbaar is waar de bewoonster
mee bezig is. Een heerlijke plek dus.
Dan zegt Ruth, “Daar is het begonnen”. Ze wijst naar een grote
schoolplaat die recht tegenover
mij boven de open haard hangt.
Een afbeelding van een rij kamelen, een kustlijn en in de verte
bergen. Dat moet Palestina zijn.
“Klopt, dat is de Carmel, daar ben
ik bovenop geboren in 1936. Deze
schoolplaat met de titel Zicht op de

Karmel is ook uit 1936. Een uitgave van de Groninger uitgeverij
J.B. Wolters. Ik werkte daar eind
jaren 70 en ik kreeg deze plaat,
zonder dat men wist dat ik in hetzelfde jaar geboren was en nog wel
op deze berg. In 1936 waren op de
Carmel nog vooral bossen, rotsen
en hier en daar een huis, getuige
de fotoalbums die ik nog heb.”
Ruth vertelt over haar ouders die in
de jaren '30 op aliya waren gegaan.
“Mijn moeder was advocate en een
van de eerste vrouwen die voor de
oorlog in de rechtbank pleitte. Zij
trouwde met mijn vader, tegen de
wil van haar ouders. Haar vader
had een bioscoop in Rotterdam
(Colosseum) en mijn vader speelde
viool en slagwerk in de orkestbak; het was nog in de tijd van de

Door de telefoon had Ruth gezegd
dat ik niet op de rommel moest
letten. Rommel? Een heel gezellig huis met natuurlijk overal boeken, papieren, foto’s, schilderijen
en beelden en voorwerpen die iets
met het Jodendom te maken hebben. Een huis waarin zichtbaar en
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stomme film. Ze trouwde naar de
toenmalige normen dus beneden
haar stand. Mijn moeder was erg
zionistisch en een overtuigd
socialiste. Ze wilde absoluut naar
Palestina, hoewel dat voor mijn
vader niet zo belangrijk was. Maar
in 1933 zijn ze vertrokken en vestigden zich in Haifa, boven op de
Carmel. Daar werd ik in 1936 geboren. Mijn vader kwam terecht bij
Egged, de toenmalige Palestijnse
(nu Israëlische) busmaatschappij en speelde eveneens in het
Palestijns Philharmonisch orkest.
Hij kreeg in 1939 de kans om in
Driebergen een opleiding van een
halfjaar te volgen. Dus vertrokken mijn ouders met mij naar Nederland. De terugreis naar Palestina was geboekt op 10 juni 1940.
Je begrijpt, dat ging dus niet door
vanwege het uitbreken van de oorlog; wij zaten vast in Nederland”.
Oorlogsjaren
In Rotterdam woonde de familie,
dus ging het gezin naar Rotterdam. In februari ‘40 werd daar
Ruths broer Ruben geboren. Ruth
was een kind van ruim 3 jaar toen
Rotterdam gebombardeerd werd.
Ze vertelt hoe bang ze toen geweest
is en hoe die verschrikkelijke ervaring en de angst nog altijd in haar
zit, bijvoorbeeld als het onweert.
Het gezin overleefde de oorlog.
Haar ouders zaten in de buurt
van Wageningen ondergedoken.
Ruth en haar broertje met zestien
andere kinderen op een zolder
in Renkum. “Het was daar verschrikkelijk”, zegt Ruth. “Stel je
voor, we werden zogenaamd naar
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een tante gebracht en mijn moeder zei, dat ze ons weer op zou
komen halen. Maar dat gebeurde
natuurlijk niet. Ik heb haar dat
heel erg kwalijk genomen. Ik was
boos op haar. Maar toen ik zelf
kleine kinderen had kon ik opeens
voelen wat zij heeft moeten doormaken. Ons ergens achterlaten
en niet weten of ze ons ooit terug
zou zien. Verschrikkelijk moet dat
geweest zijn voor haar. Na D-Day
werd de omgeving van Arnhem
geëvacueerd. Mijn vader kwam
ons halen en bracht ons eerst naar
Wageningen, vandaar zijn we na
korte tijd met 2 fietsen en een bakfiets naar Driebergen gevlucht.
Daar hebben we (waarschijnlijk)
met hulp van het verzet een tijdje
in een kelder gezeten, tot aan de
bevrijding”. Over haar onderduiktijd zegt Ruth niet veel. Het moet
een vreselijke tijd geweest zijn. Ze
vertelt dat ze in 1992 op het Congres voor het Ondergedoken Kind
in Amsterdam een iets oudere
vrouw ontmoette, die met haar
ondergedoken had gezeten op die
zolder in Renkum. “Voor het eerst
van mijn leven kon ik mijn herinneringen verifiëren. Er was iemand
met dezelfde ervaringen en dezelfde herinneringen. Het was dus
echt zo verschrikkelijk geweest.”
De Werkplaats Kinder
gemeenschap in Bilthoven
Ruth was 8 jaar bij de bevrijding.
Ze vertelt over de jaren na de oorlog en hoe het leven weer opgepakt
werd. Er zijn twee dingen die in
die jaren na de oorlog voor haar
heel belangrijk en heel vormend
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geweest zijn. Allereerst de Werkplaats Kindergemeenschap in
Bilthoven, de bijzondere school
van Kees Boeke, die geheel eigen
opvattingen had over onderwijs en
kinderen en daarmee dwars tegen het beleid van het Ministerie
van Onderwijs inging. En Haboniem, de internationale Joodse
jeugdbeweging.
Ruth:
“Beide
ervaringen hebben mij enorm
gevormd. Ik ben er vrij en onafhankelijk van geworden en ik ontdekte dat ik graag leiding kon en
mocht geven. Mijn moeder wilde
dat ik naar de Werkplaats ging.
Ik kom uit een gezin waar muziek heel belangrijk was. Op de
Werkplaats bestond toen destijds
nog geen vast leerplan. De enige
verplichte vakken waren Nederlands en Engels. Verder mocht
je helemaal zelf je lesrooster invullen. Ik koos dus vooral voor
muziek en had 14 uren per week
les in van alles wat met muziek
te maken had. Ik vond het geweldig. Maar dat duurde niet zo lang,
want Kees Boeke moest zich uiteindelijk toch aanpassen aan de
wettelijke normen en zo veranderde het vrije onderwijs tenslotte
toch meer in regulier onderwijs.
Op een gegeven moment werd een
MMS opleiding opgezet, een zeer
gedegen opleiding en daar koos
ik voor. Mijn moeder had natuurlijk liever gezien dat ik naar het
gymnasium was gegaan. Op de
Werkplaats hadden de kinderen,
werkers genoemd, een grote rol
in het reilen en zeilen van de
school. Bij conflicten bedachten
ze zelf oplossingen. Ik kreeg
9
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daar, toen ik wat ouder werd, een
bepaalde leidinggevende taak die
mij zeer goed lag.” lacht Ruth.
Haboniem en Israël
Ruth wilde als jong meisje al naar
Israël, maar daar was thuis geen
geld voor. Totdat een aangetrouwde oom de mogelijkheid bood om
wel te gaan, via een reis van de
Engelse afdeling van Haboniem.
Ruth: “Hij was absoluut niet
zionistisch en was mijn gezeur
beu. Ga maar kijken daar, zei hij
toen, het is één grote zandbak.
Dat was in 1954, ik was 17 en zat
een jaar voor mijn eindexamen. Ik
ging met de trein via Parijs naar
Marseille en trof daar de Engelse
groep. Toen aan boord van een
soort Exodusschip. Zeer primitief. We sliepen op het dek, want
in het ruim was het veel te heet.
En toen, de aankomst in de haven
van Haifa, met zicht op de Carmel,
daar waar mijn wieg gestaan had.
Je begrijpt, dit was een geweldige ervaring voor mij, een soort
thuiskomen. Ik heb tijdens die reis
ook Ben-Gurion (de eerste premier van de jonge staat Israël) en
zijn vrouw ontmoet in S’dé Boker,
dat toen nog een kibboets was.
Ik wilde in Israël blijven, maar
dat mocht en kon natuurlijk niet.
Ik heb eerst eindexamen gedaan
en wilde weer naar Israël. Maar
die oom vond, dat ik eerst maar
moest zien te bewijzen dat ik voor
mezelf kon zorgen. Ik wilde naar
het conservatorium en had in Rotterdam toelatingsexamen gedaan
en was toegelaten. Het ging vanwege praktische problemen, o.a.
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Zomer 1960, Amsterdam CS, op weg naar Israël in
Haboniem'uniform'-blauwe blouse met rood koordje.

huisvesting, niet door en ben
uiteindelijk naar Schoevers gestuurd voor een opleiding als
directiesecretaresse. Saaier kun
je het niet bedenken, maar ik heb
er wel leren typen en stenografe
ren in Frans, Duits en Engels,
hoewel ik dat laatste niet meer
zou kunnen. Ik kreeg een baan bij
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Douwe Egberts op de exportafde
ling. Totdat ik via Haboniem het
aanbod kreeg om op kosten van de
staat Israël een opleiding van een
jaar te volgen bij het Institute for
Jewish Youth Leaders from
Abroad (Machon Le madri’chei
Choets La’arets) in Jeruzalem,
samen met Hanneke Tikotin z.l.

JaG

Wat een kans. We waren met een
grote groep leeftijdgenoten van
over de hele wereld, vroom en
niet vroom; het eerste halfjaar
voor Engels en Frans sprekenden, daarna ging onze shift naar
diverse kibboetsiem. Het tweede
halfjaar was voor Spaans en
Italiaans sprekenden. Het was
natuurlijk je reinste hersenspoeling van Israël uit gezien, maar
ik vond het allemaal geweldig. Na
dat jaar in Israël was ik verplicht
om twee jaar lang op het landelijke
bureau in Amsterdam te werken.
Alle Joodse organisaties zaten
toen nog in verschillende panden
in de Johannes Vermeerstraat.
Hoe het kantoor van Haboniem er
toen uit zag, kun je je niet meer
voorstellen. Typemachines, stencilmachines, en iedereen roken
(ik niet). In 1960 hebben we het
eerste Israëlkamp georganiseerd.
Ik werd uitgekozen als madriecha
(leidster). We gingen met twintig
kinderen. De heenreis met trein
en boot duurde een week, toen vier
weken in Israël en daarna weer
een terugreis van een week. Zes
weken weg zijn, dat was een hele
onderneming. Het was dan ook een
enorme voorbereiding, alleen al de
gesprekken met de ouders. Vanuit
de Nederlandse Zionisten Bond
moest iemand mee, dat was Isaac
Lipschits z.l. Zo heb ik mijn latere
echtgenoot leren kennen. Het was
een legendarische reis. We besloten een logboek bij te houden en ieder nam een dag voor zijn of haar
rekening. Ik heb het nog en liet het
laatst aan Erik Kweksilber zien,
die overigens ook mee ging met
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deze reis. We bedachten samen dat
het een heel bijzonder document
is dat niet verloren mag raken”.
Ruth pakt het fotoalbum van
deze reis erbij en toont foto’s van
een jonge vrouw, in ‘Haboniem’
uitrusting, staande op het balkon
van de trein, op weg naar Israël.
Een dierbaar album, vol met
herinneringen aan een tijd van
idealisme, vooruitgangsgeloof en
vriendschappen voor het leven.
Op weg naar een land, dat nog
maar pas ontstaan was. “Een socialistisch land, een land waar
nauwelijks tegenstellingen waren, waar de kibboets nog heel
belangrijk was en in oorspronkelijke stijl nog functioneerde.”
Studie Nederlands
Israël blijft een terugkerend thema in het leven van Ruth. In 1966
ging ze met haar man op aliya.
Hij kreeg een aanstelling aan de
universiteit van Haifa. Maar het
werd geen succes. De sfeer in Israël was veranderd. Er waren
veel spanningen en vlak voor het
uitbreken van de Zesdaagse Oorlog ging Ruth met hun dochtertje Deborah vanwege het overlij
den van haar moeder terug naar
Nederland. Haar man volgde la
ter. Hij werd in 1971 benoemd als
hoogleraar in Groningen. Ruth:
”Ik vind Groningen een heerlijke
stad. Ies had ook naar Nijmegen
kunnen gaan, maar ik ben blij dat
we hier beland zijn.” Ze vond een
baan bij uitgeverij Wolters- Noordhoff en deed daar redactiewerk.
Maar het bevredigde niet. Ze
wilde verder, ze wilde verder stu-
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deren. Dus deed ze staatsexamen
en ging Nederlands studeren aan
de universiteit. “Wat heb ik van
die studie genoten. Ik had een
grote behoefte aan verdieping en
kennis, dat bood de studie destijds ruimschoots. Het was niet
zo gemakkelijk voor mij om deze
plek voor mijzelf op te eisen. De
kinderen waren nog klein en ik
had een man die wel een eitje
kon bakken en koffie kon zetten,
maar daar hield het wel mee op.
Gelukkig veranderde dat later
wel. Pas toen Daniel (onze zoon) 6
jaar was en naar de lagere school
ging, had ik mijn handen overdag vrij en kon ik aan de studie.”
Betrokken bij de Joodse
gemeenschap in Groningen
We praten over haar betrokkenheid bij de Joodse gemeente in de
stad. Wat betekent dat voor haar?
“Mijn moeder heeft ons geleerd
trots te zijn op ons joods zijn. Dat
ben ik ook. Zij voelde een verplichting om na de oorlog een bijdrage
te leveren aan de Joodse gemeenschap. Dat heeft zij ook aan mij
doorgegeven. Ik ben door Stelly
Menco - de Menco’s woonden vlakbij mij - bij de Joodse gemeente
betrokken geraakt. Ik ging vooral
naar sjoel vanwege de inhoud
en verdieping van de diensten.
Sommige leden hielden prachtige
droosjes (korte overdenking naar
aanleiding van een tekstgedeelte
uit de Tora (en/of Haftara). Daar
genoot ik van. Hoewel ik geen
koosjere huishouding heb en
nooit heb willen hebben, heb ik
grote waardering voor de ortho11
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doxie. Zonder orthodoxie geen
Jodendom wordt er wel gezegd.
Onze kinderen zijn beiden ge
trouwd geweest met een Israëli
sche partner. Hoe zij hun joods
zijn ervaren is hun zaak. Hoewel ik wel moet zeggen dat toen
Daniel heel bewust koos om barmitswe te doen hier in Groningen
ik heel blij was. Het was de laatste
dienst in de Jeugdsjoel. Een
maand later was de offici
ële herinwijding van de geres
taureerde
synagoge
in
de
Folkingestraat (november 1981).”
JaGDaF
Een groot deel van haar tijd
besteedt Ruth aan het redactiewerk voor JaGDaF. “Het kost
me echt heel veel tijd en werk,
maar ik vind het nog steeds interessant om te doen. Het geeft
me een enorme voldoening en
kennis en verdieping over mijn
eigen traditie. Ik heb hier heel veel
naslagwerken die ik regelmatig
raadpleeg (nee, niet alleen internet). Ik moet immers rekening
houden met het feit dat JaGDaF
gelezen wordt door rabbijnen,
door Joodse lezers, maar vooral
ook door veel niet-Joodse lezers.
JaGDaF is een enorm belangrijke
informatiebron over het Jodendom.
Er gebeurt veel in het Noorden en
het is belangrijk dat door te geven.
JaGDaF is uitdrukkelijk geen
blaadje van de Joodse gemeente. Er
is zelfs geen enkele verbinding met
de Joodse gemeente. We hebben een
stel goede mensen die regelmatig
boeiende bijdragen leveren. Daar
ben ik heel blij mee. Ik hoop dus
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van ganser harte dat wij nog vele
jaren door kunnen gaan. Daar
wil ik me voor blijven inzetten.”
Het is haar gegund, moge zij dus
120 worden.

Geschiedenis van de Joden in Nederland
zie artikel van Stefan van der Poel op pag. 29
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Schrijver Peter Hein reconstrueert een ‘misverstand’
door Marcel Wichgers

Bizarre moord in een schijnbaar vreedzame Joodse
gemeenschap
Peter Hein mag dan wel gynaecoloog in ruste zijn, maar
als kunstenaar en schrijver is hij nog volop actief.
Zijn meest recente boek Het
Misverstand verhaalt van
een bizarre moord in 1933 in
de Joodse gemeenschap van
Weener, net over de GroningsDuitse grens.
Zijn Joodse familie van moederskant woonde generaties
lang in het Oost-Friese
stadje. Het slachtoffer van de
moord was zijn achteroom.
Voormalig onderduikkind
Peter Hein beschrijft in zijn
nauwkeurig gereconstrueerde
verhaal over de moord hoe de
rollen van dader en slachtoffer minder eenduidig waren
dan zijn familie, inclusief zijn
eigen moeder, wilden doen
geloven.
‘Die mesjoggene Pinto, die main
oom Wolf op een sjabbesochtend bij
het uitgaan van de sjoel doodsjoot.
Oom Wolf! De verkeerde, want Pinto
moest hém helemaal niet hebben!’
Lees deze zinnen opnieuw, maar
dan hardop. En met een vet Duits
accent. Zo hoorde Peter Hein ze uit
de mond van zijn moeder Netta.
Ze staan opgetekend in diens boek
Het Misverstand en vormen een
kernachtige samenvatting van het
aangrijpende verhaal. Althans,
gezien vanuit háár standpunt.
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De echte werkelijkheid was
nét een beetje anders...
Het boek gaat over een moord
in de Joodse gemeenschap van
het Oost-Friese plaatsje Weener,
net over de Nederlands-Duitse
grens bij Nieuweschans. ‘Main
oom’ en ‘doodsjoot’, zo citeert
Hein zijn moeder, want zij sprak
tot op hoge leeftijd met een onmiskenbaar Duits accent, al
woonde ze al lang in Nederland.
Zelf is Peter Hein ook Duitstalig
geweest, gedurende de eerste jaren van zijn leven. Nog steeds
beschouwt hij het Duits als zijn
moedertaal. En dat hij nog steeds
iets met het land Duitsland
heeft, heeft hij van zijn ouders
meegekregen. Zelfs na de oorlog, waarin zij ondergedoken zaten, vonden ze dat in Duitsland
‘alles noch immer besser war’.
In elkaar geslagen
Peter Hein werd in 1939 in Den
Haag geboren als zoon van het
Joodse echtpaar Hein-Jacobs
dat
Nazi-Duitsland ontvlucht
was. Zijn vader Paul Hein was
in 1933 in zijn geboorteplaats, de
Oost-Friese havenstad Emden,
door nazi’s in elkaar geslagen, waarna hij hals over kop
vluchtte. Paul was meubelmaker en amateur-kunstschilder.
Moeder Jeanette (Netta) HeinJacobs werd geboren in Weener
als dochter van Jacob Jacobs en
Johanne de Jonge. Toen zij vier
was, stierf haar vader. Ze was
een telg uit een honkvast DuitsJoods geslacht: de Jacobsen
woonden al sinds ruim vier eeu-
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wen in Weener en omgeving.
Netta ontmoette haar oorspronkelijke streekgenoot Paul
Hein in Den Haag, waar beiden in 1937 trouwden. Twee
jaar later werd Peter geboren.
In september 1940 verhuisde het
gezin op bevel van de bezetter van
Den Haag naar het midden van het
land. Als een van de laatste Joodse
gezinnen van Utrecht doken ze pas
in 1943 onder. De vierjarige Peter
moest naar een ander adres dan
zijn ouders, want dat was veiliger.
Vervolgens verbleef hij de rest
van de oorlog op elf verschillende
onderduikadressen in West- en
Zuid-Nederland. De herinnering
aan zijn vader en moeder vervaagde geleidelijk. De hereniging
was een grote teleurstelling. Hij
herkende zijn ouders niet eens.
Na de oorlog werd hij op de lagere school ‘de professor’ genoemd,
omdat hij erg veel van de dierenwereld wist. Toch koos hij
voor de studie Geneeskunde, om
zich vervolgens te specialiseren
in gynaecologie. In 1967 werkte
hij een half jaar als huisarts in
Noordwest-Israël, vlak na het
einde van de Zesdaagse Oorlog.
Ingestort
Gedurende 27 jaar werkte Hein
als gynaecoloog en universitair hoofddocent aan het UMC
Radboud in Nijmegen. Tot de ellende van de oorlog terugkwam,
in zijn hoofd en lijf. Net als bij veel
van de andere zesduizend kinderen die tijdens de oorlog moesten onderduiken in Nederland.
13
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Voordat het bij hem zelf zo ver
kwam, had hij er al over gehoord.
Tijdens het congres Het ondergedoken kind in 1992 in Amsterdam.
Daar hoorde hij welke overeenkomsten onderduikkinderen hebben:
een lief karakter, geen nee kunnen
zeggen, allemaal hoog opgeleid,
hele goede carrières, en op hun
vijftigste storten ze helemaal in.
In een interview voor Radio 1 zei
Hein daarover later: “In de onderduik moet je jezelf onzichtbaar
maken. Maar na de oorlog wil
je weer laten zien dat je er bent.
Daardoor neem je meer op je dan
je aankunt en op een zeker moment houdt dat op. Vergelijkbaar
met post Traumatische Stress
Stoornissen bij veteranen.”
Nu was Peter Hein zelf aan de
beurt. Hij kwam in een ernstige depressie terecht en werd
voor 50 procent afgekeurd.
Zijn moeder Netta kon er niet veel
begrip voor opbrengen, vertelde
Hein in hetzelfde radio-interview.
Dat had te maken met haar eigen
oorlogservaringen, waarover ze
de rest van haar leven niet kon
ophouden te praten. ”Ze zei dat ik
me niet zo moest aanstellen. Als
wij ons in de oorlog zo hadden opgesteld, waren we er niet meer geweest, zei ze dan. Dat was niet leuk
om te horen, maar ik heb het nooit
erg gevonden. Het helpt me ook
wel: dingen kunnen erg zijn, maar
er zijn ergere dingen in de wereld.”
Sinds zijn 62ste, toen hij met
zijn werk stopte, woont hij met
zijn echtgenote Hanne Hein-Van
der Hoek in Friesland waar hij
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Voorplat Peter Hein,
Het misverstand

schrijft, schildert en beeldhouwt.
(Re)constructie
Dat doet hij in zijn atelier in een
losstaand gebouwtje in de achtertuin van een bescheiden woonhuis.
Vanuit zijn atelier heeft hij door
een metersgroot raam een bijna
panoramisch uitzicht op de weideen akkerlanden bij het dorp. Een
ruime blik verruimt het denken.
In het atelier hangen schilderijen
van eigen hand aan de muur en
staan metalen sculpturen op de
grond en op tafels. Buiten liggen fietsonderdelen die binnenkort deel gaan uitmaken van
een groot kinetisch kunstwerk.
Door boeken en artikelen te schrijven probeert hij het verleden van
zichzelf en zijn familie te reconstrueren. Hanne staat hem daarin
bij door research te verrichten.
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Zo kwam hij vanzelf in Weener
terecht, de plaats waar zijn voorouders van moederskant leefden.
In 1986 was hij er voor het eerst
geweest om gegevens te verzamelen over zijn afkomst. Zijn moeder
was een telg uit de Joodse familie
De Jonge in Weener. Nu, in 2011
was hij er weer, deze keer om gegevens te verzamelen over zijn
oud-oom (oom van zijn moeder)
Wolf de Jonge, van wie hij had
ontdekt dat hij op een gewelddadige manier aan zijn einde was gekomen. Zo begint een jarenlange
speurtocht, niet alleen in Weener
maar tot in New York en Israël.
Langzaam gaat het boek richting
een verrassende ontknoping. Die
is tekenend voor de sfeer binnen
ongetwijfeld meerdere joodse gemeenschappen in de tijd waarin
de nazi’s het voor het zeggen hadden gekregen. Knap is hoe Hein
naar de ontknoping toewerkt. De
manier waarop hij laat zien dat
de bad guy (moordenaar Pinto)
minder bad was dan werd aangenomen, en de good guy (slachtoffer
Wolf de Jonge) niet echt good was,
is geraffineerd en geloofwaardig.
Hein spaart daarbij zijn eigen
Joodse familie niet. Hij komt er
achter dat die zich schuldig had
gemaakt aan ‘jarenlange krenkingen, vernederingen, pesterijen
en tot overmaat van ramp zelfs oplichting en diefstal (…), met Pinto
als slachtoffer. Ook over de Joodse
gemeenschap van Weener als geheel in die tijd spreekt hij harde
woorden. Zo ontstaat op een op-
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merkelijke manier een barst in het
idyllische clichébeeld dat de Joden
in Nazi-Duitsland een harmonieuze en vreedzame gemeenschap
vormden, die uitsluitend van buitenaf (de nazi’s) werd bedreigd.
Met het boek in de hand door
Weener
Wie in Nederland begint
over Weener, krijgt al snel de
vraag: ‘Wat zeg je, Wenen?’.
De Oost-Friese stad Weener
mag zich aan deze zijde van
de Nederlands-Duitse grens
niet in grote bekendheid verheugen, al ligt het maar op
zo’n 70 kilometer van de stad
Groningen.
Toch zijn er Groningers die er regelmatig komen. Om te shoppen
in het uit de kluiten gewassen
winkelcentrum Famila, aan de
rand van de stad. Of in de laatste
weken van december, om er spotgoedkoop Feuerwerk in te slaan.
Maar zelden nemen ze ook een
kijkje in het oude centrum van
Weener. want daar is weinig te
doen. Vergane glorie alom, met
nog maar weinig winkels, en dat
worden er elk jaar zichtbaar minder. Want ook de Weeneranen doen
hun boodschappen in Famila.
Een verdwaalde toerist weet nog
wel het Heimatmuseum te vinden. Met een overdaad aan oude
landbouwwerktuigen en een pijnlijk tekort aan Joods verleden.
Omineus tafereel
Enkele jaren lang reisde ik regel-
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matig naar Weener, per trein van
Arriva, op weg naar een oud huis
aan de idyllische Alte Hafen. Na
vertrek uit Nieuweschans bereikt
de trein enkele honderden meters
verderop de Duitse grens. Hier, op
dit stuk rails, stonden in de nacht
van 9 op 10 mei 1940 urenlang
de zwaar bepantserde locomotieven en wagons van de Wehrmacht
klaar om na het sein van de legerleiding in Berlijn Nederland
binnen te denderen. Telkens probeer ik mij dit omineuze nachtelijke tafereel voor ogen te halen,
en het gesis van de stoomlocomotieven in gedachten te horen.
Zo ook op het Station van Weener,
tien minuten later. Weener was
de eerste Duitse halte van de
treinen uit Westerbork naar de
concentratiekampen, om kolen en
water voor de locomotieven aan
te vullen. Getuigen vertelden na
de oorlog het geschreeuw en gekerm van de ‘passagiers’ gehoord
te hebben. En gezien te hebben
dat briefjes aan familieleden
naar buiten werden gewurmd.
Het oude stationsgebouw van
toen staat er nog, inmiddels gedeeltelijk omgebouwd tot woningen en voor een deel leegstaand, verpauperd. De rails liggen er nog, sinds jaren begroeid
met hoge struiken. Schuldige
rails, maar de doem is er uit.
Aan de stadskant van het station
staat de tijd al decennialang stil.
De Bahnhofstrasse langs het station is geplaveid met ouderwetse
kinderkopjes. De grote, houten
schuifdeuren van de opslagruimten hangen nog in hun kozijnen,
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zij het deels vermolmd. Zelden is
in de straat iemand te zien, want
weinig mensen maken nog gebruik
van de trein en dus het station.
Denkmal
Ook de laatste jaren kom ik er nog
wel eens. Ik loop dan over de kinderkopjes naar de Westerstrasse in het
centrum, zo’n tien minuten lopen.
Hier stond de synagoge, tot de fatale nacht van 9 november 1938.
Een plaquette herinnert nog aan
het gebouw, in de buitenmuur van
(uitgerekend) de Deutsche Bank
die er voor in de plaats kwam.
En een sculptuur die een menora
voorstelt. De hoeken van de voormalige synagoge zijn bij wijze
van Denkmal gemarkeerd met
keien. Ernaast stond de Joodse
school en de leraarswoning.
Niets herinnert aan dat andere
drama, op 20 september 1933,
op de stoep en de straat voor de
synagoge: de bizarre moord van
een Jood op een Jood, nu eindelijk beschreven door Peter Hein
in zijn boek Het Misverstand.
Mesjoggene chacham
Ik neem me voor om binnenkort met het boek in de hand
een wandeling door Weener te
maken. Door de straten waar
in de nazitijd spandoeken hingen met ‘Kauft nicht bei Juden’.
Langs de Oude Haven, destijds
‘zo’n beetje de Joodse buurt’ van
Weener. Met op huisnummer 5
de winkel voor kousen, manufacturen, schoenen van de patriarch
van de familie De Jonge, Heinrich
15

de Jonge. Op 26 het huis van diens
zoon Benjamin Cosse de Jonge.
Dan naar de Neuestrasse, met de
slagerij van het slachtoffer van
de moord in 1933, Wolf de Jonge
op nr. 18. Waar ik ook heel benieuwd naar ben: het huis op nr.
2 van Peter Hein’s moeder Netta,
in Het Misverstand beschreven als ‘een kast van een huis’.
Tenslotte naar de Süderstrasse,
waar de ‘mesjoggene’ en ‘sjlemiel’
maar tegelijk ook als ‘chacham’
(geleerde) beschouwde Pinto een
kamer huurde bij de arme Joodse
slagersfamilie
Loewenstein.
Geboren in Oude Pekela, opgegroeid in het Oost-Friese
Jemgum, na zijn vreselijke daad
in Weener door eigen toedoen in de
Hindenburgstrasse van zijn fiets
gedonderd en rochelend doodgebloed.
Het Misverstand, 2017
Informatie over onder meer
de artistieke kant van Peter
Hein:
www.peterhein.nl

Steigermannen
door Peter Hein

16

28 september jaargang 30 nummer 3

JaG

De laatste jaren van Leo Polak (1880-1941)
door Stefan van der Poel

Onlangs verscheen op basis
van de vrijgekomen dagboe
ken van Leo Polak de bundel
Nieuw licht op Leo Polak
(1880-1941). Filosoof van het
vrije denken. Hier volgt een
sterk ingekort fragment over
het leven van Polak tijdens de
oorlogsjaren.
Dagboeken
Gedurende veertig jaar noteerde
Leo Polak – jurist, filosoof, ethicus en sinds 1928 hoogleraar in
de wijsbegeerte aan de Groninger
universiteit – nauwgezet zijn
bezigheden, plannen, dromen en
gevoelens. Deze dagboeken geven
zo een hoogstpersoonlijk en veel
omvattend beeld van een leven.
Voor Polak zelf waren deze aantekeningen van grote betekenis. In
2009 zijn deze dagboeken, 53 stuks
(vijf ontbreken er), door dochter
Ans Samama-Polak overgedragen
aan de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Eerder was
hier al, in 1948, de bibliotheek
van Leo Polak ondergebracht.
De dagboeken die hier centraal staan, beslaan de periode
14 maart 1938 tot 9 mei 1941.
Sinds de jaren dertig wees Polak
op het nationaal-socialistische
gevaar in Duitsland en bestempelde hij de behoedzame neutraliteit
die Nederland nastreefde als ‘laf
parasitisme’. Mede door dergelijke uitspraken en zijn actieve
rol binnen het antifascistische
Comité van Waakzaamheid werd
hij door de Duitsers gezien als
‘de gevaarlijkste man van Gro-
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De drie kinderen, verkleed als professor, onthulden in juli 1929
een gevelsteen aan de Van Houtenlaan met daarop hun voornamen.

ningen’. Voor de periode van zijn
gevangenschap in Sachsenhausen
is naast de briefwisseling met zijn
vrouw Henriëtte Polak-Schwarz
(1893-1974) ook het verslag van
medegevangene Walter Hammer
overgeleverd.
Dagboekaantekeningen uit deze periode ontbreken.

Huize Euthymia

Huize Euthymia
Het huis waar Leo Polak sinds
1929 met zijn gezin in Groningen
woonde, droeg de naam Euthymia.
In 1928 is het in opdracht van Po-
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lak gebouwd. De woning was gelegen aan de Van Houtenlaan 52 in
Helpman; tegenwoordig luidt het
adres: Goeman Borgesiuslaan 38.
Dit streven naar euthymia, een
gelijkmatige
gemoedstoestand
van sereniteit, is een terugkerend
onderwerp in Polaks dagboeken
en blijkt een voortdurende opdracht aan zichzelf. Van nature
was Polak namelijk onzeker en
rusteloos, en behept met een
groot verlangen naar klaarheid.
Godsdienst als splijtzwam
In 1917 trouwde Polak (burgerlijk
huwelijk) met Henriëtte Schwarz.
Uit dit huwelijk werden drie
dochters geboren: Bettina (1919),
Jetteke (1921) en Ans (1924).
Het gezin Polak verhuisde in
1928 vanuit Amsterdam (Kei
zersgracht 687) naar Groningen.
De drie kinderen, verkleed als
professor, onthulden in juli 1929
een gevelsteen aan de Van Houten17
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laan met daarop hun voornamen.
Polak noemde zich atheïst en
kwam nooit in de synagoge. Reeds
als veertienjarige besloot Polak
in Steenwijk het geloof vaarwel te zeggen en vertelde hij zijn
moeder dat zijn gebedsriemen niets meer voor hem betekenden.
Joodse feestdagen werden aan de
Van Houtenlaan dan ook niet ge
vierd. Zijn aanstelling aan de Gro
ninger universiteit werd lange tijd
gedwarsboomd door de theologen.
De steun en vriendschap van filosoof en psycholoog Gerard Heymans (1857-1930), die in Polak zijn
opvolger zag, heeft zijn aanstelling uiteindelijk mogelijk gemaakt.  
Polak betitelde godsdienst keer
op keer als de ‘splijtzwam der
cultuur’. Met enige regelmaat
was Polak in de jaren dertig
te horen op de radio voor de
Vrijdenkers
Radio
Omroepvereeniging. Op 21 maart 1931
sprak hij over ‘Eenheid boven
geloofsverdeeldheid’ waarin hij
stelde dat de mensen hongeren en
dorsten ‘naar waarheid, naar liefde,
naar gerechtigheid’, niet in een
hiernamaals maar ‘hier op aarde’.
De godsdienst is, aldus Polak:
“de grote splijtzwam der cultuur,
die volk tegen volk, geslacht tegen
geslacht, dorp tegen dorp, gezin
tegen gezin, man tegen vrouw en
broeder tegen broeder ophitst in
de felste, de principieelste, de fanatiekste vijandschap, te weten:
de godsdiensthaat, de geloofshaat.”
De echte zuivere liefde had volgens
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hem niets met godsdienst of geloof
te maken, maar met karakter.
De oorlog nadert
Polak besteedt vanaf de jaren
dertig bijzonder veel aandacht en
energie aan de gevaren van het
opkomend nazisme en fascisme.
Minutieus houdt hij de kranten
bij. Diplomatieke verwikkelingen,
anti-Joodse maatregelen, politieke
toespraken, vluchtelingenstromen:
nauwkeurig noteert en becommentarieert hij deze. Hij toont
zich daarbij uiterst strijdbaar en
zet zich actief in voor Duits-Joodse
vluchtelingen. Tegelijkertijd tracht
hij zijn leven zo gewoon mogelijk
voort te zetten en staat hij uitvoerig
stil bij nieuwe boekaankopen,
muziekuitvoeringen en zijn vorderingen vanaf de duikplank in
het Helperbad. Boeken, muziek
en zwemmen helpen, zo lijkt
het, de schijn van normaliteit
te handhaven, evenals humor.
Toch krijgt een zeker fatalisme
geregeld de overhand. Zo stelt
hij op 17 november 1938 over de
situatie in Europa kort maar
krachtig dat ‘de stank hier
werkelijk niet meer te harden is’.
Ook de beruchte redevoering van
Hitler (januari 1939) waarin de
Joden als een ‘Europees probleem’
worden neergezet en hun vernietiging wordt aangekondigd,
noteert Polak in zijn dagboek.
De dreiging een feit
't is zover’ schrijft hij op vrijdag
10 mei 1940. Treinen rijden niet
meer en auto’s zijn niet langer
beschikbaar. Op de fiets gaat het
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gezin Polak naar Norg en van
daaruit worden ze door vrienden
met een bus via Steenwijk naar
Blokzijl gebracht. In zijn dagboek
spreekt Polak, varend over de
Zuiderzee, van een ‘heerlijk
reddingsgevoel’. Ook het vervolg
van de reis verloopt voorspoedig
en ’s avonds doemt de verduisterde
hoofdstad op. Op 14 mei verdwijnt
de goede stemming: ‘Alles schijnt
verloren’. Twijfels rijzen over wat
nu gevaarlijker is: de boot naar
Engeland nemen of blijven? Ook
suïcide wordt overwogen: ‘Vergif
halen voor ons allen – men kan
niet weten – zelfbeschikking tot
het einde nodig.’ Men rijdt nog
wel naar Zandvoort en Velsen,
maar zonder veel overtuiging. Op
woensdag 15 mei noteert Polak de
overgave en worden de mogelijke
gevolgen van de ontstane situatie
onder ogen gezien: ‘Zien wie ons
verkopen en verraden(...). Benieuwd
naar de schifting, de eigenlijke
“beproeving”
der
karakters.’
Maandag 20 mei is het gezin
weer in Groningen en drie dagen
later begint Polak zijn huis op te
ruimen. Woede overvalt hem bij
dit werk geregeld. Waarom wist
hij zijn familie niet tijdig in veiligheid te brengen?
Ontslag
Polak lijkt af te wachten wat
komen gaat en is gespitst op
handelswijzen die in zijn ogen
van een te grote meegaandheid
richting bezetter getuigen. Zo
volgt hij de ontwikkelingen aan
de Groningse universiteit op de
voet. In september wordt J.M.N.
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Kapteyn, hoogleraar Germaanse
filologie, tegen het advies van de
Senaat, maar met steun van de
Duitsers, tot Rector Magnificus
benoemd. Tussen 4 november en 1
december 1940 worden alle Joodse rijksambtenaren ontslagen. De
officiële omschrijving voor Polak
luidt dat hij is ‘ontheven van de
waarneming van zijn functie’
– een formulering die tot veel
onduidelijkheid leidt, want wat is
nu nog toegestaan?
Op 6 december constateert
Polak dat hij is geschrapt uit de
universiteitsalmanak en besluit
zich tot de almanakredactie
en de faculteit te richten om
opheldering. Polak richt zich tot
het College van Curatoren en
zijn Faculteit om opheldering:
“Terwijl ’s vijands bevel mij slechts
de waarneming van mijn functie
(dus doceren, examineren etc.)
heeft beroofd, niet van m’n ambt
zelf (...), meent de Faculteit blijkbaar mij tevens het recht te moe-

Arrestatiefoto van Leo Polak
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ten ontnemen, te vernemen welke
promoties en examens er plaatsvinden of de proefschriften te ontvangen. M.a.w., de Faculteit meent
zich te moeten gedragen, als ware
ik geen Gronings hoogleraar, geen
lid van Senaat en Faculteit meer!”
Een reactie ontvangt hij niet.
Uit een gesprek met een collega
blijkt dat in opdracht van de
Rector Magnificus er door de
Faculteit noch de Senaat officieel
contact met hem mag worden
opgenomen. Polaks toon wordt
daarop steeds kritischer waarbij
hij de nieuwe machthebbers
steevast aanduidt als ‘de vijand’.
De laatste dagboeknotitie is die
van 14 februari 1941, waarna
het tot 28 februari 1941 stil
blijft. Kapteyn blijkt enkele brieven van Polak doorgespeeld te
hebben aan de Sicherheitsdienst,
gevestigd aan de Grote Markt.
Strijd om Euthymia
Op de omslag van Dagboek 54
staat gestempeld: ‘Huis van bewaring Groningen’. Op 15 februari is Polak gearresteerd en wordt
hij overgebracht naar het Huis
van Bewaring aan de Hereweg,
niet ver van zijn huis Euthymia.
Over die eerste twee weken van
gevangenschap staat niets vermeld in zijn dagboek. Uit zijn
brieven aan zijn vrouw en ook uit
zijn eerste dagboekaantekeningen
in gevangenschap lijkt hij zich
niet geheel te realiseren in welke
toestand hij zich bevindt. Op 15
maart 1941 wordt hij overgebracht
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naar de gevangenis in Leeuwarden. Daar verblijft hij 81 dagen en
dan breekt zijn laatste dagboek
aantekening plotseling af. Polak
is afgevoerd naar Sachsenhausen.
Het einde
Iedere gevangene mag vanuit
kamp Sachsenhausen per maand
twee Duitstalige brieven of postkaarten ontvangen en versturen.
Zo zijn er in totaal vijf brieven
overgeleverd, de eerste is van 10
augustus, de laatste van 2 november 1941. Dat de omstandigheden
in Sachsenhausen geheel anders
zijn, blijkt uit de toon van de
brieven die Polak vanuit dit kamp
schrijft: deze is in tegenstelling
tot zijn gevangenisbrieven somber
en berustend. Op 9 december 1941
overlijdt Polak, een maand voordat
hij 62 zou worden. Van het gezin
overleeft ook dochter Jetteke de
oorlog niet. Moeder Henriëtte en
de dochters Bettina en Ans weten
in onderduik de oorlogsjaren te
overleven. Zij besluiten niet terug
te keren naar huize Euthymia. De
naam Euthymia is inmiddels van
de gevel verwijderd; de steen met
de voornamen van de drie dochters
is daarentegen nog altijd zichtbaar.
Klaas van Berkel en Stefan
van der Poel red., Nieuw
licht op Leo Polak (1880-1941).
Filosoof van het vrije denken
€29,90
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Gunther Demnig
Een ontmoeting, een portret
door Peter Vroege

Op 6 augustus jl. heeft de
Duitse kunstenaar Gunter
Demnig in Groningen 25
nieuwe Stolpersteine gelegd,
voor in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden en verzetsstrijders. De dag ervoor
spreken we hem, in Brouwerij
Martinus in de Groningse
binnenstad. Wie is de man
achter de Stolpersteine, de
gedenksteentjes in het trottoir, waarvan er inmiddels al
61.000 te vinden zijn in 22 landen in Europa?
Een kartonnen doos
Ergens rond 1965, als Gunter
Demnig zo’n achttien jaar oud
is, vindt hij op de zolder van zijn
ouderlijk huis een kartonnen doos
met foto’s. Hij ziet daarop zijn
vader als soldaat in de Spaanse
burgeroorlog. Hij was lid van
Legion Condor, het Duitse vrijwilligersleger dat aan de zijde
van Franco vocht. Het legioen
was bijvoorbeeld verantwoordelijk
voor het bombardement op het
dorp Guernica, een gebeurtenis
die indertijd tot wereldwijde
verontwaardiging leidde en onvergetelijk is vastgelegd door
Picasso. De doos bevatte ook
foto’s van Demnig Senior bij
luchtdoelgeschut, in Frankrijk,
in de Tweede Wereldoorlog. Zoon
Gunter legt hem de foto’s voor,
stelt vragen, maar ontmoet alleen
een muur van stilzwijgen. Zo’n
dertig jaar later zal hij met de
Stolpersteine een vorm vinden om
het verleden weer bespreekbaar
te maken. Inmiddels zijn deze
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tastbare herinneringen aan de
slachtoffers van het naziregime te
vinden in 22 landen in Europa, van
de Noordkaap tot Zuid-Spanje, van
Normandië tot diep in Rusland.
De man met de hoed
Gunter Demnig loopt rustig de
trap op, naar de tweede verdieping
van brouwerij Martinus. Na al die
jaren is zijn outfit bijna iconisch
geworden. Altijd de vale hoed met
brede rand die - vooral bij het leggen van de steentjes - tot diep over
de ogen valt. Blauw overhemd en
kakibroek, met in de riem uitsparingen voor stratenmakersgereedschap. Meer een ambachtsman
dan een kunstenaar. Een wat
slordige baard, ogen die enigszins
melancholisch de wereld inkijken.
Al is er ook de andere kant: het
lokaal gebrouwen bier smaakt
goed, en Gunter deelt ons zijn
voorkeur voor grote met graat en
al gegrilde vis. Maar het gesprek
richt zich toch vooral op de Tweede

Wereldoorlog, Stolpersteine en
alles wat hij daarbij tegenkomt.
Kleinschaligheid
“De grootste fout die ik ooit heb
gemaakt, was bij de legging van
Stolpersteine in Oss”, begint
Demnig. “Tweehonderd stenen in
één keer, dat doe ik nooit meer.
Met dat soort aantallen verdwijnt
de individuele aandacht voor
het slachtoffer en daar gaat het
juist om. Zes miljoen is abstract,
Auschwitz is abstract, maar een
steentje met een naam is concreet.”
Dat de stenen maar mondjesmaat
en in kleine aantallen worden
aangeleverd, frustreerde ons als
stichtingsbestuur aanvankelijk,
maar inmiddels kunnen we van
harte instemmen met dit principe
van kleinschaligheid. Eind dit
jaar zullen in drie ceremonies
zo’n 70 stenen zijn gelegd, met
veel persoonlijke aandacht en
veel nabestaanden. We zijn nog
een paar jaar bezig, maar dat

Materialen en gereedschap van Gunter Demnig achterin zijn busje
Foto: Peter Vroege
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geeft ook de tijd om het onderzoek
zorgvuldig te doen en fondsen te
werven.
Het wordt nooit routine
“Al die persoonlijke verhalen zorgen ervoor dat het nooit routine
wordt. Ook niet na 61.000 steentjes.
Ieder steentje staat voor een
mensenleven”, zegt Demnig. Het
was een Keulse rabbijn die hem op
de tekst in de Tora heeft gewezen
die min of meer zijn lijfspreuk is
geworden: ‘Een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten’.
Hij legt zijn hoed op de stoel naast
hem. Verwarde haren op een
kalend hoofd komen tevoorschijn.
De hoed en zijn voorkomen
verhullen het enigszins, maar
tegenover ons zit een man van
bijna zeventig die al meer dan
20 jaar door Europa trekt om
Stolpersteine te leggen. Het is niet
te merken aan zijn gedrevenheid.
“De aanwezigheid van nabestaanden geeft een legging ook een bijzondere dimensie”, vervolgt Demnig,
“De meest uitzonderlijke gebeurtenis was toch wel de ontmoeting
van twee groepen nabestaanden
uit Zuid-Amerika en Israël. Ze
kwamen voor het leggen van een
Stolperstein naar Frankrijk en
ontdekten pas daar dat ze voor
dezelfde steen kwamen en dus
familie van elkaar zijn. Ze wisten niet van elkaars bestaan!”
Lopen over steentjes
Waarom liggen de steentjes op
de straat, en zijn ze bijvoorbeeld
niet in de muur van woonhuizen
aangebracht?
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Gunter Demnig geconcentreerd aan het werk
Foto: Chris van Wierst

“Dat was aanvankelijk ook het
plan”, vertelt Demnig, “maar al
snel werd duidelijk dat een groot
gedeelte van de huiseigenaren
daar geen toestemming voor zou
geven. Toen zijn we erop gekomen de steentjes in de stoep te
plaatsen, in de openbare ruimte”.
Het is een vorm die door de meeste
mensen als subtiel en indrukwekkend wordt ervaren, zo’n steentje
met een naam, een geboorte- en
sterftedatum, de laatste meestal
verbonden met plaatsnamen als
Auschwitz, Sobibor en Bergen
Belsen. Toch is er ook kritiek, met
name vanuit de Joodse gemeenschap. De steentjes zouden ertoe
leiden dat de slachtoffers opnieuw
‘onder de voet worden gelopen’.
Zo’n associatie staat ver van
Demnig’s intenties en roept ver
ontwaardiging bij hem op. In een
interview in Der Spiegel (19-07-
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2017) verwijst hij naar de SintPieter en andere oude kerken, waar
zelfs over grafstenen wordt gelopen
zonder dat iemand ook maar het
idee heeft daarmee respectloos
met de overledenen om te gaan.
De dag erna in de Schilderswijk
Op zondag 6 augustus 2017 legt
Demnig in onze wijk steentjes
in de Westerhaven, De Jozef Israëlsstraat, de H.W. Mesdagstraat en de Wassenberghstraat.
Zo spraakzaam als hij gisteren
avond was, zo in zichzelf gekeerd
is hij nu. Het stenenleggen gebeurt in uiterste concentratie,
hij heeft geen oog of oor voor
wat er in de omgeving gebeurt.
Zo heeft hij het ons gisteren
ook verteld: “Het liefste doe ik
ongestoord mijn werk, terwijl
anderen de slachtoffers gedenken
21
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Wat hij toen niet vertelde, maar
wat nu wel opvalt: het stenenleggen is voor hem niet louter een ambacht, maar ook een ritueel dat met
grote aandacht wordt uitgevoerd.
Het is niet alleen praktisch, maar
ook symbolisch dat hij voor iedere
steen knielt. Daarbij worden allerlei zaken overdacht. De stenen voor
de kinderen legt hij bijvoorbeeld
in het midden, tussen de ouders.
In Der Spiegel legt hij uit: “Das
ist beim spazieren doch genau so”.
Met zijn blauwe busje met cement,
cirkelzaag en ander gereedschap
trekt hij van het ene adres naar
het andere, de groep nabestaanden volgt. Hij blijft ze net voor.

Aan het eind van de dag gaat hij
niet mee naar de ceremonie in de
synagoge aan de Folkingestraat.
“Ik ben te vermoeid”, zegt Demnig,
die in oktober aanstaande zeventig wordt. Hij reist door naar het
volgende hotel. Zo trekt hij 270 dagen per jaar door Europa, en legt
daarbij jaarlijks zo'n 60.000 kilometer af. Een man met een missie.

De Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen stelt zich ten
doel Stolpersteine te plaatsen voor
alle personen in de Groningse
Schilderswijk die in de Tweede
Wereldoorlog door nazigeweld om

het leven zijn gebracht. In totaal
gaat het om ca. 200 Joodse wijkgenoten en ca. 25 verzetsmensen.
Meer informatie vindt u op onze
website:
www.stolpersteineschilderswijkgroningen.nl
Peter Vroege is bestuurslid van de
Stichting Stolpersteine Schilder
swijk Groningen.
(Foto's Peter Vroege)

Simchat Tora
Foto: NIW, 10 oktober 1997
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Hoogmoedige politiek
Waarom vieren wij eerst Rosj
Hasjana en pas daarna Jom Kippoer? De vraag klinkt een beetje
zot, omdat Rosj Hasjana, de
schepping van de eerste mens, op
de eerste dag van de maand Tisjri
heeft plaatsgevonden en Jom
Kippoer, weliswaar 2448 jaar
later, maar toch pas op de tiende
van dezelfde maand. En gezien
de eerste van de maand voor de
tiende valt, is Rosj Hasjana altijd
voor Jom Kippoer!
Maar iedere Joodse wet, en zelfs
iedere gewoonte, kent naast de
eenvoudige betekenis, ook diepere
verklaringen die nooit in tegenspraak zijn met de eenvoudige
uitleg, maar wel een diepgang
vertonen die op het eerste gezicht
niet zichtbaar is.
Op Jom Kippoer worden de overtredingen die begaan zijn tussen
mens en G’d vergeven. Maar voordat dat überhaupt aan de orde is,
moeten eerst de intermenselijke
verhoudingen rechtgezet worden,
door elkaar, waar nodig, vergif
fenis te vragen. Het klopt dat een
‘vrome’ Jood die zijn medemens
bedriegt, ondanks zijn ‘vrome’
uiterlijk, verre van ‘vroom’ is. En
dus ware het logischer geweest
om al vóór Rosj Hasjna te werken
aan de reparatie van de verhou
ding met de medemens en dit niet
uit te stellen tot vlak voor Jom
Kippoer!
Enige weken geleden stond het
NIW vol met ruzies en tweespalt
binnen onze eigen gemeenschap.
Het speelde zich af in de zoge-
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naamde Drie Weken. Een periode
van treur die begon met de omsingeling van Jeruzalem en eindigde met de verwoesting van de
Tempel. Een van de belangrijkste
oorzaken die geleid heeft tot de
verwoesting van de Tempel, met
als gevolg het begin van het galoeth - de ballingschap, was het
gebrek aan onderling respect.
Wat is de oorzaak van haat en
nijd? Wat is de reden dat mensen
elkaar soms het leven zuur ma
ken? Jazeker, er kan een reden
voor zijn. Iemand is op financieel gebied mijn concurrent en
dus voel ik mij door hem tekort
gedaan. Iemand heeft onheus
over mij geschreven, waardoor ik
mij gekrenkt voel en verdrietig
ben. Allemaal ‘zonden’ die reparabel zijn en waarvoor wij elkaar
voor Jom Kippoer vergiffenis
vragen. Maar er is iets dat veel
gecompliceerder is en daardoor
moeilijker te vergeven. Haat
zonder reden, sinat chinam. Zijn
aanwezigheid stoort mij, niet zijn
gedrag. Hoe kan dat? Hij heeft
mij niets kwaads aangedaan en
toch kan ik hem niet uitstaan…
Dit heeft alles te maken met het
tegenovergestelde van beschei
denheid: hoogmoed. Ik voel mij
zelf en voor een ander is er dus
geen plaats. Iemand kwam bij
een Rebbe en vroeg hem: Rebbe,
man trit auf mir, er wordt steeds
over mij heengelopen. Wat kan ik
daaraan doen? En de Rebbe antwoordde: zorg ervoor dat je jezelf
niet zoveel verspreidt! Hoogmoed,
jezelf verafgoden, geen ruimte
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gunnen aan een ander: dat is
de bron van alle kwaad en alle
onderlinge vetes. Bescheidenheid
en jezelf daar waar nodig weten
weg te cijferen is de centrale
gedachte van Rosj Hasjana. Zolang de afgod IK de boventoon
blijft voeren, kunnen er geen
goede onderlinge verhoudingen
zijn, bestaat er geen oprechte
vergiffenis en beheerst ruzie en
onenigheid ons leven, zelfs als wij
het politiek noemen. Maar als wij
bereid zijn te investeren in het
bestrijden van die afgodendienst,
dan zal het komende jaar voor
ons allen, voor onze Nederlands
Joodse gemeenschap en voor Klal
Jisraeel, een jaar worden van
echte sjalom. Een jaar waarin
het NIW geen enkele onenigheid
meer vindt om over te schrijven.
Ik heb navraag gedaan bij
bestuur en redactie van het NIW:
ze zijn bereid om, ondanks het
ontbreken van smakelijke roddel en ruziënde partijen, toch de
krant wekelijks vol te krijgen!
Een sjana towa, een goed en zoet
jaar, een jaar van echte sjalom!
Binyomin Jacobs,
opperrabbijn
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Hebreeuws studeren in Japan? Dat kán!
door Wout van Bekkum

Japans academisch leven is
net als in Nederland gericht
op wetenschappelijk succes en
maatschappelijke relevantie. Toch
zijn ook daar mensen in studies
die je niet direct in Japan zou
verwachten – trouwens, ook niet
in Groningen…
Gedurende de zomer van 2017
verbleef ik enkele weken in Kyoto, een stad van 1,2 miljoen inwoners. Kyoto was van oudsher
de keizerstad van Japan en het
voormalige paleis beslaat nog een
groot gebied midden in de stad.
Dit geldt ook voor andere keizerlijke bouwwerken die om zo te zeggen in toenemende mate aan het
toerisme ten prooi vallen. Gelukkig bevond ik me buiten het centrum met zijn grote warenhuizen
en markten vlakbij of op de campus van de universiteit van Kyoto.
Wat brengt me daar? Het verhaal
kent zijn oorsprong in Jeruzalem
waar ik een jonge Japanner leerde
kennen die zich interesseerde voor
Hebreeuws en Arabisch en bezig
was zijn proefschrift te schrijven
over Hebreeuwse poëzie in de Middeleeuwen, ook mijn specialisme.
Hij bleek afkomstig uit Tokyo en
woonde al meer dan tien jaar in
Jeruzalem, samen met zijn
vrouw die de Hebreeuwse Bijbel
bestudeerde.

mensen niet weten is dat er in Japan hogescholen en universiteiten
zijn die de oude, Europese lijn volgen met bestudering van Latijn,
Grieks en Hebreeuws als principe,
precies zoals ook in 1614 de Academie van Groningen is opgericht
met de ´talen van de Bijbel´ prominent in het programma. Eerst
in Tokyo maar later ook in Kyoto kwam eveneens het moderne
Midden-Oosten in beeld, zeker na
1968 toen in navolging van Parijs
ook in Japan studentenrellen uitbraken en men aanpassing van
het programma eiste.
Exotisch onderzoek
Bijbels Hebreeuws en Modern
Hebreeuws gaan daarom hand in
hand – wie het wil kan het kiezen.
Wie dit eenmaal heeft gekozen,
legt zich met typisch Japanse ijver

toe op de kennis van Hebreeuwse
taal en Joodse cultuur, religie en
geschiedenis. Het kennisniveau is
hoog en de enorme handigheid met
internet maakt de toegang tot alle
nodige literatuur gemakkelijk.
Zowel mijn collega als de studenten
hebben een voorkeur voor exotisch
onderzoek: Aristoteles in het
Jodendom, Joodse mystiek of Kabbala, messiaanse ideeën in de 17e
eeuw, Duits-Joodse psychologie in
de 19e eeuw, etc.
Deze pure academische interesses
waarop je hier in Nederland en
Europa jaloers kunt zijn, hebben
ook een mythische kant: sommige mensen in Japan geloven dat
Japanners behoren tot een van
de verloren stammen van Israël.
Zij hebben zich georganiseerd in
de Makuya, een van oorsprong

Talen van de Bijbel
Japanners in Israël en daarna
terug naar Japan om les in Hebreeuws te geven, dat zal wel,
maar wat zit er achter? Wat veel
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christelijke groepering die het
meest opvalt door het houden van
optochten midden in Jeruzalem
met zang en dans. Deze curieuze
sekte gelooft dat de stichting van
de staat en de vereniging van
Jeruzalem vervullingen zijn van
Bijbelse profetieën, op zich geen
nieuwe gedachte maar niet iets
waarvoor je Japanse steun zou
verwachten. Sommige jonge leden
richten zich op de academische
studies van Hebreeuws en Jodendom (en verliezen het fanatisme
van hun ouders). Onder hen zitten buitengewoon intelligente studenten die het al ver schoppen als
docent of als hoogleraar.
De verhouding Japan ten opzichte van de Joden is geen eenrichtingsverkeer. Tegenwoordig vestigen zich vooral Israëli´s in Japan,
meestal om economische redenen
maar in een enkel geval ook om
zich onder te dompelen in Japanse cultuur en mentaliteit. Zo
runt ene Jaron al dertig jaar een
sake-bar in het midden van Kyoto,
waar hij meer dan 200 soorten
sake of rijstbrandewijn aan zijn
klanten verkoopt. Hij spreekt wel
Hebreeuws maar gedraagt zich
volledig Japans. Niet voor hem
maar wel voor de zoals in heel
Oost-Azië vele rondtrekkende
jonge Israëli´s, willen de Chabadrabbijnen iets betekenen en openden zij een jaar geleden een synagoge in Kyoto zoals zij dat op veel
meer onwaarschijnlijke plekken in
de wereld doen.
Hebreeuws in Japan, dat kán
– ik vind het daarom een groot
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genoegen om mijn collega en
zijn studenten in hun ´exotische´
bezigheden te ondersteunen.

Soekot
De loofhut wordt zoveel mogelijk versierd met allerlei soorten
vruchten, zo mogelijk zoekt men die van alle zeven soorten:
Devariem (Deuteronomium) 8:7-10 ‘… een land van tarwe en gerst,
wijn en vijgen, en granaatappelen, een land van oliegevende olijven
en honing…’.
Maar ook het ‘zwaaien’ met de plantenbundel de Loelav en de Etrog,
een citroenachtige vrucht. De Loelav bestaat uit een jonge palmtak
(Loelav), Mirtetakken (Hadas) en wilgentakjes (Arava).
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Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Eton Mess
Hoe enthousiast kun je zijn over
een toetje? Bij mij komt dat zelden
voor.
Een goede vriendin werd 70 jaar.
Haar verjaardag vindt altijd in de
zomer plaats – buiten op een groot
terras, al of niet overdekt, wel of
geen regen.
Dit jaar had haar dochter het
georganiseerd en alle gasten verzocht een gerecht mee te brengen,
zodat haar jarige moeder niet een
week van te voren in de keuken
hoefde te staan. Uiteraard alles in
overleg, zodat niet 4 mensen met
gehaktballetjes zouden komen en
drie mensen met een of andere
salade.
Het was perfect geregeld. Er was
decadent veel voedsel. Het was
prachtig weer en er heerste een
toepasselijke verjaardagsvreugde.
Men kende elkaar van vorige jaren en/of andere vriendschapsverbanden.

Het recept biedt vele mogelijkheden voor variaties en misschien
hebben velen van u dit heerlijks
al eens thuis of ergens anders
geproefd.
Oorspronkelijk is het een hoogzomer gerecht als de aardbeien
het zoetst en lekkerst zijn. En
uiteraard heeft het iets met Eton
College te maken, vlakbij Windsor, Berkshire in Engeland, en
met cricket, maar daar ga ik het
verder niet over hebben.
Eton Mess
Benodigdheden
500 gram aardbeien of frambozen
2 theelepels poedersuiker
1 zakje vanillesuiker
500 ml slagroom (ja, u leest het
goed!)
1 pakje kant en klare meringues

Om mee te beginnen: dit is een
dessert dat niet van te voren
klaargemaakt kan worden (denk
ik), want geklopte slagroom zakt
na een halfuur staan enigszins
in elkaar, bovendien worden de
stukjes meringues te zacht.
Dit gerecht hóeft natuurlijk niet
als dessert opgediend te worden.
Waarom niet op een mooie nazomerdag voor aanwezige gasten
of voor uw eigen gezin? Zo van:
is iedereen toevallig thuis? Zin in
iets buitengewoon lekkers? (De
spullen moeten natuurlijk wel in
huis zijn…) En dan volgt binnen
enkele ogenblikken de verrassing!
Ook natuurlijk niet vlak voor de
avondmaaltijd.

Iedereen had zo’n beetje van alles wat gegeten, toen ik binnen
op tafel in de ‘zomerkeuken’ een
grote schaal met witte romige
inhoud zag met wat vruchten erdoorheen. Ik vroeg wat dat was?
“Ken je dat niet?” “Nee, anders
zou ik het niet vragen”. Ik nam
een lepel en proefde… een hemels
gerecht! Eton Mess – echt nooit
van gehoord.
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U kunt een deel van de vruchten
fijn prakken of pureren en bijvoorbeeld marineren in Crème de cassis (dat lijkt mij heel erg lekker,
maar dat moet je maar net in huis
hebben); kan echter ook in een
deel van de suiker – even laten intrekken dus.
De aardbijen schoonmaken en
halveren (ik geloof dat er eind september geen aardbeien meer zijn).
Maar ik heb het recept zelfs met
bananen gezien! Gebruik dus uw
fantasie.
Als u wilt, opleuken met granaatappelpitten, rode bessen – wat u
maar bedenkt.

er een mooie, gezellige ‘mess’ van
maken (rommeltje).
Genieten maar!

(Foto's: Ruth Lipschits)

Een mooie nazomer toegewenst.

De meringues in stukjes knijpen.
De slagroom met de suiker lobbig
kloppen (vooral niet te stijf, maar
ook niet te dun).
Dan alles in een grote schaal of in
kleine glazen schaaltjes doen en

De 'Eton Mess'

En toch voor iedereen nogmaals en alsnog een bijzonder zoet, goed, voorspoedig
en vooral gezond 5778 - namens redactie en bestuur JaGDaF
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Rondom boeken

samengesteld door Erik Kweksilber en Ruth Lipschits

Michel Krielaars Alles voor
het moederland - de Stalinterreur ten tijde van Isaak Babel
en Vasili Grossman
Aan de hand van de bewogen
levens van Isaac Babel en Vasili
Grossman, twee grote RussischJoodse schrijvers schetst Krielaars
een beeld van een meedogenloze
wereld, waarin het vermoorden
van onschuldige burgers een
gewone zaak was en het individu
kapot werd gemaakt. Aanvankelijk waren Babel en Grossman net
als vele anderen enthousiast en
vol hoop over het Rusland van na
de revolutie. Zij geloofden dat er
offers gebracht moesten worden
voor de nieuwe samenleving en
waren blind voor de wreedheden
van Stalin. Zo kon het gebeuren
dat in 1937, de tijd van de Grote
Terreur, 800 000 Sovjetburgers
met een nekschot werden omgebracht, 1,7 miljoen gearresteerd
en 350 000 naar strafkampen
verbannen.
Pas toen Babel en Grossman
niet meer konden schrijven wat
zij wilden, de druk vanuit de
Communistische
Partij
werd
steeds groter, en ze merkten dat
de werkelijkheid van het communisme niet strookte met hun eigen
idealen, raakten ze ontgoocheld.
In de loop van de jaren maakte
enthousiasme plaats voor desillusie en angst. De ene Jood die geen
Jood wilde zijn, maar het aan het
eind van zijn leven toch werd. De
andere Jood die geen tijd werd
gegeven hierover na te denken, om
dat hij vermalen werd door het re
gime dat hij had gesteund en dat
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Isaac Babel

als dank zijn lijk in een massagraf
bij het Donskoj-klooster gooide. Zo
had je de levens van Vasili Gross
man en Isaak Babel kort kun
nen samenvatten als ze gewone
burgers waren geweest en geen
grote schrijvers. (Citaat uit het boek)
Krielaars laat als geen ander zien
hoe het is om je geloof in gelijkheid,
vrijheid en socialisme te verliezen
en te moeten inzien dat een ideaal
verwordt tot een terreurregime.
€19.99
Etgar Keret Verrassing
Een nieuwe bundel met dwaze verhalen van deze Israëlische schrijver.
Een vrouw ontdekt een rits in de
mond van haar vriend, ontdoet hem
van zijn omhulsel en leeft verder
met de jongeman die achter de rits
blijkt schuil te gaan. Een schrijver
krijgt bezoek van vreemdelingen
die op gewelddadige wijze om een
verhaal vragen. Een man ontdekt
dat zijn leugens daadwerkelijk
bestaan en verzint vervolgens
uitsluitend vrolijke smoezen. En
een eenzame immigrant bewaart
een goudvis in een jampot
zodat hij nog wat aanspraak heeft.

28 september jaargang 30 nummer 3

Vasily Grossman met zijn
dochter Katya en zijn moeder,
Yekatarina Savelievna

Schijnbaar achteloos schudt Keret
in 39 verhaaltjes speels het ene
na het andere prachtige pareltje
van absurdisme en humor uit zijn
mouw (Leeuwarder Courant).
€18.50
Margot Vanderstraeten
Mazzel tov
Over mijn leven als werkstudente
bij een orthodox-Joodse familie in
Antwerpen.
€19.99
Herman Oosterman, red. Het
spoor volgen - Van Leek naar
Westerbork; tien wandelingen
met een geschiedenis
Een wandelroute van Leek naar
Westerbork. Een blijvend eerbetoon aan de uit Leek weggevoerde
en omgebrachte Joden tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Het is een
route van 110 km in 10 etappes.
In het routeboekje worden naast
de routebeschrijving en kaartjes
ook foto’s opgenomen van zoveel
mogelijk weggevoerde Joden en
ook hun achtergrondgeschiedenis
komt aan bod. €13.95
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Geschiedenis van de joden in Nederland
door Stefan van der Poel

Onlangs verscheen een nieuwe
editie van Geschiedenis van de jo
den in Nederland. De vorige uitgave stamt al weer uit 1995 en is
niet langer leverbaar. Op chronologische wijze wordt de joodse
geschiedenis in ons land van de
middeleeuwen tot de huidige tijd
besproken. Veel is echter hetzelfde
gebleven: de auteurs, de uitgever,
de indeling in negen hoofdstukken. Ook een zakenregister ontbreekt wederom en ‘jood’ wordt
opnieuw, ondanks de spellingswijziging uit 2006, consequent
met kleine letter geschreven – een
keuze die ik overigens geheel deel.
Slechts drie hoofdstukken zijn volledig herschreven. Twee van deze
hoofdstukken, destijds geschreven door de inmiddels overleden
Renate Fuks-Mansfeld, zijn nu
overgenomen door respectievelijk
Irene Zwiep en Bart Wallet. Het
derde herschreven hoofdstuk was
destijds van de hand van Chaya
Brasz en is nu eveneens door Wallet overgenomen. Waarom Brasz
is vervangen, wordt nergens toegelicht. Ivo Schöffer, eveneens
overleden, is als redacteur door
Wallet opgevolgd. Schöffers enige
zichtbare bijdrage destijds bestond uit de inleiding; dus voor
de lezer van de nieuwe editie valt
dit nauwelijks op. Die vindt daar
nu de naam van David Wertheim.
Loont het dan toch de moeite vijftig euro neer te tellen voor deze
nieuwe uitgave wanneer je de editie uit 1995 reeds bezit? Lastig. De
vormgeving is zonder meer fraaier
dan in de vorige editie. Een mooie
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afbeelding van het schilderij van
Gerrit Berckheyde uit 1680 van
de Portugese en Hoogduitse synagoge siert de omslag, de katernen met afbeeldingen zijn fraai,
en het papier is prettig (het ruikt
ook lekker). Kortom, het boek is
zeer verzorgd en maakt hebberig.
Wat de inhoud betreft zijn er
slechts enkele accentverschillen te
constateren. Zo worden de Nederlandse joden sterker dan voorheen
in een internationaler kader geplaatst en wordt er minder nadruk
op de zogenaamde eigenheid van
de Nederlandse joden gelegd, de
species hollandia judaica om met
Sigmund Seeligmann te spreken.
Deze meer internationale aanpak blijkt onder meer uit de grote
aandacht die wordt geschonken
aan de rol van de joden in Oostmaar vooral West-Indië waarbij
de joodse rol in de slavenhandel
niet wordt weggemoffeld. (De Europese elite in Suriname bestond
vaak voor een derde uit joden.)
Verder wordt de invloed van het
emancipatiedecreet van 1796 als
cesuur wat afgezwakt. Reeds in de
17e eeuw waren tal van ontwikkelingen gaande die aan deze emancipatie vooraf gingen, de overgang
verliep dus veel geleidelijker. Opmerkelijk is verder dat de auteurs
liever spreken over ‘conversos’ dan
over ‘marranen’ wanneer het om
de eerste Sefardische joden gaat
die naar de Nederlanden trokken.
Velen waren inderdaad al enkele
generaties lang overgegaan tot het
christendom en waren nauwelijks
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meer op de hoogte van de joodse
gebruiken, wetten en rituelen.
Tot slot heeft het begrip (joodse)
identiteit een minder statisch karakter gekregen. Een identiteit
is immers voortdurend in beweging en ontwikkeling. Zo was er
een voortdurende wisselwerking
tussen joden en niet-joden. En
ook binnen de joodse gemeenschap zelf bestond er grote diversiteit en veelvormigheid.
Maar daarmee houden de inhoudelijke verschillen tussen beide
edities wel op. Toch is er mogelijk
nog een reden te bedenken om
over te gaan tot aanschaf: het gevoel van compleetheid. Deze bundel past namelijk in een zekere
traditie. De editie van 1995 was
namelijk niet de eerste met de titel Geschiedenis van de joden in
Nederland, daar gingen al twee
eerdere uitgaven aan vooraf. Zo
verschenen in 1843 en in 1940
boeken met de titel Geschiedenis
der Joden in Nederland. Het is
wellicht aardig om ook bij die edities nog even stil te staan ter vergelijking met de huidige bundel.
1843
Die van 1843 is wel de meest afwijkende en is eigenlijk voortgekomen uit een prijsvraag die auteurs
opriep te komen tot een voorstel
voor ‘eene geschiedenis der Joden
in Nederland’. De prijsvraag was
uitgeschreven door het ‘Provinciaal Utrechtsche Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen’ die
deze lacune in de geschiedschrijving ongedaan wilde maken. ‘Tot
dusverre miste men eene opzette29

'Vervolg Geschiedenis van de joden in Nederland'

lijke behandeling van de geschiedenis van de Joden in Nederland’,
zo valt in het voorwoord te lezen.
De inzending van de letterkundige H.J. Koenen, die goed bevriend
was met Isaac da Costa, kreeg de
‘gouden eereprijs’ en werd uiteindelijk als deel 13 in de reeks van
het Genootschap opgenomen. Vóór
1843 was er dus geen overzichtswerk beschikbaar omtrent de geschiedenis van de Nederlandse
joden beschikbaar. Het is wat opzet betreft een wat merkwaardig
boek. Het opent met 32 pagina’s
die uitsluitend de bronnen en publicaties over het onderwerp bespreken, hetgeen veel vergt van
het uithoudingsvermogen van de
lezer. Verder sluit het boek af met
een ‘Aanhangsel’ van 91 pagina’s
bestaande uit ‘Aanteekeningen en
Bijlagen’. Ook dat is meer iets voor
de liefhebber. Het middengedeelte
(het eigenlijke boek) is opgesplitst
in drie delen en behandelt chronologisch de joodse geschiedenis
in Nederland vanaf de middeleeuwen tot ongeveer 1840. Het woord
‘identiteit’ vind je in deze bundel
niet terug, wel de term ‘volkskarakter’. Ook dit begrip wordt overigens minder statisch gehanteerd
dan de term lijkt te suggereren.
Koenen legt bijvoorbeeld veel nadruk op opvoeding en toont zich
daarmee een man van de Verlichting. Wanneer hij bijvoorbeeld de
situatie van de joden tijdens de Republiek beschrijft, kan hij het niet
nalaten te stellen dat in joodse
gezinnen de opvoeding van dochters veelal wordt verwaarloosd.

30

1940
Met Koenen is het dus begonnen
en het duurde bijna 100 jaar eer er
een vervolg op zijn boek kwam. Pas
in 1940, kort voor de Duitse inval,
verscheen onder redactie van H.
Brugmans en A. Frank een boek
met een gelijkluidende titel. Op
dit omvangrijke werk (bijna 800
pagina’s) had nog een tweede deel
moeten volgen, maar dat is door
de oorlogsomstandigheden nooit
verschenen. Dit eerste deel loopt
tot 1795, terwijl deel twee met het
emancipatiedecreet had moeten
vervolgen. Deel één is net als bij
Koenen in drie delen opgesplitst.
Wat Koenen echter alleen moest
klaarspelen is hier volbracht door
elf auteurs met ieder hun specifieke specialisme. In dat opzicht is
dit boek meer in lijn met de bundels die in 1995 en 2017 zijn verschenen, al is in deze latere delen
de samenhang tussen de verschillende bijdragen veel duidelijker
aanwezig. Omdat het boek geen
register heeft – dit zou in deel twee
worden opgenomen – is het, nog
even afgezien van omvang en gewicht, weinig gebruiksvriendelijk.
Toch zal ook de huidige redactie
zich ongetwijfeld kunnen vinden
in de woorden die Brugmans en
Frank in 1940 in hun inleiding
noteerden: ‘Wij hebben de positie
van de Joden in Nederland gezien
met haar twee kanten: enerzijds
de intern-Joodse kant, anderzijds
de kant, die het Jodendom aan de
buitenwereld heeft getoond. Isolement en wederzijds contact, isolement en assimilatie – ziedaar de
beide polen, waartussen het Jood-
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se leven in de Nederlandse diaspora zich voortdurend beweegt’.
Ook de voorlaatste zin uit deze
inleiding snijdt nog altijd hout:
‘Joden en Nederlanders hebben
door de eeuwen heen zichzelf aan
elkander ontdekt’. Eerder in de inleiding wordt deze concluderende
observatie al op andere wijze onder woorden gebracht: ‘Zonder de
Joodse zuurdesem zou Nederland
armer zijn geweest – zonder Nederlands milieu zouden de Joden
hier te lande anders zijn geworden’. Dergelijke eenvoudige maar
rake formuleringen maken dat ik
nog altijd een zwak koester voor
deze onvolledige editie uit 1940.
55 jaar later
Eigenlijk is het achteraf opmerkelijk te noemen dat het vervolgens
55 jaar duurde eer er een nieuwe
poging werd gedaan om te komen
tot een geschiedenis van de joden
in Nederland. Wat dat betreft komt
de huidige editie wel erg snel. Te
snel? Mocht u de editie van 1995
nog niet hebben dan is dit het
moment om tot aanschaf van de
nieuwe uitgave over te gaan. Bent
u gevoelig voor de fraaie vormgeving of streeft u naar compleetheid
dan is dit ook zeker wat voor u.
Gelden deze argumenten niet voor
u en mist u het deel uit 1940 dan
weet u waarnaar u op zoek moet.
Hans Blom, David Wertheim,
Hetty Berg en Bart Wallet
red., Geschiedenis van de joden in Nederland, €49,95
(zie omslagfoto op pag. 12)
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Eindejaarsuitje Joodse Gemeenten Groningen, Friesland,
Drenthe en Zwolle
Op naar Joure op zondag 2 juli!
Iedereen kwam overal vandaan
op tijd (11.30) bij de aanlegplaats
waar de ‘Simmerwille’ op ons lag
te wachten.
Om precies half elf reed ‘onze’
rabbijn Shmuel Spiero voor
met Bracha en 4 kinderen,
1 uit Almere. Maar nog belangrijker: met de kosjere broodjes
uit Amsterdam voor de lunch.
We waren uiteindelijk met ongeveer 40 (heb niet geteld) personen
aan boord, inclusief 6 jonge kinderen, een baby en een hondje.
Het weer was prachtig – niet te
warm en niet te koud – prachtige
wolkenluchten en een straffe
wind.  

het erop dat niemand echt de aandacht erbij had – water is water!
Maar mooi was het in ieder geval
wel: veel wuivend riet langs de
walkant, prachtige langsvliegende
vogels.

Rabbijn Spiero aan 'het stuur'.

Uiteraard heeft rabbijn Spiero
ook nog het woord genomen en
uiteraard naar de parasja van de
Rode Koe verwezen (de sjabbat
voor het uitje), waar volgens mij
niemand het fijne van begrijpt – het
is maar hoe je het interpreteert.
We waren op tijd weer terug in
Joure.
Iedereen
heeft
het
naar
z’n
zin
gehad
en
keerde voldaan huiswaarts.
De Friezen en hun water…
Ruth Lipschits-de Leeuwe

Iedereen was verheugd elkaar
weer te zien, want er werd heel
druk gesjmoest. Lien Braaf begeleidde onze gesprekken met
haar accordeon. De kinderen
waren allerliefst en waren vooral
geïnteresseerd in de accordeon
en het hondje (van Lien Braaf).
De jongeren (2 stellen) waren geconcentreerd aan het kaarten.
‘Honger’ hoefden we niet te lijden:
heerlijke boterkoek bij de koffie,
lekkere broodjes en voldoende
koffie,
thee
en
limonade
voor de kinderen.
Ook was er een mevrouw van de
bootmaatschappij die ons trachtte
in te lichten over alle kanalen en ik
geloof het Snitsermar (ja ja, Fries
voor Snekermeer) waar we dooren overheen voeren. Helaas leek
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Loeach

voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,
8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524
E-mail: ietschabbing@hotmail.com
Friesland
Voor info van de bijeenkomsten
van Mifgasjiem in het nieuwe
seizoen; neem contact op met
Richard Frankfort tel.0592
399366 Richard@Frankfort7.nl
of Ro Dalsheim rodalsheim1937@
gmail.com tel.0623502077.
Voor de bijeenkomsten van het
Genootschap Nederland-Israël;
zie op de site
genootschapnederland-israel.nl
>afdeling Leeuwarden.
Groningen
Synagoge, Folkingestraat 60,
9711 JZ Groningen. Entree
instap-rondleiding € 5, kinderen
t/m 16 jaar gratis. Afspraak voor
groepen email
info@synagogegroningen.nl
tel. 06 2819 2619 op werkdagen
tussen 13-17 uur. Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag en zondag 1317 uur. Voor info
www.synagogegroningen.nl
> vanaf september 2017
Van 19.30-21.30 uur, inloop 19.15
uur, op de maandagavond in de
Folkingestraat Synagoge, Groningen. Israëlische-, Chassidische-,
Klezmer- en Jiddische dansen
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leren. Kosten € 8 . Opgave en info
bij Kaya Wolff
wolffkadee@outlook.com of 06
339 80 345.
Ook voor de cursus met Israëlische dansen in de danszaal in
centrum Edanz kunt u informatie
bij Kaya krijgen, of u opgeven
voor deze cursus.
Drenthe
Zondagmiddag in de
synagoge Zuidlaren
>2 november, donderdagavond,
20.00 uur: Synagoge-lezing door
prof. Dr. Hans-Martin Kirn in
samenwerking met de werkgroep Kerk en Israël; prof. Kirn
is hoogleraar kerkgeschiedenis
aan de Protestantse Theologi
sche Universiteit (standplaats
Groningen), expert op het gebied
van joods-christelijke relaties,
onderwerp ‘Luther’s relatie tot de
Joden’
>5 november, 16.00 uur: lustrum
viering in de Dorpskerk Zuidlaren met een optreden van Nikki
Jacobs en haar band.
>17 december, 15.00 uur: Ronit
Palache zal spreken over haar
boek: Ontroerende Onzin. In dit
boek interviewt ze bekende en
minder bekende joodse mensen
over de betekenis Jood te zijn.
I.v.m. beperkte plaatsruimte
reserveren gewenst:
info@synagogezuidlaren.nl
tel: 050 4061210.
Entree: € 10; leden Vereniging
Behoud Synagoge Zuidlaren
en begunstigers Stichting Het
Drentse Landschap: € 8,50.
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Landelijk
In Herinneringskamp Westerbork
is vaak op zondag een bijzondere
bijeenkomst. Zie www.kampwesterbork.nl
>7 september 2017 t/m 6 januari 2018
Museum Elburg, Graaf Hendriksweg 2, Elburg. De tentoonstelling
‘Christendom en antisemitisme’,
wil de kennis hierover vergroten.
Info www.sjoelelburg.nl of info@
sjoelelburg.nl of tel 0525 681546.
Joods Cultureel Kwartier
Het Joods Historisch Museum,
het JHM Kindermuseum, de Portugese Synagoge en de Hollandsche Schouwburg vormen samen
het Joods Cultureel Kwartier,
waar u met één kaartje van alle
vier kunt genieten.
Voor info over tentoonstellingen
en evenementen in het Joods Historisch Museum, zie www.jhm.nl
en www.jhmkindermuseum.nl
>30 juni 2017 t/m 7 januari
2018
The Jewish Jukebox: 100 jaar
muziek op schellak en vinyl.
>20 oktober 2017 t/m 25 maart
2018
In 2017 markeert het Joods Historisch Museum het honderdste
geboortejaar van de kunstenares
Charlotte Salomon met een bijzondere tentoonstelling gewijd
aan haar artistieke nalatenschap:
het kunstwerk Leven? Of Thea
ter?
>2 september 2016 t/m 31 december 2019
In het Nationaal Holocaust Museum de tentoonstelling ‘Kom
vanavond met verhalen’.

JaG

Feestdagen
>29 september
Begin vasten en werkverbod
19.00 uur.
>30 september
Jom Kippoer/Grote Verzoendag.
>4 oktober
Begin jomtov 18.55 uur.
>5 t/m 11 oktober
Soekot/Loofhuttenfeest.
>11 oktober
Begin jom tov 18.35 uur.
>12 oktober
Sjemini Atseret/Slotfeest.
>13 oktober
Simchat Tora/Vreugde der Wet.
Begin sjabbat 18.35 uur.
>29 oktober
Einde zomertijd.
>12 december
Eerste lichtje van Chanoeka aansteken.
>13 tot en met 20 december
Chanoeka.
>28 december
Vastendag van 10 Tevet

Sjoeldiensten

In Leeuwarden worden sjoeldiensten gehouden in de syna
goge Slotmakersstraat 16. Wilt
u informatie over de Joodse Ge
meente, joodse lessen of over de
diensten, dan kunt u bellen met
de heer B. Troostwijk,
tel. 058 2884521.

Tentoonstelling JHM
The Jewish Jukebox

Progressief Joodse Gemeente
Noord-Nederland (PJG NN)
www.pjg-noordnederland.nl
Elke drie weken sjabbatochtendof vrijdagavonddienst, en de
feestdagen.
Verdere informatie via e-mail:
post@pjg-noordnederland.nl
secretariaat: tel. 0596 567649
voorzitter: tel. 050 3142971
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 mailen
naar info@nig-groningen.nl
Bezoek onze website:
www.nig-groningen.nl
Voor informatie over de Joodse
Gemeente in Drenthe kunt u
bellen naar mevrouw Friedejet
van Blankenstein,
tel. 0592 357149
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Charlotte Salomon in het Joods Historisch Museum  

Charlotte Salomon was 22 jaar
toen ze in december 1938 vanuit
Berlijn als vluchteling bij haar
grootouders in Zuid-Frankrijk
aankwam. Toen bij het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog haar
grootmoeder zelfmoord pleegde,
begon Charlotte aan een ‘totaal
waanzinnig project’ om mentaal
te overleven. In vele honderden
gouaches herschiep ze haar leven
als een geschilderd theaterstuk.
Charlotte Salomon werd in 1943
in Auschwitz vermoord.
Na de Tweede Wereldoorlog
vonden haar vader en zijn vrouw
‘Leven? of Theater?’ in ZuidFrankrijk. Zij schonken het in
1971 aan het Joods Historisch
Museum. De afgelopen decennia reisden delen van het werk
langs musea wereldwijd. Salo
mons levenswerk heeft altijd
intense reacties opgeroepen bij
het publiek en inspireerde kunstenaars, filmers, schrijvers en
choreografen tot eigen creaties.
Het Joods Historisch Museum
zal nu voor het eerst het werk in
zijn totaal – ruim 800 gouaches –
tonen.
Vrijdag 20 oktober 2017 t/m
zondag 25 maart 2018

Gouaches uit Leven? of Theater?,
1940-1942
Collectie Joods Historisch
Museum, Amsterdam
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Joodse feest- en treurdagen 5778/2017
5778
21 en 22 september
24 september		
30 september		
5 t/m 11 oktober
12 oktober		
13 oktober		
13 t/m 20 december
28 december 		

Rosj Hasjana
Vastendag van Gedalja
Jom Kippoer
Soekot
Sjeminie Átseret
Simchat Tora
Chanoeka
Vastendag van 10 Tewet

Stichting Folkingestraat Synagoge
zoekt enthousiaste vrijwilligers!
Deelt u uw enthousiasme graag met anderen?
Werkt u graag in een uniek en sfeervol gebouw,
vol historie en cultuur? En heeft u één of twee
middagen per 14 dagen (vaker mag ook!) de tijd?
Dan kan vrijwilligerswerk als baliemedewerker
of rondleider in Synagoge Groningen iets voor u
zijn! Of wilt u zich inzetten als cateraar of allround
vrijwilliger? Het kan allemaal!
Al jaren maken vrijwilligers het mogelijk dat in
Synagoge Groningen exposities, concerten, lezingen,
educatie voor jongeren en volwassenen en nog veel
meer evenementen worden georganiseerd.
Wilt u ook zinvol én leuk vrijwilligerswerk doen in
de mooiste synagoge van Noord-Nederland?
Bel of mail Stichting Folkingestraat Synagoge voor
meer informatie, of meteen voor een vrijblijvend
gesprek over uw en onze mogelijkheden:
info@synagogegroningen.nl
tel. 050 312 31 51
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