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IN DIT NUMMER REDACTIONEEL

Wederom een JaGDaF op de mat, t.w. nr. 
144,  31e jaargang.
Wij streven ernaar de nummers min of 
meer parallel te laten lopen aan de Joodse 
feestdagen.
Zo komt dit nummer uit rond de belang-
rijkste feestdagen van het Joodse jaar, de 
zogenaamde Hoge Feestdagen.
Te beginnen met Rosj Ha'sjana, het 
Joodse Nieuwjaar. We wensen elkaar het 
allerbeste voor het nieuwe jaar en eten 
zoete appeltjes met honing omdat we ho-
pen dat het nieuwe jaar net zo zoet zal zijn 
als de zoete appels en de honing bij elkaar.
Ik vind dat altijd een geweldige beeld-
spraak, net zoals de gewoonte om ronde 
challes (broden)  te eten in de hoop dat het 
komende jaar niet verbroken zal worden 
door verdriet en ellende!
Dan komt Jom Kippoer. Een dag zonder 
eten!  Passend bij de sfeer. Een dag van 
inkeer en het vragen om vergiffenis en 
verzoening. Met als het meest indrukwek-
kende aan het einde het Ne’ila gebed en 
nog een lange toon op de sjofar.
24 September is de eerste dag Soekkot. 
Dit is na Jom Kippoer een echt vreugde-
feest. Het Loofhuttenfeest!  Het is de be-
doeling om in deze week zoveel mogelijk in 
de Soekka te eten.
De planning is dat rond de 29e september 
JaGDaF bij u arriveert.
Vlak voor het Slotfeest en Simchat Tora.

Ook dit keer hebben we geprobeerd een 
gevarieerd nummer te maken, zoals u dat 

van ons gewend bent.
Het lijkt erop dat JaGDaF  gecontinueerd 
gaat worden, met mogelijk een iets ander 
uiterlijk,.
We blijven ons best doen om een boeiend 
en aantrekkelijk blad te maken.

Bestuur en redactie wensen u veel leesple-
zier met deze JaGDaF.

We wensen onze Joodse en zeker ook 
onze niet-Joodse lezers, ook al ontvangt u 
deze JaGDaF na Rosj Ha'sjana, een goed 
en zoet jaar toe.

Frits Grunewald, voorzitter bestuur
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O.R.T.

Op het moment van het schrijven 
van dit artikel ben ik net aan één 
oog geholpen voor staar en volgt 
binnenkort het tweede oog. Ik kan 
niet anders zeggen, dan dat er een 
wereld van scherpte en helderheid 
voor je open gaat. Dit was ook de 
aanleiding om eens na te gaan hoe 
vaak er in de Torah wordt gespro-
ken over ogen. De makkelijkste 
methode hiervoor is om het woord-
je ‘ajin’ (=oog) op te zoeken in een 
concordantie. Dit is een soort 
woordenboek waar alle woorden 
van Tenach met al hun vervoegin-
gen in staan. Maar in eerste in-
stantie doe ik het min of meer uit 
mijn hoofd en neem ik u mee op 
een ‘oogtoer’ door de Torah.

Een lust voor het oog.
Adam en Chawa waren in Gan 
Eden, het paradijs, een prach-
tige tuin. Middenin de tuin stond 
de boom van kennis van goed en 
kwaad, waar ze niet van mochten 
eten. Met succes heeft de slang 
Chawa verleid, en toen ze zag dat 
de boom een lust voor het oog was 
heeft ze van de boom gegeten en 
aan haar man Adam gegeven. 
Toen openden hun ogen en be-
merkten ze dat ze naakt waren.

De handen voor de ogen.
Een van de redenen waarom de 
mitswa (opdracht) om kaarsen 
aan te steken aan de vrouw is ge-
geven, is vanwege bovengenoemde 
gebeurtenis. Door de fout van 
Chawa is de wereld in duisternis 
gestort en elke vrouw die vrij-
dagavond de kaarsen aansteekt 
brengt weer wat licht in deze we-

reld. Op het moment dat ze de 
bracha uitspreekt heeft de vrouw 
haar handen voor de ogen, om pas 
echt van het licht te genieten ná 
de bracha.

Hij vond gunst in zijn ogen.
Nadat er tien generaties geboren 
waren en de mensheid zich uit-
gebreid had, bleek het toch niet 
zo’n succes te zijn. De wereld was 
gevuld met geweld en sociale mis-
standen, alleen Noach vond gunst 
in de ogen van G’d. De Torah 
noemt hem een ‘rechtvaardige in 
zijn generaties’. De verklaarders 
geven hier twee verklaringen voor. 
Zelfs in zijn generatie, ondanks de 
belabberde omgeving, lukte het 
Noach om een rechtvaardig mens 
te zijn. Anderen zijn wat minder 
positief en zeggen, dat hij in ver-
gelijking tot zijn tijdgenoten een 

rechtvaardige was, maar indien 
hij in de tijd van aartsvader Awra-
ham geleefd zou hebben, dan zou 
hij niet opgevallen zijn.

De ogen opheffen om gasten te 
ontvangen
Drie dagen nadat Awraham bij 
zichzelf de Briet-Milah (besnijde-
nis)  had uitgevoerd zat hij voor de 
opening van de tent op het heetst 
van de dag. G’d verscheen aan 
Awraham. Hij kwam op ziekenbe-
zoek om te kijken hoe het met Aw-
raham ging. Maar Awraham was 
niet blij. Het was zo heet dat er 
geen voorbijgangers waren en dit 
belemmerde hem om gastvrij te 
zijn. Gastvrijheid stond zeer hoog 
aangeschreven in het vaandel van 
Awraham en Sarah. Maar geluk-
kig, hij hief zijn ogen op en toen 
zag hij drie mannen staan. Later 
bleken het engelen te zijn, die ver-
telden dat Awraham over een jaar 
een zoon zou krijgen, Jitschak.

Zijn ogen waren te zwak om te 
zien.
Jitschak was al aardig op leef-
tijd en dacht dat hij ongeveer de 
leeftijd van zijn moeder Sarah 
zou bereiken. Nu was de tijd ge-
komen om zijn oudste zoon Esav 
te zegenen. Helaas was Jitschaks 
gezichtsvermogen ernstig aange-
tast, zijn ogen waren te zwak om 
goed te kunnen zien. Zo kwam het 
dat hij niet gezien had dat Esav 
op het verkeerde pad was gegaan. 
Jitschaks vrouw Rivka had dit wel 
gezien en zij vond dat Esav’s twee-
lingbroer Jakov de geschikte per-
soon was om de zegen te ontvan-

Met het oog op……

door rabbijn S. Evers

letter Ayin - oog



Waarom heeft de mens 

twee ogen? Eén oog om 

naar boven te kijken en de 

grootheid van G’d te zien 

en het andere oog om de 

nederigheid van de mens 

te zien.
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gen. Zij heeft er voor gezorgd dat 
dit ook gebeurd is. Maar hoe was 
Jitschak blind geworden? Volgens 
sommigen was dit al jaren geleden 
gebeurd bij de Akéda, de offeran-
de van Jitschak. Toen de engelen 
zagen dat hij bijna geofferd werd, 
huilden ze en kwamen de tranen 
in zijn ogen. Anderen zeggen dat 
de rook van de afgodenoffers van 
de vrouwen van Esav de oorzaak 
waren van de blindheid van Jit-
schak.

Haar ogen waren zacht (be-
traand).
Naar aanleiding van bovenge-
noemde gebeurtenis was Esav 
zeer boos op zijn  broer Jakov 
en liep met moordplannen rond. 
Jakov vluchtte naar zijn oom La-
wan, de broer van zijn moeder 
Rivka. Die had twee dochters, de 
oudste Lea en haar jongere zus 
Rachel. De Torah vertelt over Lea 
dat haar ogen zacht en betraand 
waren. Dit had een diepere oor-
zaak. Er ging een gerucht de 
ronde: Lawan heeft twee dochters 
en zijn zus Rivka twee zonen. Dat 
zou een prachtige match zijn, de 
oudste met de oudste en de jong-
ste met de jongste. En dat zou 
beteken dat Lea met Esav zou 
moeten trouwen (de dames had-
den toen niet zo veel inspraak) en 
daar was ze bedroefd over, haar 
ogen waren zacht van de tranen. 

Oog om oog.
Het is een van de bekendste zin-
nen uit de Torah, die verkeerd be-
grepen wordt. Het is niet de bedoe-
ling dat de dader hetzelfde wordt 

aangedaan als het slachtoffer. In-
dien iemand bij een ander zijn oog 
verminkt heeft, dan wordt het oog 
van de dader niet ook verminkt, 
de bedoeling is dat de dader een 
geldboete krijgt ter waarde van 
het oog van het slachtoffer. Het 
voert iets te ver, om nu uit te leg-
gen hoe de waarde van een oog 
kan worden vastgesteld, maar ge-
looft u mij, dat kan. Oog om oog 
is dus een financiële maatregel. 

Het holle oog.
We gaan een enorme sprong ma-
ken in de geschiedenis. Na 40 jaar 
omzwervingen door de woestijn 
is het Joodse volk aangekomen 
bij het land Moaw. Koning Balak 
van Moaw was doodsbang voor 
het Joodse volk. Hij zag in dat de 
wijze waarop ze hun laatste oor-
logen hadden gewonnen bovenna-
tuurlijk was. Hij besloot om het op 
een andere manier te proberen en 
hij verzocht de heidense profeet 
Bil’am te komen om het Joodse 
volk te vervloeken in ruil voor 
een enorme beloning. ‘Misschien 
kan ik ze dan aan en kan ik ze 
verdrijven’ was zijn redenatie. 
Bil’am wilde graag het geld ont-

vangen en tot drie keer toe heeft 
Bil’am geprobeerd om het Joodse 
volk te vervloeken en evenveel 
keren kwam er een zegen uit zijn 
mond. De Torah omschrijft Bil’am 
als de man met het gesloten oog, 
omdat hij één oog miste. Latere 
commentaren geven een prachtige 
diepgang aan deze verklaring. 
Waarom heeft de mens twee ogen? 
Eén oog om naar boven te kijken 
en de grootheid van G’d te zien en 
het andere oog om de nederigheid 
van de mens te zien. Bil’am ge-
loofde in G’d maar hij zag niet zijn 
eigen nederigheid, vandaar dat hij 
met één oog door het leven moest 
gaan en had hij dus één hol oog. 

Zijn oog was niet verzwakt.
Helemaal op het einde van de 
Torah wordt het overlijden van 
Moshé besproken. De Torah ver-
telt over hem dat hij 120 jaar oud 
was, maar ‘dat zijn oog niet ver-
zwakt was’. Aansluitend op bo-
venstaande verklaring ten aan-
zien van Bil’am kunnen we ten 
aanzien van Moshé precies het 
tegenovergestelde zeggen. Tot de 
allerlaatste dag van zijn leven was 
zijn oog niet verzwakt en zag hij 
de grootheid van G’d en zijn eigen 
nederigheid. Moshé had oog voor 
boven en voor beneden, voor de 
relatie met G’d en de relatie met 
de medemens.Een mooier einde 
van deze oogtoer is niet denk-
baar, laten we proberen oog te 
houden voor de  relatie met G’d 
en de relatie met de medemens. 
 
Ik wens U allen een helder zicht 
toe.
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Op 5 juli 2018 stierf in Parijs  
Claude Lanzmann op de leeftijd 
van 92 jaar. Lanzmann werd be-
kend door zijn film Shoah (He-
breeuws voor ‘ramp’), een negen 
uur durende documentaire waarin 
hij betrokkenen bij de Holocaust 
interviewde, zowel slachtoffers 
als daders. De film kwam in 1985 
uit en liet niemand onberoerd. Al-

leen interviews uit de eerste hand, 
geen beeld of verbeelding, want 
‘image destroys imagination’, al-
dus Lanzmann.

De persoonlijke getuige, naar hem 
of haar was Lanzmann op zoek 
toen hij als filmmaker uit Frank-
rijk in 1973 besloot onderzoek te 
doen en opnames te maken van 

overlevenden, vooral in connectie 
met alles wat er in Polen was ge-
beurd. Twaalf jaar lang verzamel-
de en monteerde hij zijn materiaal 
voordat de film Shoah uitkwam 
in 1985, gevolgd door andere zeer 
ongemakkelijke films. Vanaf zijn 
verschijning werd Shoah inter-
nationaal erkend als belangrijke, 
historische verslaglegging maar 

‘HIER GIBT ES KEIN WARUM’ 
 CLAUDE LANZMANN EN ZIJN FILM SHOAH

door Wout van Bekkum

Claude Lanzmann 

Zijn memoires verschenen in 
2009 onder de titel De Patagoni-
sche Haas.
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ook als een soort van kunstwerk. 
Lanzmann had levende getuigen 
opgespoord en geïnterviewd: of-
ficieren en bureaucraten die de 
kampen hadden geleid; Joodse 
overlevenden inclusief veteranen 
van de opstand van 1943 in het 
getto van Warschau; en doorsnee 
Poolse stedelingen in Treblinka, 
Chelmno en Oswiecim waar ver-
nietigingskampen waren geweest.

Lanzmann had zijn eigen omstre-
den methode om te interviewen: 
hij filmde zo onopvallend mogelijk 
en deed zich voor als een Franse 
wetenschapper die beweerde dat 
hij het verhaal van de oorlog wil-
de ‘rechtzetten’. Zowel daders als 
slachtoffers vertrouwden hem en 
deden verbluffende onthullingen 
die anders nooit openbaar zouden 
zijn geworden. Soms werkte hij 
bij nazi-kopstukken met een ver-
borgen camera en dat ging in één 
geval in Duitsland mis: de camera 
werd ontdekt en Lanzmann werd 
het ziekenhuis in geslagen waar 
hij een maand lang verpleegd 
moest worden. Ook werd hij door 
de Duitse autoriteiten formeel 
beschuldig van ‘onwettig gebruik 
van Duitse radiofrequenties’…   

De openingsscène van de film 
is meteen onvergetelijk: Simon 
Srebnik had als tiener de massale 
uitroeiing van de Joodse gemeen-
schap in zijn geboortestad Chelm-
no overleefd. Hij komt terug naar 
Chelmno als man van middelbare 
leeftijd en woonachtig in Israël. 
Vlak bij de Rooms-Katholieke 
kerk waar de Joden werden vast-

gehouden voordat zij werden weg-
gehaald, krijgt hij applaus van 
een groep Poolse stadsbewoners. 
Dit is een volmaakt onwezenlijke 
scène die één van de recensen-
ten van Shoah ertoe bracht om  
Srebnik te omschrijven als iemand 
die onvrijwillig de hoofdprijs van 
de loterij lijkt te hebben gewon-
nen en niet begreep hoe dat had 
kunnen gebeuren. Ronduit wrang 
zijn de gesprekken met kampbe-
waarders die zonder blikken of 
blozen de meest gruwelijke details 
opdissen alsof het de gewoonste 
zaak van de wereld was. Die van-
zelfsprekendheid en zelfs recht-
vaardiging van misdaden zorgen 
voor beklemdheid bij de kijker. Als 
het soms te zwaar wordt, wisselt 
Lanzmann het beeld van de geïn-
terviewde af met een shot van het 
Poolse landschap, op te vatten als 
‘schuldig landschap’.   

Dit levenswerk van Lanzmann 
was niet bedoeld als neutrale vast-
legging van geschiedenis maar in 
zijn eigen woorden vooral een fictie 
van de werkelijkheid. De beeldar-
me maar woordrijke vorm van de 
film zou het ondraaglijke dragelij-
ker maken, want wie deze mensen 
zag en hoorde kon zich toch geen 
enkele voorstelling maken van 
het verschrikkelijke verleden dat 
in deze mensen stak. Nergens in 
de film gaat het om oorzaak en ge-
volg want in het kamp ‘gab es kein 
warum’. Van de waaromvraag 
werden de slachtoffers alleen 
maar gek en nooit en te nimmer 
zal hierop antwoord komen. Na-
tuurlijk werd Lanzmann getekend 

door al deze verhalen gedurende 
vele jaren dat hij met opnemen en 
monteren bezig was. Het maakte 
hem in bepaald opzicht hard en 
het verleidde hem tot onomwonden 
standpunten. Zo vond hij de term 
‘holocaust’ (brandoffer) zeer onge-
past en moest hij niets hebben van 
films zoals Schindler’s List die op 
geen enkele wijze de onmogelijke 
geschiedenis van die tijd wisten 
te benaderen. Ook was Lanzmann 
van mening dat het Pools antise-
mitisme de drijvende kracht was 
achter de uitroeiing. Niet voor 
niets werd zijn film in Polen in de 
ban gedaan, maar ook in het alge-
meen verwierf de film een beschei-
den plaats in vooral alternatieve 
circuits en werd soms verbrokkeld 
op de televisie uitgezonden. An-
derzijds kreeg Lanzmann diverse 
prestigieuze prijzen.

Daarna bleef Shoah voor altijd 
met de filmmaker Lanzmann ver-
bonden. Latere films konden dit 
succes niet evenaren. In het maat-
schappelijke leven van Frankrijk 
roerde hij zich tot het laatst. Zijn 
memoires verschenen in 2009 on-
der de titel De Patagonische Haas. 
Daarin blijkt ook dat Lanzmann 
een levensgenieter was en zelfs 
een rokkenjager. Hij zou het in 
deze tijden van MeToo best lastig 
hebben gehad, want ook hij werd 
van opdringerigheid beschuldigd. 
Waarschijnlijk had hij zich daar 
niet veel van aangetrokken, ook 
al was zijn uiteindelijk commen-
taar op alles wat hij had bereikt: 
‘Iedereen is verantwoordelijk voor 
wat hij doet’. 
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Een héél bijzondere Yad Vashem 
uitreiking in de synagoge van  
Groningen. Niet, zoals gebruike-
lijk, aangevraagd door familiele-
den van een geredde persoon en 
ook niet door een getuige. Maar 
door de dochter van het gelauwer-
de echtpaar. Slechts 2,5 maand 
oud was ze destijds: Wilna de 
Grooth-van der Sluis. Ze nam de 
onderscheiding aan namens haar 
ouders Willem en Gerritdina van 
der Sluis-Huiskes. In háár syna-
goge in Groningen.
Velen waren bij de plechtigheid op 
27 augustus jl. aanwezig: de Israë-
lische ambassadeur Aviv Shir-On, 
commissaris van de Koning René 
Paas, burgemeester Peter den 
Oudsten, familieleden, vrienden, 
collega’s van de Stichting Folkin-
gestraat Synagoge (SFS) en an-
dere genodigden.
Op verzoek van Wilna hield SFS-
medewerker Marcel Wichgers een 
kort betoog over het waarom van 
de uitreiking van een dergelijke 
onderscheiding, juíst in de Gro-
ninger synagoge.

"Beste aanwezigen, lieve Wilna.

Als deze synagoge kon spreken, 
zou zij duizenden verhalen kun-
nen vertellen over alles wat ze in 
al die jaren heeft zien gebeuren. 
Elke afzonderlijke baksteen min-
stens één. 
Die verhalen zouden gaan over 
de vreugde van de leden van de 
Joodse Gemeente Groningen over 
de inwijding in 1906. Met een tikje 
weemoed over de oude, trouwe sy-
nagoge die hier vanaf 1756 stond. 

Over de welvaart en de armoede, 
en alles daar tussenin, in de Jood-
se gemeenschap in deze buurt en 
stad tot aan 1942. Over de depor-
taties van de bijna 3000 Joden na 
1942 die zich in dit gebouw moes-
ten melden en van hier naar het 
station moesten lopen. Over de Jo-
den die na de bevrijding hun hui-
zen wel terugvonden, maar door 
de nieuwe bewoners niet werden 
toegelaten.
Over de her inwijding van de sy-
nagoge in 1945 door een Cana-
dese legerrabbijn. Over het eerste 
huwelijk dat hier weer werd ge-
sloten, van de ouders van Frits  
Grunewald. Over wasserij Astra 
en de Apostolische kerk die de sy-
nagoge in bezit hadden genomen. 
En over de restauratie in 1980 en 
1981 die met gemengde gevoelens 
werd ervaren. Over de her inwij-
ding die tóch met vreugde werd 
gevierd. 
Maar gebouwen spreken niet, 
bakstenen ook niet. Toch worden 
de verhalen weer verteld: door de 
medewerkers van SFS, onder wie 
Wilna de Grooth. En ook hervond 
de Joodse Gemeente Groningen 
zich en is in dit gebouw sinds 1981 
het Joodse leven teruggekeerd.

Wilna en haar collega’s vertellen 
tijdens rondleidingen, die jaar-

lijks door duizenden mensen wor-
den gevolgd, over alles wat in het 
gebouw te zien is. Zoals de promi-
nente Davidster in de voorgevel, 
die na de Tweede Wereldoorlog 
werd ontsierd door een elektrische 
ventilator in het midden. Het pla-
fond dat nog steeds wordt gesierd 
door een heleboel sterren, waarin 
een Oriëntaalse en een Joodse 
ster verenigd zijn. Over architect 
Tjeerd Kuipers die de synagoge de 
vorm gaf van een kruiskerk. Waar-
mee het bestuur van de Joodse 
Gemeente zonder morren akkoord 
ging. De Moorse stijl, ook door 
Kuipers bedacht. Om aan te geven 
waar de roots van de Joden liggen. 
Over industrieel ontwerper Piet 
Cohen uit Amsterdam die het hui-
dige, nog steeds modern ogende in-
terieur (1981) ontwierp. Ook de ko-
peren/messing Heilige Arke is van 
hem. Over de dienst op sabbat, en 
hoe het er daar aan toe gaat. Hoe 
het er in Joodse huishoudens kan 
toegaan, met een kosjere keuken en 
een choepa die op de verdieping in 
de synagoge zijn nagebouwd. En 
het gehavende mikwe, dat sinds 
vier jaar weer zichtbaar is.

Dames en heren, als Sallie Linde-
man in de stad Groningen had ge-
woond, was hij waarschijnlijk lid 
geweest van deze Joodse gemeente. 
Als hij ook nog had geleefd, zou 
hij trots zijn op Wilna en haar col-
lega’s. Ook daarom is het zo mooi 
dat juist déze bijeenkomst in dit 
gebouw wordt gehouden."

Marcel Wichgers

Als de synagoge kon spreken...
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Tijdens een bezoek aan een 
tentoonstelling in galerie  
Noorderlicht aan het A-Kerkhof 
zz. 12 valt de bijzondere binnen-
huisarchitectuur op. Bij navraag 
weet men iets over de vroegere be-
stemmingen van het pand te ver-
tellen en is een A4-tje met infor-
matie beschikbaar. Volgens deze 
bron zit in 1940 op nr. 12 woning-
inrichting Wyers die dan nr. 10 bij 
de zaak betrekt. Ook wordt mel-
ding gemaakt van het luxe Hotel 
Kiek dat daar gevestigd zou zijn 
geweest en waar veel Joodse gas-
ten kwamen. Aanleiding om meer 
te weten te komen over Hotel Kiek 
en vooroorlogse koshere hotels en 
logementen in de stad in zijn alge-
meenheid.

De ontwikkeling van de Jood-
se buurt rond de Folkinge-
straat
Vanaf 1700 worden de vestigings-
eisen voor Joden in de stad Gro-
ningen versoepeld en neemt het 
aantal Joden dat in de stad gaat 
wonen toe. De meesten van hen 
komen uit Duitsland. Rond 1733 
wonen er inmiddels een twintigtal 
gezinnen. Het is aan een Amster-
damse Jood, Mozes Goldsmid te 
danken dat in Groningen synago-
gediensten gehouden mogen wor-
den. Dit gebeurt in een achterzaal 
van de door Goldsmid gestichte 
bank van lening in de Poelestraat, 
het latere Concerthuis c.q. bio-
scoop Image. Het is ook het mo-
ment dat de Joodse gemeente van 
Groningen ontstaat. Door groei 
van de Joodse gemeenschap ont-
staat de behoefte aan een nieuwe 

synagoge. Uiteindelijk worden 
twee panden in de Folkingestraat 
aangekocht. Daarmee verplaatst 
de Joodse buurt zich van de stra-
ten rond de Poelestaat naar de 
Folkingestraat e.o. Rondom de 
Folkingestraat vestigen zich veel 
Joodse (en ook niet-Joodse) mid-
denstanders. De synagoge en het 
religieuze Jodendom nemen in 
die tijd een belangrijke plaats in. 
Het grote aantal Joodse midden-
standers maakt het mogelijk dat 
veel Groningse Joden in die tijd 
een koshere huishouding kunnen 
voeren. 

Joods hotelleven
Een van de families die zich eind-
18de eeuw in de Joodse buurt 
vestigt, is de familie Loëwe uit 
Hannover. Hinrich Loëwe begint 
in 1812 een logement in de Nieuw-
stad: logement en koffiehuis In de 
Stad Hannover. In 1822 plaats  
H. Loëwe een bericht in het plaat-
selijk dagblad dat hij op 1 mei ver-
huist naar de Folkingestraat oz. 
waar hij het logement en koffie-
huis met dezelfde naam voortzet. 
Het logement heeft een grote zaal 
en vijftien grote en kleine kamers. 
In het hotel komen 'uitsluitend Is-
raëlieten logeeren en hunne zaken 
afwikkelen. In de inrichting wor-
den vergaderingen gehouden en 
feesten gevierd van de Joodsche 
vereenigingen'. 
De levendige handel, de veemarkt 
en de vele Joodse handelsreizigers 
verklaren dat in Groningen voor 
de oorlog een flink aantal Joodse 
hotels en logementen gevestigd is 
De niet-Joodse hotels en etablis-
sementen  worden niet gemeden, 
maar voor feesten, partijen en bij-
eenkomsten van de talrijke Jood-
se verenigingen kiest men locaties 
die onder rabbinaal toezicht staan. 
Ook de vele Joodse handelsreizi-
gers zullen vanwege het naleven 
van de spijswetten bijvoorkeur in 
koshere hotels willen verblijven, 
d.w.z. hotels waarvan de voed-
selbereiding onder rabbinaal toe-
zicht staat. Zo trekt de veemarkt 
veel Joodse handelaren aan. Hotel 
E.L. de Haan aan de Meeuwerder-
weg en logement Hotel Gans van 
D. Gans aan de Nieuwe Veemarkt 
moeten het voornamelijk van die 

Oud Joods Groningen
Joods hotelleven voor de oorlog in de stad Groningen

door Lex van der Star

Uithangbord Hotel Kiek (Links). 
Foto P.B. Kramer.  

NL-GnGRA_1785_19723
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klandizie hebben. De zaken gaan 
kennelijk goed want D. Gans 
maakt in 1905 bekend 'een kosher 
restaurant met ruime plaatsing 
voor den Heeren reizigers te ope-
nen naast het hotel en voldoend 
aan de eischen van de tijd'.

Hotel Kiek
Hoe zit het nu met Hotel Kiek? 
Mirjam Loëwe, dochter van Hin-
rich Loewe en Vogelina Philips, 
trouwt in 1837 met horlogemaker 
Levie David Kiek. In 1839 ver-
huizen zij naar het logement van 
H.Loëwe in de Folkingestraat 37 
en zetten daar het bedrijf voort. 
Tot de bezoekers van het logement 
behoort ook de Groningse schil-
der Jozef Israëls, getuige de teke-
ning van zijn hand. Deze tekening 
wordt door zoon Maurits Kiek bij 
toeval ontdekt. Hij reist er zelfs 
mee naar de schilder in Den Haag 
om zich van de echtheid te over-
tuigen. Jozef Israëls  herkent het 
portret als zijn werk. Het verhaal 
gaat dat Israëls omstreeks 1860 
de tekening 'voor een kop koffie 
en een koekje' heeft gemaakt. Dat  
Jozef Israëls de familie Kiek in 
Groningen opzocht is niet verwon-
derlijk: zijn grootmoeder van va-
ders kant is een zus van de vader 
van Levie David Kiek.
In 1881 verhuist het logement 
naar het A-Kerkhof zz. 10.  
Maurits Kiek neemt het bedrijf 
van zijn ouders Levie en Mirjam 
over. Dit nieuwe Hotel Kiek met 
meer dan vijftig kamers staat in 
Groningen bekend als een luxe en 
groot hotel.
Maurits Kiek wil meer; samen 

met zijn zonen Abraham en  
Herman opent hij in 1900 een 
eerste filiaal in Arnhem aan 
de Nieuwe Kraan: het tweede  
Hotel Kiek in Nederland. In 1904 
neemt zoon Herman een hotel in 
Den Haag over. Zoon Abraham be-
sluit al snel naar het westen van 
Nederland te vertrekken en daar 
hotelketen Kiek verder uit te bou-
wen. Zijn jongere broer Herman 
volgt hem op als hotelhouder aan 
de Nieuwe Kraan, maar houdt het 
niet lang vol. Op 16 september 
1907 vindt de openbare verkoping 
van het Arnhemse Hotel Kiek 
plaats. Vier dagen later meldt een 
advertentie in het NIW: ‘Opge-
heven Hotel Kiek te Arnhem'. De 
Eerste Wereldoorlog maakte een 
einde aan alle toekomstdromen. 
In 1914 moet ook Abraham Kiek 
het Haagse hotel sluiten. 

Hotel Kiek in Groningen blijft als 
familiebedrijf voortbestaan. Na 
het overlijden van Maurits Kiek 
in 1920 neemt zijn zus Lea het 
hotel over. Lea Kiek, sinds 1914 
weduwe van Joseph Vles, trouwt 
op 30 augustus 1924 met Levie  
Drielsma en samen zetten zij het 
hotel voort. In 1935 wordt het ho-
tel verhuurd aan Frits Rosenthal. 
Frits is in Berlijn makelaar, maar 
moet dit beroep opgeven vanwege 
zijn Joods zijn. Op 1 juli 1935 komt 
hij met zijn vrouw naar Neder-
land.  De naam Hotel Kiek blijft. 
In Duitsland verslechtert de situ-
atie voor  de Joden. Velen van hen 
besluiten Duitsland te verlaten en 
vluchten naar o.a. Nederland. Zo 
doen dat ook twee latere bewoners 

van de Wassenberghstraat 24,  de 
zusters Bertha Unger-Mugdan en 
Auguste Collin- Mugdan. Ook zij 
worden na omzwervingen gasten 
van Hotel Kiek. Frits Rosenthal 
meldt bij de Kamer van Koophan-
del in Groningen dat zijn bedrijf 
per 31 juli 1940 is opgeheven. Op 
3 augustus 1940 begint hij een 
nieuwe onderneming in de Was-
senberghstraat 24 in Groningen 
onder de naam F.R. Rosenthal. 
Het is een pension waar meerdere 
gevluchte Duitse Joden onder-
dak vinden,  waaronder Bertha 
Unger- Mugdan en Auguste  
Collin- Mugdan. Echter, het biedt 
hen geen veilig toevluchtsoord. 
Uiteindelijk worden alle bewoners 
opgepakt. Het echtpaar Rosenthal 
en de zussen Mugdan worden in 
februari 1943 in Auschwitz ver-
moord. 
De onderneming F.R. Rosenthal 
wordt op 26 oktober 1943 door 
Omnia Treuhandgesellschaft 
m.b.H. als 'Liquidationshändler' 
geliquideerd.

Hoe het verder ging in de Fol-
kingestraat
Het pand Folkingestraat 37 staat 
na het vertrek van Hotel Kiek in 
1881 te huur. Er wordt weer een 
hotel in gevestigd, nu door de fa-
milie Kisch. Tweeëntwintig jaar 
later op 6 januari 1903 vindt in 
Café Piel aan de Grote Markt de 
publieke verkoping plaats van het 
'gerenommeerde Hotel Kisch' in 
de Folkingestraat 37. Het wordt 
voorgezet als Hotel Weinberg van 
I. Weinberg. De tapvergunning 
komt op 10 april 1905 op naam van 
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Weinberg te staan, die volgens de 
aanvraag al vanaf 1881 bij het ho-
tel betrokken zou zijn. Weinberg 
en Mozes Aptroot dienen eind 
1914 een aanvraag in voor een 
drankvergunning op naam van 
Aptroot. In februari 1915 wordt 
deze vergunning hem ontnomen 
aangezien het logement bevolkt 
wordt door Belgische vluchtelin-
gen. Daarmee wijkt het af van 
haar oorspronkelijke bestemming.
In 1915 wordt de vergunning over-
geschreven van Weinberg naar 
E.L. de Haan omdat deze zich 
in het hotel vestigt. De Haan is 
geen onbekende in het hotelvak; 
hij is ook de eigenaar van het ho-
tel De Haan aan de Meeuwerder-
weg. In 1923 zal het hotel weer 
van eigenaar veranderen. Ph. 
Odewald, familie van de vrouw 
van De Haan, neemt het hotel 
over en geeft het de naam Hotel 
Odewald. In 1934 verruilt Ode-
wald het hotel in de Folkingestraat 
voor Hotel Kisch aan de Stations-
straat 7. Salomon Hoogstraal zal 
de laatste Joodse eigenaar van het 
hotel in de Folkingestraat worden. 
In 1934 wordt de vergunning op 
zijn naam geschreven.

In de verschillende overschrij-
vingsakten die tussen 1822 en 
1943 passeren wordt steeds na-
drukkelijk het Joodse karak-
ter en het belang van het bedrijf 
voor het maatschappelijk verkeer 
onderschreven. 'Als gewoon café 
betekent de inrichting (d.w.z. 
Folkingestraat oz. nr. 37) niets, 
doch als gelegenheid voor vergade-
ren en als hotel is zij van beteke-

nis, juist door het speciale Joodse 
karakter. De inrichting waarin 
slechts rituele spijzen worden op-
gediend, staat onder geregeld toe-
zicht van de Joodse autoriteiten 
op dit gebied. In de loop der jaren 
zijn het Joodsche verenigingen die 
gebruik maken van de zaal, zoals: 
de kerkelyke vereniging B.G.K., de 
Zustervereniging G.K.K., Menora 
Tebora, het Mannenkoor, Toneel-
club Onderlinge vriendschap en 
reciteerclub Naphtalie, sportclubs 
Ivria en De Raven en de toneel-
verenigingen Voor ons Pleizier en 
Tot ons Genoegen, zo vermeldt één 
van de akten.  Hotel Hoogstraal is 
onder meer een geliefde plek voor 
joden om een kaartje te leggen. 
Wekelijks wordt in de bovenzaal 
gedanst. Volgens de overlevering 

gaat het er losbandig aan toe.
In juli 1943 meldt liquidateur en 
bewindvoerder J. de Haas zich bij 
de Gemeente en zegt op te treden 
namens Salomon Hoogstraal. Hij 
dient een verzoek in om de ver-
gunning over te zetten op naam 
van J. Nieken uit Den Haag, die 
het bedrijf zal voortzetten. Deze 
Jan Nieken verzoekt op 25 augus-
tus 1943 om de tapvergunning 
van Salomon Hoogstraal over te 
schrijven op zijn naam. Aanvan-
kelijk worden de aanvragen aan-
gehouden omdat Hoogstraal niet 
mede ondertekend heeft. Daarop 
reageert J. de Haas in september 
1943 met de melding dat 'hij van 
de Duitse autoriteiten opdracht 
heeft gekregen 3 Joodse vergun-
ningen te verkopen en dit terstond 

Feest voor Hotel Hoogstraal Folkingestraat 37 NL-GnGRA_818_6349h

Vervolg
Joods hotelleven voor de oorlog in de stad Groningen
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heeft gedaan'. En hij beklaagt zich 
over het feit dat handtekeningen 
van de Joden gevraagd worden 
en schrijft vervolgens dat de Jo-
den waarschijnlijk in Polen zijn, 
dus onvindbaar, dat zij dit zouden 
weigeren te doen en dat de Haas 
zou weigeren dit te vragen......  
Vervolgens verzoekt De Haas ver-
gunningen zonder handtekening 
te laten overschrijven. Hetgeen 
in juni 1944 alsnog gebeurt. In de 
Folkingstraat 37 is voortaan Ho-
tel café Nieken gevestigd. Nieken 
blijkt een NSB-er te zijn en wordt 
in bewaring gesteld vanwege po-
litiek verdachte activiteiten. Het 
hotel is in gebruik voor NSB-kin-
deren en wordt in 1944 ontruimd.
In 1945 neemt Jan Renkema het 
hotel over en in 1946 wordt de ver-
gunning overgeschreven naar Ho-
tel de Doelen aan de Grote Markt 

36. Daarmee komt een einde aan 
de hotelactiviteiten in de Folkin-
gestraat 37. In 1947 schrijft de 
werkelijke bewindvoerder van de 
heer S. Hoogstraal nog een brief 
aan de gemeente waarin om enige 
inlichtingen gevraagd wordt om-
trent 'de vergunning van het per-
ceel Folkingestraat 37 waarvan 
een jaar geleden overschrijving op 
naam van de NV. Hotel de Doelen 
is verzocht. ' Ook geeft de bewind-
voerder aan dat deze aangelegen-
heid bijzonder lang duurt. Of er 
ooit antwoord is gekomen....?
Het pand Folkingestraat 37 in zijn 
oorspronkelijke staat bestaat niet 
meer. Er is nieuwbouw voor in de 
plaats gekomen en tegenwoordig 
is er een winkel in gevestigd.

Ook voor Hotel Kisch Stations-
straat 7 valt in 1940 het doek. De 

kinderen van Hartog Benjamins 
Kisch verbouwen het pand in 1904 
tot een hotel. Het hotel wordt ge-
rund door de zusters Sara, Gelline 
en Betje. In 1934 wordt het over-
genomen door Philip Odewald, die 
net als Kisch in de Folkingestraat 
is begonnen. Na het overlijden van 
Philip in 1936 verkoopt zijn zoon 
Heiman Odewald het hotel. Op 
28 januari1937 vindt de publieke 
verkoping plaats. Hotel Kisch 
houdt op te bestaan. Tussen 1937 
en 1940 vindt nog twee keer wis-
seling van eigenaar plaats. Het 
Joodse karakter heeft het hotel 
verloren. In juni 1940 vordert de 
Wehrmacht het pand. Na de oor-
log, in het voorjaar van 1946, ves-
tigt het Gewestelijk Arbeidsbu-
reau zich in het pand.
En zo komt er een einde aan een 
ooit bloeiend Joods hotel- en loge-
mentleven in de stad Groningen.
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Hij was  een held en een 
schurk, een Jood  en een 
Duits patriot, beschuldigd 
van oorlogsmisdaden, maar 
een slachtoffer van de nazi’s. 
Bevriend met Albert Einstein, 
maar in politiek opzicht zijn 
tegenstander.  Zonder hem 
hadden we misschien nooit 
gehoord van Hitler en Stalin. 
Wie was deze Fritz Haber? 

Hij is op 9 december 1868 geboren 
in Silezische Breslau (nu het Pool-
se Wroclaw) in een redelijk welge-
steld Joods gezin. Drie weken na 
zijn geboorte sterft zijn moeder.  
Er is wel een verband gesugge-
reerd tussen zijn fysieke broos-
heid en psychische kwetsbaarheid 
en zijn moederloze jeugd. Zenuw-
ziekte maakt in ieder geval meer-
dere keren een sanatoriumverblijf 
noodzakelijk.
Als gymnasiast doet hij thuis 
soms gevaarlijke chemische expe-
rimenten. In 1886 gaat hij chemie 
studeren aan de universiteiten 
van Berlijn en Heidelberg. In 1891 
promoveert hij. Die promotie leidt 
niet meteen tot een goedbetaalde 
baan: hij is gedurende twee jaar 
laboratoriumassistent in Jena. 
In 1894 wordt hij verbonden aan 
de Technische Universiteit van 
Karlsruhe in het liberale Baden. 
Haber heeft nogal wat over voor 
een geslaagde assimilatie. Al in 
Jena  laat hij zich protestants 
dopen  en gedraagt  en kleedt hij 
zich als een echte Pruis, zelfs een 
knijpbrilletje ontbreekt  niet.  Niet-
temin duurt  het  nog tot 1906 tot 
hij tot professor wordt  benoemd.  

Dienstbaar aan de oorlog 
Habers belangrijkste uitvin-
ding is ongetwijfeld dat ammo-
niak gemaakt kan worden uit 
waterstof en stikstof, onmisbaar 
voor kunstmest. In 1908 sluit  
Haber met BASF een overeen-
komst voor de industriële productie 
van ammoniak: het Haber-Bosch 
proces. Hij maakt als het ware 
brood uit lucht (de dampkring  
bestaat voor 80 % uit stikstof): 
zonder kunstmest kan een derde 
van de wereldbevolking niet over-
leven. In 1911 wordt hij directeur 
van het nieuw opgerichte Kaiser  
Wilhelm Instituut voor chemie in  
Berlijn-Dahlem. Hij slaagt er in 
briljante geleerden als Einstein 
aan te trekken.
 Als in augustus 1914 de wereld-
oorlog uitbreekt laat Einstein zich 
niet meeslepen in de oorlogsroes 
maar voor Haber was de keus 

niet moeilijk: wetenschappers 
moeten zich in vredestijd voor de 
hele wereld inspannen, maar in 
tijden van oorlog voor hun eigen 
land, meent hij. Haber is met 92 
wetenschappers, intellectuelen en 
kunstenaars een van de onderte-
kenaars van het  beruchte Mani-
fest van oktober 1914. Bestreden 
wordt de Duitse schuld aan het 
uitbreken van de oorlog, de schen-
ding van de neutraliteit van Bel-
gië , de Duitse gruweldaden tegen 
Belgische burgers en de verwoes-
ting van Leuven. ‘Het Duitse leger 
en het Duitse volk zijn een.’ 
Haber levert dan ook onschat-
bare bijdragen aan de Duitse 
oorlogvoering. Omdat de legerlei-
ding een korte oorlog verwachtte 
raakt  de munitievoorraad eind 
1914 al uitgeput. De  belangrijk-
ste grondstof voor die munitie is 
salpeterzuur. De aanvoer van sal-
peter uit Chili stokt door de Britse 
blokkade. Maar het Haber-Bosch 
proces levert ammoniak, dat weer 
omgezet  wordt in salpeterzuur, 
noodzakelijk  voor de munitiepro-
ductie. Daardoor kan Duitsland 
de oorlog nog drie jaar volhouden.
Als  de Duitse opmars in de herfst 
van 1914 vastloopt  in een loop-
gravenoorlog, zoekt Haber naar 
mogelijkheden het front weer in 
beweging te brengen. Hij ontwik-
kelt het chloorgas , hoewel de in-
ternationale Haagse conventies 
van 1899 en 1907  het gebruik van 
gifgassen  verbieden. Op 22 april 
1915 om 6 uur ’s avonds  zullen de 
Duitsers  dichtbij  Ieper zo’n 400 
ton chloorgas op vooral Frans-
Algerijnse en Brits-Canadese 

Fritz Haber (1868-1934) 
Tragiek van de Nobelprijswinnaar 1918 

door Carel Zuil

Dr. Fritz Haber (l) en  
Dr. Albert Einstein
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troepen loslaten. En hoewel er 
aan die kant duizenden doden val-
len, slaan de Geallieerde troepen 
de Duitse aanval uiteindelijk  af. 
Habers vrouw Clara pleegt met 
zijn dienstpistool in de nacht van 
1 op 2 mei 1915 zelfmoord. Velen 
zien - terecht of ten onrechte -  in 
haar daad een protest en een ver-
oordeling van haar mans hand in 
deze gasaanval. De volgende dag 
vertrekt Haber voor een dienstop-
dracht naar het Oostfront…… De 
Duitse nederlaag en de revolutie 
van november 1918 en uitroeping 
van de republiek Weimar worden 
door Haber  betreurd,  Einstein 
ziet ze daarentegen als een bevrij-
ding. Na 1918 is er even sprake 
van dat Haber op een lijst van uit 
te leveren oorlogsmisdadigers zou 
staan. Hij verblijft daarom  kort 
in het neutrale Zwitserland.

Nobelprijs voor de vrede
Hoewel Haber triomfen had ge-
vierd in de Duitse keizerrijk, 
steunt hij  de nieuwe Weimar Re-
publiek en kiest hij voor de links-
liberale Deutsche Demokratische  
Partei. Hij doet in de jaren twin-
tig een  poging om goud uit zeewa-
ter te winnen. De bedoeling was 
om op die manier de gigantische 
herstelbetalingen die Duitsland 
moest doen aan de Geallieerden  
(132 miljard Goudmark ofte-
wel 47000 ton goud) af te lossen.  
Haber moet deze poging opgeven 
in 1926. In november 1919 krijgt 
hij bericht dat hij de Nobelprijs 
voor chemie 1918 heeft gewonnen  
vanwege  zijn ammoniaksynthese-
proces. De keuze voor Haber zo 

vlak na de WO I is bepaald niet 
onomstreden: twee Fransen, die 
de Nobelprijs voor medicijnen en 
economie zouden ontvangen, wij-
zen die in protest af.  Twee Britse, 
een Belgische en een Amerikaan-
se winnaar boycotten de ceremo-
nie, waarbij alle winnaars uit de 
periode 1914-1919 werden geëerd. 
In de jaren twintig doet Haber  
met redelijk succes verwoede po-
gingen de contacten met de we-
tenschappers in de Geallieerde 
landen te herstellen na. Habers 
instituut ontwikkelt in die tijd een 
insecticide genaamd Zyklon A, in 
1924 komt een verbeterde versie 
op de markt: Zyklon B. Meer dan 
treurig is dat de nazi’s  dit Zyklon 
gebruiken in hun vernietigings-
kampen. Ook Habers familieleden 
zullen slachtoffer worden.

Slachtoffer van de nazi's
Habers  tragische einde nadert. Al 
snel na de machtsovername van 
de nazi’s in 1933 worden de eer-
ste anti-Joodse maatregelen uit-
gevaardigd. Joodse ambtenaren 
en wetenschappers zullen worden 
ontslagen. Hoewel die maatregel 
(nog) niet voor Haber  als oorlogs-
veteraan geldt,  schrijft  hij zijn 
ontslagbrief als directeur van het 
Kaiser Wilhelm Instituut. Ont-
goocheld  verlaat  hij Duitsland op 
3 augustus 1933 en zwerft  rond 
in Nederland, Frankrijk en En-
geland. De man, die zich  meer 
dan veertig jaar eerder in Jena 
protestants liet dopen en die zijn 
hele loopbaan in dienst stelde van 
natie en vaderland schrijft nu aan 
Einstein: ‘Heel mijn leven heb ik 

me niet zo Joods gevoeld als nu’.  
Einstein, die minder illusies over 
het Duitse volk  koesterde, rea-
geert daarop dat hij blij is dat  ‘je 
vroegere liefde voor het blonde  
beest enigszins bekoeld is.’ Haber  
sterft op 29 januari 1934 in Bazel 
aan een hartaanval. 

Wat als.....?
Haber kreeg (zeer waarschijnlijk 
ten onrechte) het verwijt  chemi-
sche wapens  ‘een hogere vorm 
van doden’ te hebben genoemd 
maar zag niettemin met de koele 
ogen van een technocraat  de gas-
oorlogsvoering  als een intellectu-
ele uitdaging.
Einstein vergeleek de hele techno-
logische vooruitgang met een bijl 
in de hand van een pathologische 
misdadiger. 'Haber', zo schrijft 
zijn petekind de historicus Fritz 
Stern , 'hielp een krachtige bijl te 
smeden'.
De  dankzij Haber opgevoerde mu-
nitieproductie  veranderde het re-
sultaat van de  WO I uiteindelijk  
niet, maar verlengde deze bloedige 
volkerenslag wel  met drie jaar. 
Stel dat Duitsland al in 1915 had 
moeten capituleren, zou Hitler 
bij een voor Duitsland  voordeli-
ger  vrede dan die van Versailles, 
zijn kans  hebben gekregen? En 
zou er bij een eerdere vrede  wel 
een Bolsjewistische revolutie zijn 
uitgebroken en Stalin uiteindelijk 
heerser over de Sovjet-Unie zijn 
geworden?  Wat als.........??

Dit artikel verscheen eerder in de Leeu-

warder Courant en het Dagblad v/h Noor-

den op 7/2/15. 
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Ilay den Boer:  
Het beloofde feest
Een prachtig verhaal over een 
Joodse jongen op zoek naar zijn 
identiteit, literaire memoires die 
ontroeren en confronteren. 
Den Boer beschrijft een jeugd ge-
vangen tussen twee culturen: Ne-
derland en Israël. Ilay den Boer 
wordt geboren in Jeruzalem als 
zoon van een Israëlische moeder 
en een Nederlandse vader. Hij 
groeit op in Nederland, maar de 
familie gaat nog regelmatig naar 
Israël voor familiebezoek. Daar 
is hij getuige van de wrijving tus-
sen zijn oma en zijn moeder, een 
conflict dat verder voert dan het 
persoonlijke. Want wat betekent 
het eigenlijk om trouw te zijn aan 
je vaderland? Zijn oma plaatst 
dit conflict tegen de achtergrond 
van de Joodse geschiedenis en 
de staat die zij met hand en tand 
heeft verdedigd. Zijn moeder pro-
beert hem juist weg te houden van 
deze geschiedenis, die ze als jonge 
moeder is ontvlucht. Terwijl hij lo-
yaal blijft aan zijn oma en moeder 
probeert hij zowel in Israël als in 
Nederland een plek te veroveren 
en zijn eigen identiteit te ontwik-
kelen. Het beloofde feest is een 
prachtig verhaal over de zoektocht 
naar identiteit van een Joodse 
jongen, een beeldschoon tijdsdo-
cument van een jeugd tussen twee 
culturen.€ 19,99

Daniel Mendelsohn:  
Een odyssee
Jay Mendelsohn, een gepensio-
neerd wiskundige, is tachtig jaar 
oud als hij besluit zich in te schrij-

ven voor een universiteitsseminar 
over de Odyssee, gegeven door zijn 
zoon Daniel. Hij beschouwt het 
als zijn laatste kans om de klas-
sieke literatuur, verwaarloosd in 
zijn jeugd, te leren kennen, maar 
vooral ook om zijn zoon, schrijver 
en classicus, beter te begrijpen. 
Samen besluiten de twee mannen 
een reis te maken over de Mid-
dellandse Zee, in navolging van 
Odysseus’ beroemde omzwervin-
gen. De reis brengt lang bewaarde 
geheimen aan het licht die Daniel 
helpen zijn vader eindelijk beter te 
leren kennen. Het resultaat is een 
boek waarin de tijdloze thema’s 
van de Odyssee zelf weerklinken: 
die van bedrog en erkenning, hu-
welijk en kinderen, en van reizen 
en thuiskomen. Een odyssee vormt 
tegelijkertijd een aangrijpende 
persoonlijke geschiedenis en een 
literaire verkenningstocht waarin 
op de achtergrond ook het Joodse 
leven in the Bronx in New York 
gethematiseerd wordt. € 22,99

Engelstalige uitgave (€ 13,95).

Katja Happe:  
Veel valse hoop
De Tweede Wereldoorlog is nog 
steeds ons belangrijkste histori-
sche referentiepunt – en binnen 
die oorlog is dat de vervolging 
van en de massamoord op de Jo-
den. Het is daarom op zijn minst 
verbazingwekkend dat er sinds 
de drie grote geschiedschrijvin-
gen over dit onderwerp (van Abel 
Herzberg, Jacques Presser en 
Lou de Jong, verschenen in de ja-
ren vijftig, zestig en zeventig van 
de vorige eeuw) geen groot werk 
meer over de Jodenvervolging is 
gepubliceerd, terwijl intussen veel 
belangrijk onderzoek is verricht. 
Alleen daarom al is het van het 
grootste
belang dat er nu een nieuw, alom-
vattend boek verschijnt. Veel val-
se hoop van de Duitse historicus 
Katja Happe vertelt de geschie-
denis van de Jodenvervolging in 
Nederland tijdens de Tweede We-
reldoorlog. Happe doet dat niet al-
leen vanuit Nederlands oogpunt, 
maar plaatst die geschiedenis in 
internationaal perspectief. Ze be-
steedt aandacht aan specifieke 
maatregelen van de nazitop in 
Berlijn voor Nederland, behandelt 
uitvoerig de berichtgeving van 
Otto Bene, de vertegenwoordiger 
van het Duitse naziregime in Ne-
derland, aan zijn regering en be-
schrijft de op Nederland gerichte 
acties van internationale Joodse 
hulporganisaties. Katja Happes 
overzichtswerk zal de komende 
tientallen jaren het standaard-

Over boeken
door Erwin de Vries

boekhandel Godert Walter
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werk over de vervolging van de 
Nederlandse Joden zijn. € 39,99
Duitstalige editie (€ 49,90).

Ulrich Alexander Boschwitz: 
Der Reisende
Dit boek verscheen in 1940 in 
het Engels en na de oorlog in het 
Frans. Recent is het oorspronke-
lijke manuscript teruggevonden 
en verscheen het in het Duits. De 
Nederlandse vertaling is – naar 
wij uit betrouwbare bron hebben 
vernomen – aanstaande.
De Joodse zakenman Otto  
Silbermann, een man die aanzien 
in de maatschappij geniet, wordt 
in november 1938 tijdens de zoge-
naamde Reichskristallnacht uit 
zijn huis verdreven en zijn zaak 
wordt hem ontnomen. Met een ak-
tetas vol geld, die hij ternauwer-
nood heeft kunnen redden, slaat 
hij op de vlucht en probeert het 
land te verlaten. Die poging mis-
lukt en hij neemt zijn toevlucht 
tot de Reichsbahn, brengt vele 
dagen en nachten door in treinen, 
op perrons en in stationsrestau-
raties. Hij ontmoet andere vluch-
telingen, nazi's, goede en slechte 
mensen. Niet eerder heeft een 
boek de sfeer in Duitsland op een 
zodanige directe manier weten te 
verwoorden. Want de gesprekken 
die Silbermann zelf voert en die 
hij hoort, weerspiegelen de ver-
schrikkelijke werkelijkheid van 
die dagen.

"Hier wird Geschichte erzählt, von 
einem, der mitten in ihr steckt. 
Die atemlose Flucht von Hotel zu 
Hotel, von Stadt zu Stadt und 

schließlich vor allem von Zug 
zu Zug, in Richtung der belgi-
schen Grenze: Sie überträgt sich 
fast physisch auf die Leser." al-
dus Alicia Lindhoff, Frankfurter  
Rundschau, 21./22 april 2018
€ 20,00 (Duitstalig)

Loe de Jong:  
Jodenvervolging in  
Nederland 1940-1945
Loe de Jong schreef het veel ge-
prezen seriewerk Het Koninkrijk 
der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog. Dit veertiendelige 
overzichtswerk verscheen in 30 
boekbanden (inclusief bijlagen, 
commentaren en register)in de 
periode 1969 tot en met 1994. 
Vanwege deze lange tijdspanne 
van een kwart eeuw konden le-
zers geen helder en integraal 
beeld verkrijgen van het meest 
omvangrijke thema uit Loe de 
Jongs levenswerk: zijn analyse 
van de Jodenvervolging in Neder-
land. Daarom bundelt uitgeverij 

Verbum in samenwerking met het 
NIOD, Instituut voor oorlogs-, ho-
locaust- en genocidestudies, alle 
passages over de Jodenvervolging 
uit Het Koninkrijk in twee over-
zichtelijke banden. De geschied-
schrijving over de internationale 
Holocaust is na de publicatie van 
het laatste deel van Het Konink-
rijk niet stil blijven staan. In de 
eerste delen van Het Koninkrijk 
werd de term Holocaust nog niet 
eens gebruikt. Inmiddels zijn er 
vele nieuwe onderzoeksresultaten 
geboekt en zijn tal van andere 
accenten gelegd, maar het raam-
werk van De Jongs analyse blijft 
onomstreden en voor iedereen re-
levant.
Om deze ontwikkelingen en ach-
tergronden voor de huidige lezer 
te belichten wordt het leven en 
werk van Loe de Jong in deze pos-
tume monografie belicht in drie 
inleidingen, geschreven door dr.  
Boudewijn Smits (biograaf - o.a. 
Loe de Jong, 1914-2005. Histo-
ricus met een missie), dr. Conny 
Kristel (senior onderzoeker van 
het NIOD en projectdirecteur 
EHRI - o.a. Geschiedschrijving 
als opdracht. Abel J. Herzberg, 
Jacques Presser en Loe de Jong 
over de Jodenvervolging) en prof. 
dr. Frank van Vree (directeur van 
het NIOD en hoogleraar Geschie-
denis van Oorlog, Conflict en Her-
innering aan de UvA - o.a. In de 
schaduw van Auschwitz. Herin-
neringen, beelden, geschiedenis). € 
49,50 (twee delen)
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Else Berg en Mommie Schwarz,   
een Joods kunstenaarsechtpaar in de oorlog

door Levi Bertrand de Jong

Om publiekelijk te kunnen door-
werken, moesten kunstenaars 
tijdens de Duitse bezetting van 
Nederland in de Tweede Wereld-
oorlog als lid ingeschreven zijn bij 
de Kultuurkamer. Dit instituut 
beoogde de kunst te beteugelen, 
vooral die kunst die in de ogen 
van de nationaal-socialisten ‘en-
tartet’, ontaard was. Hieronder 
viel alle kunst die ontsproten was 
uit een ongezonde, onnatuurlijke 
creativiteit.  Kunst moest eraan 
bijdragen dat de mensen in de 
pas bleven lopen en  niet op rare 
ideeën gebracht zouden kunnen 
worden. Buitensporige creativiteit 
zou leiden tot ongewenst en vooral 
oncontroleerbaar gedrag.   
Slechts enkelen weigerden zich 
aan te sluiten. Joodse kunste-
naars konden zich niet inschrij-
ven al was het maar omdat bij 
inschrijving een ariërverklaring 
moest worden ingeleverd. Ook zij 
die met Joden waren getrouwd 
werden geweerd. Joden moesten 
zonder meer vrezen voor hun le-
ven, de wereld moest bevrijd wor-
den van het Joodse complot. Van-
zelfsprekend werd Joodse kunst 
dus als ontaard gezien. 
Joodse musici werden uit orkesten 
ontslagen, beeldende kunstenaars 
konden niet meer exposeren en 
schrijvers konden niet meer publi-
ceren. Joodse kunstenaars trok-
ken zich terug uit het openbare 
kunstenaarsleven.   

Het kunstenaarsechtpaar Else 
Berg en Mommie (Samuel L. ) 
Schwarz  -  zij trouwden in 1920 
-  waren de zestig gepasseerd toen 

in Nederland de Tweede Wereld-
oorlog uitbrak. Beiden worden als 
kunstschilders gerekend tot de 
Bergense School, een stroming die 
zich kenmerkt door licht expres-
sionistische figuratieve voorstel-
lingen, met een vleug kubisme 
en kleurrijke, donkere tinten.  Zij 
lieten zich daarnaast inspireren 
door allerlei avant-gardistische 
kunststromingen en golden als 
ultra- modern. Het echtpaar zou 
zich, Joods zijnde, nooit kunnen 
hebben inschrijven bij de Kultuur-
kamer, hun kunst was voor de 
rechtgeaarde nazi ook een lichtend 
voorbeeld van ontaarde kunst die 
bestreden moest worden. 

Voor de oorlog hadden Else, gebo-
ren in 1877 in het Duitse Opper 
–Silezië, en Mommie, in 1876 te 
Zutphen geboren, een bruisend 
kunstenaarsleven. Ze reisden veel 
door Europa. Else had in Berlijn 
kunst gestudeerd en Mommie had 

zijn opleidingen in Antwerpen en 
in New York genoten. Nog voor 
alle andere Nederlandse schil-
ders, reisden zij naar Parijs om de 
zich aldaar voltrekkende moderni-
sering in de kunst met eigen ogen 
te aanschouwen. Else en Mommie 
woonden vanaf 1910 in Amster-
dam.  Bijzonder is dat zij samen 
alles deden maar nooit samenleef-
den. Ze hadden  elk een aparte 
etage in een atelierwoning aan 
het Sarphatipark 42.

Else en Mommie maakten voor-
uitstrevende, moderne kunst. 
Kunst die in de opvattingen van 
de nazi’s niet gemaakt mocht wor-
den, maar die ook door vele an-
deren niet begrepen werd. Voor 
de kunstgeschiedenis zijn zij be-
langrijk omdat ze als Nederlandse 
kunstenaars tot de eersten be-
hoorden die aansluiting vonden bij 
de internationale ontwikkelingen 
in de kunst. Zo waren zij voor de 
nazi's dubbel ongewenst, als Jood 
en als ontaarde kunstenaars.   

Else en Mommie weigerden een 
Jodenster te dragen. Ze werden 
verraden en op 12 november 1942 
in Amsterdam opgepakt. Een 
week later, op 19 november 1942, 
zijn zij in Auschwitz vermoord. 
Postuum is het echtpaar in 2012 
door het Joods Historisch Muse-
um geëerd met een overzichtsten-
toonstelling in Amsterdam.

Mommie Schwarz  door Else Berg
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Vreugde over het erfgoed   
door rabbijn Tamarah Benima

Vreugde der Wet zegt 
precies wat het joodse 
feest behelst, en is te-
gelijkertijd een totaal 
verkeerde  vertaling 
van Simchat Tora. 

Dat ‘vreugde’ klopt. Het is 
het feest waarbij met de 
Tora-rollen wordt gedanst. 
De vreugde over de gift 
van de Tora, op de berg 
Sinaï tijdens de Openba-
ring en in alle latere tij-
den, wordt diep gevoeld. 
Maar Tora vertalen met 
‘Wet’ klopt niet. Iedereen 
die de Tora (de Vijf Boeken van 
Mozes) goed kent, heeft dat zelf 
kunnen ervaren. Genesis/Bere-
sjiet, Exodus/Sjemot, Leviticus/
Wajikra, Numeri/Bemidbar en 
Deuteronomium/Dewariem lijken 
in niets op een combinatie van de 
Warenwet, de Verkeerswet, het 
Burgerlijk Wetboek, het Wetboek 
van Strafrecht, en de ontelbare 
andere wetten in Nederland. De 
Tora combineert mythische ver-
halen over de Schepping met fa-
milieverhalen, vertellingen over 
ontmoetingen met God met onder-
handelingenverslagen over graf-
rechten, verhalen over wonderen 
met historie, profetische waar-
schuwingen met poëtische uitin-
gen. En ja, door die vijf boeken 
heen staan voorschriften – wat te 
doen, wat na te laten, hoe wat te 
doen, en in welke situaties wat na 
te laten. Al die soorten literatuur 
die samen de Tora vormen, wor-
den gebruikt voor het uitbeitelen 
van een manier van leven: fysiek 

en geestelijk, individueel en col-
lectief, voor een beperkte groep en 
voor de mensheid als geheel, voor 
een specifi ek gebied en voor de 
hele wereld, voor de mens en voor 
plant en dier. De Tora is één grote 
handreiking van de Eeuwige aan 
de mens: Ik blies jou het levens-
beginsel in, Ik plaatste de ziel in 
jouw binnenste, nu laat Ik je zien 
en horen hoe daarmee om te gaan 
zodat Het Leven tot zijn recht kan 
komen. 

Wat gebeurt er specifi ek tij-
dens Simchat Tora? De Tora, 
opgedeeld in 54 wekelijkse ge-
deelten, wordt in één jaar door-
gelezen. Tijdens de avonddienst 
van Simchat Tora wordt de Tora 
uitgelezen, door het laatste stuk 
van Deuteronomium te reciteren, 
om daarna onmiddellijk weer met 
de Toralezing te beginnen, met de 
recitatie van het eerste stuk van 
Genesis. Om hulde te brengen 
aan degenen die zich voor de ge-

meenschap hebben inge-
zet, krijgen een zogeheten 
Chatan Tora (bruidegom 
van de Tora) of een Kallat 
Tora (bruid van de Tora) 
de eer om het laatste deel 
van Deuteronomium te le-
zen, en Chatan Beresjiet 
of Kallat Beresjiet het 
eerste deel van Genesis. 
Bovendien worden alle 
leden van de gemeente 
bij het lezen van de Tora 
gevraagd en gezegend. In 
de ochtenddienst zegenen 
de afstammelingen van de 
kohaniem/priesters de ge-

meente. Speciaal ook de kinderen 
worden gezegend. Om voor hen 
de feestelijkheid te benadrukken 
worden ze overladen met snoep. 
Met Simchat Tora wordt de 
feestcyclus - Rosj Hasjana/
Joods Nieuwjaar, Jom Kippoer/
Grote Verzoendag, Soekkot 
/ Loofhuttenfeest - afgesloten.
Nog één opmerking. Tora kan 
staan voor de Vijf Boeken van 
Mozes. Maar Tora wordt ook ge-
bruikt voor de hele Joodse overle-
vering en erfenis. De simcha, de 
vreugde, gaat over meer dan alleen 
dat wat bij Sinaï werd aangereikt. 
Vreugde is er over alles dat de 
Eeuwige de mensheid als erfgoed 
heeft meegegeven.  

Deze tekst is door rabbijn Tamarah 

Benima geschreven voor de Handreiking 

voor de Israëlzondag van de Protestantse 

Kerk Nederland die dit jaar op 7 oktober 

wordt gehouden en met toestemming be-

schikbaar gesteld voor JaGDaF.
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Dankzij de inzet van vele vrou-
wen, soms decennialang, is de 
Nederlandse afdeling van WIZO, 
Women's  International Zionist 
Organization nog steeds in staat 
haar aandeel te leveren aan 800 
projecten voor vrouwen en kinde-
ren op allerlei terreinen in Israël. 
Onlangs nam de landelijke voor-
zitter, Joyce Numann-Durlacher 
afscheid, waarbij haar jarenlange 
inzet geprezen werd. Aanleiding 
voor de redactie van JaGDaF om 
de blik eens te richten op de vrou-
wen in het noorden van het land 
die zich daar jarenlang met hart 
en ziel hebben ingezet of nog inzet-
ten voor WIZO.

Een van hen is Rosie Colthof 
in Groningen. Rosie was als 
tandarts verbonden aan de Dienst 
Schooltandverzorging in Gronin-
gen. Toen in 1984 deze dienst 
werd opgeheven en Rosie eervol 
ontslag kreeg werd ze bestuurlijk 
actief binnen de Joodse gemeente 
van Groningen. Ze zat meer dan 
twintig jaar in het bestuur van de 
Joodse gemeente en in besturen 
van diverse andere Joodse instel-
lingen in het noorden, waaronder 
op een gegeven moment ook de 
WIZO afdeling. Rosie: "Ik had tijd 
over en ik vond het belangrijk me 
in te zetten voor het voortbestaan 
van de Joodse gemeente. Ik was al 
vanaf 1979 lid van WIZO, maar 
werd pas later actief. Hoofdzaak 
van de WIZO afdeling hier was 
het organiseren van de bazaar, 
waarbij zowel Joodse als niet-
Joodse vrouwen actief meehiel-
pen. Want het was nogal een or-

ganisatie. Ieder had zo haar eigen 
afdeling, boeken, bloemen, fruit, 
wijn, Israëlische producten, siera-
den, de koffiehoek. Dat moest wel 
allemaal georganiseerd worden. 
We haalden spullen uit Amster-
dam, van Mouwes, van de WIZO-
shop en uit Nijkerk van het Israël 
Producten Centrum. We haalden 
behoorlijk wat geld op. Want daar 
ging het natuurlijk vooral om, 
geld genereren voor de projecten 
die WIZO in Israël steunt."

In Leeuwarden is Iet Schab-
bing al meer dan 30 jaar actief 
voor WIZO. Ook zij vertelt dat 
geld inzamelen voor projecten in 
Israël een van de belangrijkste 
doelen van WIZO is. "Maar ook de 
gezelligheid hoor", zegt Iet. "Want 
elkaar ontmoeten en samen met 
iets bezig zijn is ook een belang-
rijk aspect, zeker in een Joodse 
gemeenschap die steeds kleiner 
wordt." Iet geeft nog eens duide-

lijk aan dat  WIZO altijd al een fe-
ministische inslag heeft gehad en 
een ruime visie op ondersteuning 
van zowel Joodse als Arabische 
vrouwen en kinderen in Israël. " 
Er wordt veel gedaan aan de op-
vang en scholing van kinderen 
en ook ouderen, of ze nu Joods, 
Arabisch of christelijk zijn. Dat 
maakt niet uit. Ik ben zelf in 2012 
op een internationale conferentie 
(ECM)  geweest van WIZO in Is-
raël en ik ben daar zeer onder de 
indruk geraakt van door WIZO 
opgezette projecten. Zowel baby 
en peuter opvang, als kinderdag-
verblijven, scholen voor moeilijk 
lerende jongeren, opvang voor pro-
bleemjeugd, gemeenschapshuizen 

Inzet van vrouwen voor WIZO 
door Tea G. Rienksma

Ambassadeur van Israël Shir-
On, de voorzitter van wereld 
WIZO Esther Mor, de burge-

meester van Den Haag Paulien 
Krikke, de afgetreden voorzit-
ter van WIZO Nederland Joyce 

Numann-Durlacher en haar man 
(v.l.n.r.)
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als een Blijf van Mijn Lijfhuis zijn 
toegankelijk voor zowel Joodse 
als Arabische inwoners. En de op-
vang van jongeren in Zuid Israël, 
die ingezet worden om bij alarm 
ouderen, brandweer, of ambulan-
ce bij te staan, waardoor zij hun 
angsten de baas blijven.", aldus Iet 
Schabbing.   

Te weinig vrouwkracht
In Groningen is op een gegeven 
moment een punt gezet achter het 
organiseren van de WIZO bazaar. 

"Ik had het nog wel willen organi-
seren", zegt Rosie, " maar er was 
inmiddels toch te weinig vrouw-
kracht. Bovendien was de financi-
ele afrekening nogal ingewikkeld 
geworden met verschillende BTW 
tarieven en dat maakte het er niet 
eenvoudiger op.  Inmiddels hebben 
we de afdeling opgeheven. Er wa-
ren nog 6 leden en 6 vriendinnen 
en hun adressen heb ik doorgege-
ven aan Leeuwarden." Toch bleef 
Rosie actief voor WIZO. Dat wil 
zeggen ieder jaar zorgde zij in het 
najaar voor de verkoop van Rosj 
Hasjanna kaarten (Joods Nieuw-
jaar) en in het voorjaar voor Pe-
sach voor de koosjere wijn en de 

matses. "Ik deed dat eerst vanuit 
sjoel hier in de stad, maar dat 
werd me te ingewikkeld. Ik ben 
de verkoop thuis gaan doen, wat 
betekende dat ik 4 á 5 weken met 
dozen wijn en dozen matses hier 
in huis zat. Ik probeerde de ver-
koop altijd op een beperkt aantal 
dagen te regelen en dan kwamen 
de mensen het hier ophalen.  Ik 
had een lijst van namen van men-
sen voor wie ik de bestellingen 
had genoteerd. Ik belde ze altijd 
zelf op. Dat kostte natuurlijk wel 
tijd, maar het persoonlijke contact 
vond ik ook leuk en waardevol. Je 
hield op die manier contact met de 
mensen. Ik ben er nu mee gestopt 
en heb het overgedaan aan een 
jongere vrouw hier in Groningen. 
Dit jaar ondersteun ik haar nog, 
maar dan stop ik er echt mee." 

Afnemende solidariteit met 
Israël
Ook in Leeuwarden zijn de vrou-
wen gestopt met het organiseren 
van de bazaars. "Het ging niet 
meer", zegt ook Iet Schabbing. 
"We hebben gewoon de mensen 
niet meer die dit aankunnen. 
We hadden hier altijd twee da-
gen de bazaar en daar zat heel 
veel voorbereiding aan vast. Er 
waren vrouwen die dagen van te 
voren aan het bakken waren en 
anderen zorgden ervoor de spullen 
van Mouwes en de Gift Shop uit 
Amsterdam te halen. Mijn broer 
zorgde altijd voor Israëlisch fruit. 
Tilde Cohen kreeg van groothan-
del van Dam in Drachten wat zij 
nodig had voor de koffiehoek en 
spullen om te verkopen. Trees 

Iet Schabbing en Rosie Colthof 
op een Poerimbijeenkomst van 

WIZO
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Troostwijk, die toen voorzitter 
was, organiseerde een grote lo-
terij, waarvan de loten door vele 
vrijwilligers vóór de bazaar ver-
kocht werden. Op de laatste avond 
van de bazaar werden de prijzen 
door een notaris bekend gemaakt 
en als laatste de winnaar van een 
vliegreis naar Israël. Trees zorgt 
nu nog voor de verkoop van mat-
ses voor Pesach en er is een bloe-
menactie voor Rosj Hasjanna."
Iet Schabbing denkt dat het orga-
niseren van een bazaar in feite ook 
niet meer van deze tijd is. Daar-
bij komt - en dat constateert ook  
Rosie Colthof - dat de afname van 
de solidariteit met Israël ook een 
grote rol speelt. De bazaars wer-
den altijd goed bezocht door niet-
Joodse sympathisanten, maar die 
groep wordt steeds kleiner.  Een 
andere, meer algemene factor zal 
zijn, dat ook WIZO als vrouwen-
organisatie, net als andere vrou-
wenorganisaties te kampen zal 
hebben met het verschijnsel dat 
jongere vrouwen geen zin meer 
hebben in bestuurswerk.  Maar 
dat is een vooronderstelling, die 
niet op feiten is gebaseerd.

WIZO achtergrond en doel-
stelling
De basis van WIZO wereldwijd 
werd in 1918 in Engeland gelegd 
door een aantal vrouwen wier 
echtgenoten betrokken waren bij 
de Britse Zionistische Organisa-
tie. Het was de tijd van de groei-
ende Zionistische beweging en de 
roep om een eigen Joods Natio-
naal Tehuis. De vrouwen waren 
van mening dat zij een eigen en 

gelijkwaardige rol zouden moeten 
hebben in de terugkeer naar Zion 
en zij vormden binnen de BZO een 
'Ladies Committee' dat in 1919 
de Federation of Zionist Women 
oprichtte, nu WIZOUK., dat dus 
dit jaar 100 jaar bestaat.  WIZO 
werd in 1929 opgericht en overal 
in de wereld verschenen federa-
ties. Door de Tweede Wereldoorlog 
en de Sjoa verdwenen in Europa  
honderden afdelingen en haar 
tienduizenden vrijwilligsters. Na 
de oorlog werd begonnen met de 
wederopbouw van federaties. Zo 
werd in Nederland in 1948 de lan-
delijke federatie opgericht.
Inmiddels heeft WIZO 50 fede-
raties wereldwijd en meer dan 
250.000 vrijwilligers. Het is een 
door de VN erkende non-gouver-
nementele,  a- politieke organisa-
tie die zich ten doel stelt de posi-
tie van vrouwen in Israël en in de 
Diaspora te ondersteunen en te 
verbeteren.  Ook richt zij zich op 
onderwijs en opvang voor kinde-
ren en jongvolwassenen en heeft 
WIZO projecten in Israël voor ou-
deren.

Nieuwe initiatieven, WIZO-
literatuurprijs en leesgroepen
Ondanks het feit dat afdelingen 
te klein worden, dat het moeite 
kost om jongere vrijwilligsters te 
werven lukt het WIZO Nederland 
toch nog steeds om haar finan-
ciële bijdrage te leveren voor de 
vele projecten die WIZO in Israël 
heeft. Inventiviteit en creativiteit 
zijn daarvoor wel nodig. Een van 
de nieuwe initiatieven is de instel-
ling van de WIZO-literatuurprijs, 

sinds 2011 in haar huidige vorm. 
Ieder jaar stelt een literatuurcom-
missie van WIZO- cultuur een lijst 
met zes romans samen, geschre-
ven door Joodse of Israëlische au-
teurs. Leesclubs van WIZO leden 
en belangstellenden lezen de zes 
romans en geven ieder boek een 
cijfer. Zij vormen dus in wezen 
de jury. Het boek met gemiddeld 
het hoogste cijfer wordt genomi-
neerd voor de prijs. In 2017 ging 
de WIZO-literatuurprijs naar 
Stephen Abarbanell met zijn boek  
Morgenland. Met de financiële bij-
dragen van de leden van deze lees-
clubs is WIZO Nederland in staat 
educatieve projecten in Israël te 
steunen.
Bovendien is het organiseren van 
een leesclub meer van deze tijd en 
mogelijk voor meer vrouwen aan-
trekkelijk. Iet Schabbing vertelt 
dat in Friesland inderdaad een 
leesclub heeft bestaan, maar dat 
het verspreid over de provincie 
wonen van de leden op een gege-
ven moment een te grote belem-
mering werd. Misschien dus toch 
niet zo geschikt voor vrouwen in 
de Mediene? Of blijft het de moei-
te waard ook in het noorden lees-
clubs op te zetten? *
Rosie Colthof en Iet Schabbing 
hebben in ieder geval hun steen-
tje bijgedragen. Hoe zal het verder 
gaan met WIZO in het noorden?

* Zie voor meer informatie over de WIZO-

literatuurprijs, de genomineerde boeken 

en de uitreiking van de literatuurprijs 

2018 op zondagmiddag 4 november a.s. in 

Boekhandel Van Rossum in Amsterdam:  

www.wizo.nl of info@wizo.nl
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Men Neme
door Ruthy Schabbing

Brownies
Is dit een joods baksel? Nee. Is 
het typisch Israëlisch? Nee, ook 
niet. Maar toch, ik leerde dit 
recept in Israël, toen ik in Beth 
Ha’emek woonde. Ik leerde daar 
bakken zonder mixer, zonder 
weegschaal, zonder alle luxe ap-
paraten die mijn huidige keuken 
mij biedt. Ik heb nog nooit zoveel 
verschillende baksels geproefd 
als daar. Het recept voor deze 
brownies heb ik inmiddels zoveel 
keren gemaakt, zoveel mensen 
geleerd, zoveel kinderen en hun 
ouders mee blij gemaakt dat ik 
het ook jullie niet wil onthouden. 
En je kunt er gewoon je keuken-
machine of handmixer bij gebrui-
ken maar als je die niet hebt dan 
is het ook goed.

Men neme: 
200 gram roomboter 
¾ kop cacao
2 zakjes vanillesuiker of een thee-
lepel vanille essence
2 koppen suiker
4 eieren
1 ¼ kop zelfrijzend bakmeel
1 theelepel bakpoeder
Snufje zout
Optioneel een kop grof gehakte 
walnoten

Verwarm de oven voor op 175 
graden en vet een plat bakblik 

in. Smelt de roomboter op een 
zacht vuurtje. Meng de suiker en 
de cacao en mix met de gesmol-
ten boter. Voeg dan één voor één 
de eieren toe. Mix na elk ei net 
zolang tot het ei volledig is op-
genomen voordat je het volgende 
ei toevoegt. Voeg vervolgens het 

zelfrijzend bakmeel, bakpoeder, 
het snufje zout en eventueel de 
walnoten toe. Nu zet je het bak-
blik in het midden van de voor-
verwarmde oven. 
Over wanneer de brownies klaar 
zijn, zijn de meningen verdeeld. 
Volgens mijn kinderen moeten de 
brownies onmiddellijk uit de oven 
wanneer de randjes loslaten van 

de kantjes. De binnenkant is dan 
nog zacht en plakkerig terwijl 
de bovenkant knapperig is. Mijn 
geliefde vindt ze echter het lek-
kerst als ze een beetje langer in 
de oven zitten. Ze worden dan een 
beetje hoger. Je  moet zelf even 
uitvissen wat je zelf het lekkerste 

vindt. Vervolgens laat je de brow-
nies afkoelen en snij je ze in vier-
kantjes. De volgende dag zijn de 
brownies lekkerder maar meestal 
redden ze dat bij mij thuis niet.



Het ALEFBET is al eeuwenlang 

ook voor kunstenaars een bron van 

inspiratie. Waar dat bij hedendaag-

se kunstenaars toe kan leiden toont 

een expositie in de Synagoge in de 

Folkingestraat in Groningen. ( Van 

9 september tot 4 november) Kaya 

Wolff, zelf kunstenares en geïnspi-

reerd door het Hebreeuwse alfabet 

kreeg de kans om deze expositie te 

maken. Zij schreef op verzoek van 

de redactie bovenstaande toelich-

ting.

Meer informatie over de expositie 

en activiteiten gekoppeld aan de 

expositie: zie www.synagogegronin-

gen.nl.
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Bij de expositie Alef Bet in de 
Synagoge in de Folkingestraat 
in Groningen ( tot 4 november) is 
het een en ander te vertellen.
Al jaren leefde bij mij het idee 
om mij beeldend in het alefbet 
te verdiepen. Het Hebreeuws of 
Ivrith heeft mij al mijn hele leven 
begeleid, om te beginnen als moe-
dertaal en na het verleren ervan 
als geheimzinnige taal, waarvan 
mij alleen de klank nog zeer 
vertrouwd was. Beetje voor beetje 
kon ik mij het Ivrith weer ietwat 
eigen maken door het te blijven 
leren. Kortom de fascinatie is 
gebleven en de wens om hieraan 
uitdrukking te geven eveneens.
Een nieuwe dimensie onthulde 
zich voor mij, toen ik jaren 
geleden een stukje uit de Zo-
har las. Daar was een letter in 
gesprek met God! En dan ook 
op de Joodse manier: de Aller-
hoogste verzoeken om een beter 
lot te krijgen. Met dit en andere 
karakters kwamen de letters 
ineens helemaal tot leven. Ik 
besefte eens te meer, dat deze 
oeroude tekens, evenals cijfers, 
een groot systeem van betekenis-
sen en symboolkracht inhouden. 
De geheimzinnigheid en daarmee 
ook de fascinatie werden hierdoor 
nog vergroot.

Doordat ik inmiddels was toege-
treden tot het vrijwilligersteam 
van de Stichting Folkingestraat 
Synagoge kon ik de wens om een 
expositie te maken over dit onder-
werp kenbaar maken en kreeg ik 
de kans om aan de realisatie van 
deze wens te gaan werken.

Op zoek naar kunstenaars
De opzet werd snel duidelijk: de 
letterreeks van het alefbet geza-
menlijk afbeelden en verder vrij 
werk laten maken door een nog 
te vinden aantal kunstenaars, 
die bereid waren zich hierdoor 
te laten inspireren. De zoektocht 
naar de kunstenaars begon en 
was misschien wel het leukste 
onderdeel van de onderneming. 
Hierbij wilde ik bewust schilders 
en beeldhouwers vragen, die nog 
niet of nauwelijks een naam had-
den gekregen door hun werken 
op dat gebied. Uiteraard zocht ik 
naar Joodse kunstenaars, maar 
daar ben ik maar gedeeltelijk in 
geslaagd. Uiteindelijk had ik een 
groep van 11 mensen bij elkaar 
(inclusieve mijzelf), waardoor een 
mooie verdeling van de 22 letters 
mogelijk was. De meeste kun-
stenaars hadden eerder Joodse 
of (anderszins) religieuze onder-
werpen behandeld. Of hadden 
interesse om in allerlei bronnen, 
zoals bv. de Kabbala, over het 
alefbet te lezen en dit beeldend 
te verwerken. Het kon dus gaan 
om het uitbeelden van een aspect, 
die een letter vertegenwoordigde, 
een verhaal of een vrije associatie 
ermee. Ook, meer formeel, kon 
de kunstenaar zich richten op de 
vorm van de letter en dit als ver-
trekpunt nemen of onderzoeken. 

Vorm en karakter van de let-
ters
Dat laatste heeft grotendeels mijn 
aandacht gekregen. Alleen al 
door mijn voornemen om een ver-
gelijkende reeks van alfabetten te 

Over het Alef Bet
door Kaya Wolff

Druksel Kaya Wolff
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maken, die de voorlopers van het 
kwadraatschrift laat zien, kwam 
ik bij deze benadering uit. Ook 
het moderne Ivrith en zijn schrijf-
schrift met zijn ronde vormen 
oefent voor mij een niet aflatende 
aantrekkingskracht uit. Door het 
bekijken, natekenen of overtrek-

ken en uitschilderen komen de 
vormen steeds dichterbij, openba-
ren ze hun details en hun verras-
sende rijkdom aan vorm. En meer 
dan dat, want vorm heeft uitstra-
ling en  karakter en dus beteke-
nis. Het weergeven van de letters, 
hetzij van deze tijd, hetzij van de 

Dode Zeerollen betekent dan ook 
een reis in de tijd.
Deze betovering wens ik ook de 
toeschouwers. Misschien kun-
nen zij los van duiding en uitleg, 
onbevangen naar de letters (en 
hun voorlopers) kijken en zo een 
persoonlijke toegang vinden.
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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 
1 september
Vóór 1 september uw bestelling 
voor de bloemenactie van WIZO 
doorgeven  op: wizofriesland@
hotmail.com of per tel. 058 2121 
524. De planten kosten €10,00 
per stuk. 
7 september 
Wordt uw bestelling met Nieuw-
jaarwens bezorgd door vrijwilli-
gers van WIZO Friesland.
12 september
Vanaf 10.30 uur begint Mifga-
sjiem  met koffie en lekkers in 
restaurant de Koningshof, Prin-
sessenweg 1, 8443 DN Heeren-
veen. Daarna gezellig met elkaar 
sjmoezen  en elkaar  een zoet 
en goed Nieuwjaar wensen met 
appeltjes met honing. Tot besluit 
kunt u van een heerlijke lunch 
genieten. Aanmelden met de 
datum 12 september door €12,50 
over te maken op bankrekening 
NL03ABNA0502392800 t.n.v. 
A.H.G.Pool  Leeuwarden, vóór 8 
september.
9 oktober
Avond georganiseerd door het 
Genootschap Nederland-Israël. 
ds.W.M.M.Moonen MA spreekt 

over:  Leven en invloed van de 
Rothschild familie. Tijd: 19.30-
21.30 uur, Eeltsje Hiem, Pieter 
Sipmawei 11, 8915 DZ Leeuwar-
den. 
6 november
Avond georganiseerd door het 
Genootschap Nederland- Israël. 
Els van Diggele spreekt over haar 
derde boek: Wij haten elkaar 
meer dan de Joden. Zij is journa-
liste en schrijfster in Israël en de 
Palestijnse gebieden. Tijd: 19.30-
21.30 uur, Eeltsje Hiem, Pieter 
Sipmawei 11, 8915 DZ Leeuwar-
den. 
10 oktober
Vanaf 10.30 uur begint Mifga-
sjiem  met koffie en lekkers in 
restaurant de Koningshof, Prin-
sessenweg 1, 8443 DN Heeren-
veen. Een optreden van het Jid-
disch muziektheater Sein, Gein 
en Mazzel door Luc van Gessel. 
Tot besluit kunt u van een heer-
lijke lunch genieten. Aanmelden 
met de datum 10 oktober, door 
€12,50 over te maken op bankre-
kening NL03ABNA0502392800 
t.n.v. A.H.G.Pool  Leeuwarden, 
vóór 6 oktober.
14 november
Vanaf 10.30 uur begint Mif-
gasjiem  met koffie en lekkers 
in restaurant de Koningshof, 
Prinsessenweg 1, 8443 DN Hee-
renveen. Amsterdam, Jeruzalem, 
Fryslân: gesprek o.l.v. Roos van 
den Berg van JMW. Tot besluit 
kunt u van een heerlijke lunch 
genieten. Aanmelden met de 
datum 14 november, door €12,50 
over te maken op bankrekening 
NL03ABNA0502392800 t.n.v. 

A.H.G.Pool  Leeuwarden, vóór 10 
november. 
5 december
Vanaf 10.30 uur begint Mifga-
sjiem  met koffie en lekkers in 
restaurant de Koningshof, Prin-
sessenweg 1, 8443 DN Heeren-
veen.  De derde dag Chanoeka!  
Met tot besluit een heerlijke 
lunch. Aanmelden met de da-
tum 5 december, door €12,50 
over te maken op bankrekening 
NL03ABNA0502392800 t.n.v. 
A.H.G.Pool  Leeuwarden, vóór 1 
december. 
11 december
Avond georganiseerd door het 
Genootschap Nederland-Israël. 
Dr. Bart Wallet spreekt over: 
Joodse militairen: taboe en reali-
teit. Tijd: 19.30-21.30 uur, Eeltsje 
Hiem, Pieter Sipmawei 11, 8915 
DZ Leeuwarden. 

Groningen
Synagoge, Folkingestraat 60, 
9711 JZ Groningen. Entree 
instap-rondleiding € 5, -, kinde-
ren t/m 16 jaar gratis. Afspraak 
voor groepen email info@syna-
gogegroningen.nl. Tel. 06 2819 
2619 op werkdagen tussen 13-17 
uur. Openingstijden dinsdag t/m 
vrijdag en zondag 13-17 uur. Voor 
info www.synagogegroningen.nl
Van 9 november t/m 2 decem-
ber:  Synagoge Groningen: World 
Press Photo tentoonstelling.

Drenthe 
In Herinneringskamp Wes-
terbork is vaak op zondag een 
bijzondere bijeenkomst.  Zie www.
kampwesterbork.nl  
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Elders in het land

Museum Sjoel Elburg is te be-
zichtigen. Info www.sjoelelburg.nl 
of info@sjoelelburg.nl
Info over nieuwe cursussen 
Bijbels Hebreeuws die starten in 
de 2e helft van 2018, is verkrijg-
baar bij de heer Huib Kuiper van 
de Stichting Vrienden van Sjoel 
Elburg via e-mail cursussen@
sjoelelburg.nl.  

Amsterdam Joods Cultureel 
Kwartier
Het Joods Historisch Museum, 
het JHM Kindermuseum, de Por-
tugese Synagoge en de Holland-
sche Schouwburg in Amsterdam 
vormen samen het Joods Cultu-
reel Kwartier, waar u met één 
kaartje van alle vier kunt genie-
ten. Voor info over tentoonstellin-
gen en evenementen in het Joods 
Cultureel Kwartier, zie www.jhm.
nl en www.jhmkindermuseum.nl  
Tot en met 31 december 2020 
in het Joods Historisch Museum 
de nieuwe vaste tentoonstelling 
over de geschiedenis van de Joden 
in Nederland van 1600-1900. 
Deze tentoonstelling vertelt het 
verhaal van de joodse migranten, 
die uit alle windstreken naar de 
Republiek kwamen.
29 september 2018 t/m 24 fe-
bruari 2019 in het Joods Histo-
risch Museum: The Institute of 
Ongoing Things.
19 oktober 2018 t/m 20 maart 
2019 in het Joods Historisch 
Museum: Fototentoonstelling van 
David Seymour (Chim).
30 september

Nationaal Holocaust Museum. 
Themamiddag de Joodse crèche. 
Tijd:12.00-14.00 uur.
4 oktober
Portugese Synagoge Amsterdam. 
Kaarslichtconcert: Misha Fomin. 
Entree €14,50. Tijd:19.30-20.30 
uur.
6 oktober
Ets Haim. Instaprondleiding. 
Tijd:14.30-15.30 uur.
18 oktober
Nationaal Holocaust Museum. 
Getuige Esther Barendse-Boas 
vertelt. Tijd:12.00-13.00 uur.
22 november
Portugese Synagoge. Kaars-
lichtconcert: Sigrid & Hayn en 
Jaenina Ibel. Entree €14,50. 
Tijd:19.30-20.30 uur.
25 november
Nationaal Holocaust Museum. 
Rudie Cortissos vertelt over het 
proces Demjanjuk. Tijd:12.00-
13.00 uur.
3 december
Ets Haïm. Instaprondleiding. 
Tijd:10.00-11.00 uur.
20 december
Portugese Synagoge Amsterdam. 
Kaarslichtconcert: Dominica 
Strijktrio. €14,50. Tijd:19.30-
20.30 uur.

Sjoeldiensten

In Leeuwarden worden sjoel-
diensten gehouden in de synagoge 
Slotmakersstraat 16. Voor infor-
matie over de Joodse Gemeente, 
joodse lessen of over de diensten, 
kunt u bellen met
de heer B. Troostwijk, tel. 058 
2884521.

Progressief Joodse Gemeente 
Noord-Nederland (PJGNN)
Elke drie weken sjabbatoch-
tend- of vrijdagavonddienst in de 
synagoge Zuidlaren. Verdere 
informatie via e-mail: post@pjg-
noordnederland.nl, secretariaat: 
tel. 0596 567649; 
voorzitter: tel. 050 3142971. Zie 
ook: www.pjg-noordnederland.nl. 

In Groningen wordt eenmaal 
per veertien dagen een sjabba-
tochtenddienst gehouden in de 
synagoge Folkingestraat. De 
woensdagavond voorafgaand aan 
de sjoeldienst is er een lernavond 
over de sidra van de week. Voor 
informatie over de diensten en de 
lernavonden 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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The 36 Unknown, Thirty-Six Etchings
Ben-Zion 1971-5

Vanaf nummer 134 streeft de redactie er naar in ieder nummer van JaGDaF 
een afbeelding met tekst uit bovenstaand boekje te plaatsen.
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