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Door toeval na 75 jaar terug 
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Tea G. Rienksma
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Ruthy Schabbing
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Joodse feestdagen

The 36 unknown

Colofon

JaGDaF staat o.a. voor Joden Groningen Drenthe Friesland, 
maar is ook de fonetische transcriptie van het Hebreeuwse 
woord ‘samen, gezamenlijk’.
Veel is in verandering rondom het tijdschrift. We hebben af-
scheid genomen van twee getrouwen, die meer dan dertig jaar 
de kar hebben getrokken, Ruth Lipschits en Anneke van Rhijn. 
Het ledenbestand veroudert, waardoor trouwe lezers en leze-
ressen hun abonnement beëindigen. En we hebben adverteer-
ders zien vertrekken omdat hun zaak ophield te bestaan. 
Het ‘samen’ wordt dan opeens heel belangrijk nu we merken 
dat mensen bereid zijn zich in te zetten voor de voortzetting van 
JaGDaF. Door mee te denken over nieuwe mogelijkheden voor 
het tijdschrift en door het leveren van inhoudelijke bijdragen. 
Verheugend is dat zich steeds weer nieuwe abonnees aanmel-
den en dat wij voor het komend jaar ook twee nieuwe adverteer-
ders mogen verwelkomen. Verder zijn wij zeer blij met Henk 
de Weerd, die bereid is gevonden de opmaak van het tijdschrift 
geheel belangeloos op zich te nemen.
Chanoeka ligt met het verschijnen van dit nummer al weer ach-
ter ons. Als bestuur hebben we de afgelopen maanden inten-
sief overleg gehad over het voortzetten van JaGDaF. Zoals met 
Chanoeka een klein kruikje olie genoeg bleek te zijn, zo hopen 
wij dat er voor JaGDaF ook toekomst zal zijn.
Bestuur en redactie wensen u weer veel leesplezier met dit 
nummer van JaGDaF.

Lex van der Star, bestuur 

Chanoekia 
collectie JHM Amsterdam

JaGDaF is een onafhankelijke 
vereniging en ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel.

JaGDaF betekent in het Hebreeuws 
samen zijn.
J = Joden; G = Groningen; D = 
Drenthe; F = Friesland.
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O.R.T.

Rabbijnen conferentie 
New York

door rabbijn S. Evers

Stelt u zich voor, een conferentie 
van meer dan 3000 rabbijnen één 
keer per jaar in New York. Dit 
jaar ben ik naar de jaarlijkse con-
ferentie geweest van alle Chabad 
afgezanten. Maar laat ik u eerst 
een beetje meenemen in de ge-
schiedenis.

Chassidisme
In de 17e eeuw is in Oost Europa 
het chassidisme ontstaan. Onder 
leiding van Rabbi Yisrael Ba’al 
Sjem Tov ontstond deze nieuwe 
stroming binnen het Jodendom. 
Belangrijke nieuwe elementen 
waren, meer aandacht voor gebed, 
spiritualiteit en de eenvoudige Jo-
den. Na de dood van de Ba’al Sjem 
Tov kwamen er veel chassidische 
dynastieën met aan het hoofd een 
geestelijk leider, de Rebbe. Vaak 
werd zo’n dynastie genoemd naar 
de plaats waar de Rebbe zetelde, 
zelfs nadat de Rebbe verhuisd was 
naar een andere plaats. Bekende 
en grote chassidische dynastieën 
zijn Ger (Gur), Belz, Sadmer. Na 
de oorlog zijn sommige dynastie-
en verhuisd naar Israël en naar 
Amerika en zijn daar opnieuw tot 
grote bloei gekomen.

Chabad / Lubavitch
Een van de stromingen is Chabad 
/ Lubavitch. Chabad is een af-
korting van de woorden Chogma 
(wijsheid), Bina (begrip) en Da’at 
(kennis), de drie kernbegrippen 
van de filosofie van deze stroming.  
Lubavitch is een plaatsje in zuid 
Rusland, niet ver van de grens 
met Wit Rusland, alwaar een 

aantal van de Rebbes zetelde. 
Ook nadat ze vertrokken uit dit 
plaatsje, is de naam Lubavitch 
gebleven. De namen Chabad en 
Lubavitch worden door elkaar 
heen gebruikt. Vlak voor de oor-
log is de toenmalige Lubavitcher 
Rebbe, Rabbi Yoseph Yitschak 
Schneerson met een van de laat-
ste schepen uit Europa ontkomen 
naar New York. Daar heeft hij 
leiding gegeven aan de beweging 
tot aan zijn overlijden in 1950. 
Hij is opgevolgd door zijn schoon-
zoon rabbi Menachem Mendel  

Schneerson, die tot aan zijn over-
lijden in 1994 leiding heeft gege-
ven. Met een enorm elan heeft hij 
het werk van zijn schoonvader 
voortgezet en uitgebreid. De ‘Reb-
be’ was een leider met een groot 
charisma en heeft een enorme 
invloed gehad op de uitbreiding 
van Chabad wereldwijd. Zowel in 
Joodse als in niet-Joodse kringen 
had hij een enorm aanzien. Vele 
wereldleiders hebben de gang 
naar 770 Eastern Parkway ge-
maakt om hem te ontmoeten en 
met hem te spreken.

Outgoing
Een van de grote verschillen met 
andere bewegingen binnen het 
orthodoxe Jodendom is dat Cha-
bad outgoing is. Het is begonnen 
onder de vorige Rebbe en enorm 
uitgebreid door zijn schoonzoon. 
Overal ter wereld, waar een grote 
of kleine Joodse gemeenschap is, 
werden jonge rabbijnen met hun 
gezinnen uitgezonden, met de 
opdracht om ter plaatse het Jo-
dendom te versterken. Er is zelfs 
een gezegde: er zij 2 dingen die 
je overal ter wereld kunt vinden, 
Chabad en Coca Cola! En zo kun 
je nu op alle continenten Chabad 
rabbijnen vinden, soms in plaat-
sen waar je nog nooit van gehoord 
hebt.
Heel bekend is de afdeling in Ne-
pal. Jaarlijks trekken duizenden 
backpackers naar het Himalaya 
gebergte, waaronder zeer veel 
jongeren uit Israël. De seider-
avond in Katmandu is misschien 
wel de allergrootste ter wereld.

Tsedaka-busje met afbeelding 
van rabbi M.M.Schneerson
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Ook de grote menora is een initia-
tief van de Chabad beweging. En 
inmiddels zijn er al in honderden 
steden grote Chanoeka vierin-
gen, waar duizenden en duizen-
den zich komen warmen aan de  
lichtjes van de menora. In het 
noorden van ons land in Leeuwar-
den, Groningen en in Bourtange.
In Nederland waren de eerste 
Chabad rabbijnen, rabbijn Vorst 
en rabbijn Jacobs en later zijn 
er velen bijgekomen, zowel in de 
grote steden als in vele plaatsen 
in de Mediene. Vrij uniek is dat 
de meeste Nederlandse rabbijnen 
werkzaam zijn binnen de Neder-
lands Joodse gemeenschap en een 
goede balans weten te vinden tus-
sen de Chabad tradities en de Ne-
derlands Joodse tradities.

Vanaf het allereerste begin was 
Anneke van Rhijn betrokken bij 
JaGDaF. Dat is dus meer dan 
dertig jaar. Nu heeft ze het besluit 
genomen om te stoppen, daartoe 
min of meer gedwongen door toe-
nemende fysieke beperkingen aan 
haar handen. Het werken achter 
de computer wordt steeds moei-
lijker en pijnlijker en dus is het 
raadzaam om los te laten. Geen 
fijne aanleiding om te stoppen, 
want JaGDaF was toch eigenlijk 
wel het ‘kindje’ van haar en Ruth 

Na dertig jaar het stokje doorgeven
gesprek met Anneke van Rhijn

door Tea G. Rienksma

De conferentie
Een keer per jaar, ongeveer een 
maand voor Chanoeka, komt men 
samen in New York, alwaar het 
hoofdkwartier van de beweging 
is, 770 Eastern Parkway. Som-
migen gaan elk jaar, ik ga om de 
paar jaar. We brengen dan een 
lang weekend door met z’n allen. 
Er zijn workshops over allerlei 
onderwerpen en plenaire sessies, 
waar collega’s persoonlijke erva-
ringen delen die voor ons allen van 
belang zijn. Dit jaar waren ruim 
3000 collega’s gekomen! We zien 
oude vrienden en maken nieuwe 
vrienden. De logistiek achter dit 
gehele gebeuren is overweldi-
gend. Stelt u zich eens voor, 3000 
monden die gevoed moeten wor-
den, 3000 mensen die vervoerd 

moeten worden, aangezien niet 
alle activiteiten in 770 kunnen 
plaatsvinden. Hoogtepunt is het 
afsluitende diner, waar ook nog 
heel veel gasten voor uitgenodigd 
waren. Samen met nog 5600 !! ge-
nodigden hebben we genoten van 
een heerlijke maaltijd, hartver-
warmende toespraken en de be-
roemde roll-call op het einde. Alle 
landen waar afgezanten zijn, wor-
den opgenoemd en daarna dansen 
allen samen, dankbaar en blij dat 
we de mogelijkheid hebben om op 
vele plaatsen ter wereld te mogen 
bijdragen aan het behoud en het 
sterken van het Joodse vlamme-
tje.

Vermoeid en geïnspireerd keren 
we na een kleine week weer terug.

Lipschits. Ruth zorgde voor 
de inhoud en Anneke deed de 
lay-out. Ook Ruth Lipschits 
is gestopt.*  Onlangs was er 
een gezellig afscheidsetentje 
met de beide dames. Alle re-
den dus om langs te gaan bij 
Anneke en van haar te horen 
over hoe ‘het allemaal zo ge-
komen is’. 
 
Bomentuin
Voor dat het gesprek daar-
over begint, maken we een 

ronde door de tuin achter haar 
huis aan de oude straatweg van 
Groningen naar Assen. Het is een 
waar arboretum, een bomentuin 
die ze samen met haar enige jaren 
geleden overleden man Herman 
vanaf 1994 heeft aangelegd. Voor-
al de diversiteit aan esdoorns, 
waaronder Japanse esdoorns valt 
op. In deze tijd van het jaar kleu-
ren diverse bomen prachtig rood 
en oranje en bloeien hier en daar 
nog de wilde cyclaampjes. Anneke 
en haar man deelden de liefde 
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voor de natuur, voor bomen en 
planten maar ook voor geologie en  
archeologie en voor lezen en voor 
muziek. Samen gingen ze graag 
naar concerten in Amsterdam,  
‘s middags heen en ‘s avonds weer 
terug. 

Gevoel voor 
rechtvaardigheid
Terug in haar knusse, warme huis 
vertelt Anneke over haar leven. 
“Ik ben van na de oorlog, maar 
ik las altijd al veel over de oor-
log en over de Sjoa en het Joden-
dom. Waar kwam dat uit voort? Ik 
denk dat het te maken heeft met 
het gezin waar ik uit kom. Mijn 
Friese moeder had een heel sterk 
rechtvaardigheidsgevoel. Zij gaf 
ons mee dat ieder mens er mag 
zijn, dat je geen onrecht mag ac-
cepteren, dat je moet staan voor 
je zaak e.d. En ook dat je moet 
afmaken waar je aan begonnen 
bent. Dus het niet accepteren van  
onrecht en dat mensen apart gezet 
worden heb ik van haar meege-
kregen. Mijn grootouders van va-
ders kant hadden een boerderij in 
Bakkeveen. Wat heel veel indruk 
op mij heeft gemaakt als kind is 
het verhaal van mijn grootvader 
over de oorlog. Over het fusilleren 
van een groep mensen, waaron-
der Hendrik Nicolaas Werkman 
vlakbij hun boerderij in de bossen 
en hoe hij gezien heeft dat de li-
chamen werden afgevoerd. Deze 
dingen hebben mij wel gevormd, 
ja. Later kwam door mijn eerste 
man Eddo van Rhijn z.l. de oor-
log en het lot van de Joden nog  

dichter bij. Wij gingen ieder jaar 
samen naar Israël.”

JaGDaF
JaGDaF was in 1988 een initia-
tief vanuit het Joods Maatschap-
pelijk Werk in Amsterdam om in 
het kader van het project Flanke-
rend Beleid voor Joodse ouderen 
een contactblad op te zetten voor 
Joden in Noord Nederland. Be-
doeld om de communicatie tussen 
de Joden in de Mediene te bevor-
deren. Het blad zou zes maal per 
jaar verschijnen en gevuld kun-
nen worden met allerlei artikelen 
betreffende het Jodendom en het 

Joodse leven in al haar facetten. 
Anneke: “Via Ineke Hoogman, 
maatschappelijk werkster van 
het Joods Maatschappelijk Werk 
in Groningen kwam ik in de re-
dactie. Dat was in 1988. Eddo 
was toen net overleden en ik was 
nog in de rouw. Ik werkte als  
personeel- en organisatiefunc-
tionaris bij uitgeverij Wolters-
Noordhoff en kon goed met  
computers overweg. Dus die kwa-
liteit was welkom in de redactie. 
Ik kende Ruth van de uitgeverij 
en vroeg haar voor de redactie. 
Ik heb me toen verdiept in op-
maakprogramma’s. Ik heb eerst 

Afscheid van Anneke van Rhijn (l) en Ruth Lipschits (r),  
hier samen met bestuursvoorzitter Frits Grunewald
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Even voorstellen

Henk de Weerd (Winscho-
ten, 1956): studeerde na 
de Pedagogische Academie 
psychologie en filosofie in 
Groningen. Promoveerde in 
1994 op een proefschrift over 
Walter Benjamins Passagen-
Werk aan de Universiteit 
voor Humanistiek in Utrecht. 
Werkzaam bij de Statenfractie 
van GroenLinks in Groningen. 
Leerde het vak van opmaker 
in de praktijk.

met ‘Pagemaker’ gewerkt  en ben 
later overgegaan op ‘In Design’. 
Ik heb er altijd veel plezier aan 
beleefd. We verzonnen van alles, 
bijvoorbeeld nieuwe rubrieken. 
Ik ben ook een postzegelverzame-
laar. Ik verzamelde Israëlische 
zegels. Behalve een paar hele 
dure zegels uit 1948/1949 heb 
ik de uitgegeven zegels tot nu 
compleet. Daar heb ik op een ge-
geven moment een rubriek over 
gemaakt en een serie verhalen  
geschreven over de afbeeldingen 
op deze zegels. Die hadden na-
tuurlijk vooral met de geschiede-
nis van de Joden te maken en van 
de staat Israël.”

Loslaten
Het is duidelijk dat Anneke sa-
men met Ruth al die jaren met 
hart en ziel enorm veel werk heeft 
verzet voor JaGDaF. “Het moe-
ten stoppen en loslaten is een 
proces”, zegt Anneke. “Maar het 
wordt wel steeds makkelijker. 
Ik stop ook met diverse bestuur-
lijke functies, ook omdat dat sta-
tutair moet, maar dat maakt het 
ook gemakkelijker.” Ze vertelt 
met veel enthousiasme over haar  
betrokkenheid bij de Nederlandse 
Dendrologische Vereniging, over 
de Drents Prehistorische Ver-
eniging, over de excursies die ze 
nog altijd organiseert voor leden 
van deze vereniging, over haar 
werk voor het tijdschrift Arbor Vi-
tae, het blad van de Nederlandse 
Dendrologische Vereniging, haar 
werk voor het Pensioenfonds 
van uitgever Wolters Kluwer  

Nederland ( ...”dit vond ik de 
moeilijkste activiteit om los te 
laten, het is zo interessant en 
boeiend.”). Daarnaast was er ook 
nog de Natuur- en Milieufedera-
tie Drenthe, waar ze in maart af-
scheid van heeft genomen.

Veelzijdig
Maar stilzitten zal ze niet. Ze 
heeft een oude liefhebberij,  
namelijk blokfluit spelen weer 
opgepakt en heeft weer les geno-
men. Op haar tafel ligt een prach-
tige verzameling blokfluiten in 
allerlei maten en tonen en iedere 
dag wordt er geoefend. Ook is er 
inmiddels een nieuwe partner die 
cello speelt en met hem speelt ze 
samen. Muziek speelt weer een 
grote rol in haar leven. “En niet 
te vergeten, heerlijk al die stapels 
boeken lezen”, zegt ze. “Daar heb 
ik nu de tijd voor en ik verheug 
me er enorm op. Kijk, die stapels 
hebben nu prioriteit, die boeken 
wil ik nu eerst gaan lezen.” Een 
huis met een enorme bibliotheek, 
met een schat aan boeken over 
een diversiteit aan onderwerpen. 
Een heel leven in boeken.
Bij het weggaan lopen we nog 
even naar de schuur om de ver-
zameling stenen en artefacten te 
bekijken die haar ouders in de 
loop van hun leven verzameld 
hebben. “Mijn vader was een 
man van de natuur, hij nam ons 
mee naar de bossen en de heide 
rond Bakkeveen en ik vond dat 
heerlijk. Hij was naast zijn werk 
als zweminstructeur ook een  
enthousiast amateurgeoloog. Mijn 

ouders gingen vaak naar Scandi-
navië en zochten dan zwerfstenen 
en kwamen met de auto zwaar 
beladen met stenen weer thuis. 
Maar hij zocht ook in bouwputten 
naar zwerfstenen en vond dan ook 
artefacten, mede afhankelijk van 
de bouwplaats, sporen van vroege 
bewoning. Ik was altijd al geïn-
teresseerd in deze vondsten en 
toen mijn moeder een paar jaar 
na het overlijden van mijn vader 
vond dat de collectie een goede 
plek moest krijgen, heeft Herman 
voorgesteld die hier naar toe te 
brengen.”
JaGDaF was een belangrijk stuk 
van Anneke’s leven, maar voor 
deze veelzijdige vrouw blijft er 
genoeg over om mee bezig te zijn, 
ook al is het dan op een wat rusti-
ger manier en met meer tijd voor 
haarzelf.

* Zie voor een interview met 
Ruth Lipschits JaGDaF nummer 
140,nr. 3 2017 
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In 1952 verscheen in de VS het 
boek Man is not alone. A Phi-
losophy of Religion, geschreven 
door rabbijn Abraham Joshua He-
schel (Warschau 1907-New York 
1972)*, een van de grootste Jood-
se denkers van de 20-ste eeuw. 
Heschel schreef meerdere boeken 
waarvan de meeste in het Neder-
lands zijn vertaald.** Echter, van 
dit boek was tot voor enige jaren 
geen Nederlandse vertaling voor-
handen, hetgeen verbazing mag 
wekken. Naar mijn mening is dit 
Heschels mooiste boek, het toont 
hem namelijk in zijn meest uni-
versele spirituele gestalte. Ergens 
zegt hij: “Er zijn vele geloofsbelij-
denissen maar er is maar één uni-
verseel geloof. Een minimum aan 
geloofsbelijdenis en een maximum 
aan geloof vormen de ideale syn-
these”. In dit boek gaat Heschel in 
op het diepe verlangen van elke 
mens naar een spiritueel bestaan 
en biedt hij deze een model voor 
zo’n leven. Dit levensmodel staat 
bij Heschel in scherp contrast tot 
wat de Westerse filosofie ons al-
tijd heeft voorgehouden: wie weet 
hoe hij moet denken, weet ook 
hoe hij moet leven.
Juist door zijn brede en inspi-
rerende visie is dit boek, naar 
mijn mening en nadat ik ander 
werk van Heschel gelezen had, 
uitermate geschikt voor mensen 
van onze tijd. Dus heb ik het op 
mij genomen de vertaling zelf ter 
hand te nemen en daarmee dit 
belangrijke werk voor een gro-
ter lezerspubliek beschikbaar te 
maken. Het werd een klus van  

De Mens is niet alleen, een bijzonder vertaalproject
door Arthur van Essen

enkele jaren.
Het voert hier te ver om uit de 
doeken te doen wat het voor mij, 
gewend om mijn hele leven profes-
sioneel met Engelstalige literaire 
teksten bezig te zijn, betekende 
om Heschels teksten voor een Ne-
derlandse lezer toegankelijk te 
maken. Heschel was geen geboren 
spreker van het Engels, maar ge-
pokt en gemazeld in het Duitse fi-
losofische en theologische jargon. 
Hieronder wil ik u graag kennis 
laten maken met de inhoud van 
De Mens is niet alleen.

Gevoel voor het 
onuitsprekelijke
Wie dit boek ter hand neemt zal al 
gauw bemerken dat Heschel iets 

A.J. Heschel

"Wij hebben geen beeld en 
evenmin een definitie van 
God. Het enige wat we hebben 
is Zijn onuitsprekelijke naam"

bij zijn lezer los wil maken. Let 
wel: de parafrase die ik u nu ga 
geven van wat Heschel ons te zeg-
gen heeft kan natuurlijk nooit het 
origineel vervangen! U moet het 
boek gewoon zelf lezen! Welnu, in 
het Jodendom is God totaal ver-
schillend van de mens. Heschel 
laat ons nu zien hoe mensen des-
ondanks een ontmoeting kunnen 
hebben met wat hij noemt het 
‘Onuitsprekelijke’. Hij voert je als 
lezer mee, legt uit, en laat je de 
wijdte en onpeilbare diepte van 
zijn visie op God, de wereld en de 
mens zien. “Wij hebben geen beeld 
en evenmin een definitie van God”, 
zegt hij. “Het enige wat we hebben 
is Zijn onuitsprekelijke naam”. 
Het gaat in dit boek dan ook voor-
al om mystiek. “Iedere mens heeft 
dit gevoel voor het onuitspreke-
lijke meegekregen”, zegt Heschel 
en dat gevoel is “in aanleg net zo 
gewoon als het gezichtsvermogen”. 
Volgens Heschel begint religie 
met het besef van een werkelijk-
heid die ons waarnemingsvermo-
gen ver te boven gaat. Steeds op-
nieuw komt hij terug op de grote 
verbazing en verwondering die 
ons overvalt bij het ervaren van 
Gods aanwezigheid. “Wij voelen 
het alomvattende Mysterie niet 
aan omdat wij er behoefte aan 
hebben” legt hij uit, “omdat het 
immers geen voortbrengsel van 
onze wil is maar een feit. Wij ge-
loven niet doordat wij na lang  
nadenken tot een bepaalde slot-
som gekomen zijn, of doordat een 
emotie ons heeft overmand”. De 
ervaring van het goddelijke komt 
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Houtsnede, Ilya Schor, 1904-1961

binnen ons gezichtsveld als een 
vonk die van het aambeeld van de 
geest springt. Het onuitsprekelij-
ke verschaft zich met kracht toe-
gang tot onze ziel en wij worden 
door zijn inzicht geraakt. Hierbij 
gaat het om een schok, een con-
frontatie met het ongelooflijke, 
waardoor wij a.h.w. tot geloven 
worden gedwongen. De ziel wordt 
daarbij ingeleid tot een werkelijk-
heid die groter is dan het heelal 
en wij voelen daarbij aan dat het 
gaat om een geestelijke aanwezig-
heid die het hele bestaan omvat.

Fundamenteel menselijke  
impuls
Heschel vergelijkt de wereld met 
een open huis, waarin de aan-
wezigheid van de eigenaar goed 
verborgen blijft. Lang voordat wij 
enige kennis over het wezen van 
God opdoen, voelen wij zijn aan-
wezigheid aan. Dat besef van het 
Mysterie delen alle mensen met 
elkaar. Muziek, poëzie en religie 
ontstaan in de confrontatie van 
de ziel met een aspect van de wer-
kelijkheid waarvoor de rede geen 
begrippen en de taal geen namen 
heeft. Bij religieuze ervaringen 
gaat het om een fundamenteel 
menselijke impuls en geen en-
kele religieuze gemeenschap mag 
daarom het alleenrecht op de 
waarheid opeisen. Er zijn immers 
vele geloofsbelijdenissen, maar er 
is slechts één universeel geloof. 
Als het goed is, houdt religie die 
verwondering gaande in plaats 
van deze in een geloofsbelijdenis 
te laten stollen. Religie is volgens 

Heschel veel meer dan het geloof 
in een ideologie en kan niet van 
het leven worden losgemaakt. 
God betekent voor Heschel “het 
samenzijn van alle schepsels in 
een heilig anders-zijn”. Wij kun-
nen het wezen van God niet ken-
nen, stelt Heschel. Wij weten al-
leen dat hij is. Wij moeten onze 
ontvankelijkheid voor Hem dan 
ook levend houden, want geloof 
is de vrucht van moeizame, aan-
houdende waakzaamheid en zorg. 
Over God nadenken is niet Hem 
vinden als object van onze geest, 
maar onszelf vinden in Hem. Het 
gaat erom door Hem gekend te 

worden. God stelt belang in het 
lot van de mens en zijn oneindige 
zorg is in de wereld aanwezig. 
Dikwijls vragen mensen zich af 
waarom God lijkt te zwijgen ten 
overstaan van zoveel onrecht en 
leed in de wereld. Maar God zwijgt 
niet; Hem is het zwijgen opgelegd!

Verhouding geloof en  
wetenschap
Voor mensen van onze tijd, 
die te maken hebben met de  
ontmythologisering en verwe-
tenschappelijking van ons we-
reldbeeld is het interessant om 
te zien hoe Heschel ingaat op de  
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Anatoli L. 
Kaplan 
Der Lesende 
vor der Kerze, 
1978

verhouding tussen geloof en we-
tenschap. Als Heschel het over de 
wetenschap heeft, dan heeft hij 
het over de natuurwetenschap-
pen. De wetenschap, zegt hij, pro-
beert niet het Mysterie te door-
gronden. Zij kijkt naar de kenbare 
werkelijkheid en probeert deze te 
beschrijven en te verklaren in ter-
men van oorzaak en gevolg. Zij 
geeft geen verklaring van waar-
om de dingen om ons heen er 
überhaupt zijn of waarom de na-
tuurwetten zo moeten zijn zoals 
ze zijn. Kennis van hoe de wereld 

functioneert geeft ons nog geen 
inzicht in zijn wezen, noch in zijn 
betekenis. Als voorbeeld neemt 
hij de Dalai Lama. Kennis van de 
fysiologie en de psychologie bren-
gen ons niets verder om hem als 
individu te leren kennen.Als we 
proberen met wetenschappelijke 
methoden tot het Mysterie door te 
dringen is het alsof we in een dot 
watten bijten! 
Bij het voortschrijden van 
onze wetenschappelijke ken-
nis wordt de omvang van het  
Onuitsprekelijke eerder groter 

dan kleiner en stijgt onze ver-
wondering. De evolutietheorie  
bijvoorbeeld, met de aanpassing 
van de soorten aan de omstan-
digheden, heeft het organisme 
geenszins van het wonderbaar-
lijke beroofd. Wetenschappelijk 
onderzoek is een proces dat nog 
het beste te vergelijken is met 
het openen van een deur, waar-
na we vervolgens weer voor tien 
gesloten deuren staan. Verkla-
ringen zijn slechts aanwijzingen 
voor grotere vraagstukken, zegt  
Heschel. Al wat wij tegenkomen 
verwijst naar iets dat het over-
stijgt. Heschel komt dan tot de 
slotsom dat het Mysterie van de 
wereld waarin wij leven ofwel 
chaos is zonder enige waarde, of-
wel vervuld is van een oneindige 
betekenis die eindige geesten als 
de onze volstrekt te boven gaat. 
Aan de andere kant is het feit dat 
wij in staat zijn om het Mysterie 
aan te voelen en ons er überhaupt 
van bewust te kunnen zijn, een 
vingerwijzing dat het onuitspre-
kelijke in een of andere relatie 
tot de menselijke geest staat. Het 
onuitsprekelijke is denkbaar on-
danks dat het onkenbaar is, con-
cludeert hij.

De bestemming van de mens
Aan het einde van zijn boek gaat 
Heschel in op de betekenis en 
de bestemming van de mens. 
De vraag naar een eventueel  
voortbestaan na de dood, be-
antwoordt hij als volgt: “De 
schreeuw om een leven voorbij 
het graf is aanmatigend als er 
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niet ook een schreeuw bestaat 
om een eeuwig leven vooraf-
gaand aan onze dood. Eeuwig-
heid betekent niet een eeuwige 
toekomst maar een eeuwigdu-
rende aanwezigheid. […]. De ko-
mende wereld is niet slechts een 
hiernamaals maar ook een hier-
numaals”. En de mens vindt zijn 
bestemming door aan dat hier-
numaals bij te dragen, wat hem 
afleidt van zijn eigen doeleinden, 
dat wil zeggen: van egocentrisme. 
Het Jodendom, stelt Heschel, is 
een theologie van het alledaagse 
handelen, van eindige dingen, 
niet van hoogdravende of bui-
tensporige dingen, maar van de 
onbeduidendheden van het dage-
lijks leven. Maar door het ein-
dige te doen, krijgen we oog 
voor het oneindige. Ons leven 
krijgt zin door het ter beschikking 
van God te stellen. Willen wij niet 
allen de zekerheid hebben dat ons 
leven ertoe doet? Door een ander 
schepsel te helpen, helpen wij de 
Schepper. Door een zieke bij te 
staan, komen wij op voor Gods be-
lang. En dit is de zin van de dood, 
zegt hij: de ultieme toewijding van 
het zelf aan het goddelijke. Deze 
daad van wegschenken betekent 
wederkerigheid van de kant van 
de mens voor Gods geschenk van 
het leven. Voor de vrome mens is 
het een voorrecht om te sterven. 
“Wanneer het leven een antwoord 
is, dan is de dood een thuisko-
men”.

Opmerkelijke uitspraken van 
Heschel
Door de jaren heen heb ik een 
verzameling aangelegd van wijze 
uitspraken die ik in de werken 
van Heschel ben tegengekomen. 
Ik geef u hierbij een paar van die 
smaakmakers ter overweging:

1. God zwijgt niet altijd en de 
mens is niet altijd blind.

2. De kerken hebben het heilige 
laten verstenen zonder het al-
ledaagse te heiligen. 

3. Toen ik jong was bewonderde 
ik slimme mensen, nu ik oud 
ben bewonder ik vriendelijke 
mensen.

4. Een leven zonder inzet is niet 
waard geleefd te worden.

5. Gewoon ‘zijn’ is een zegen, ge-
woon ‘leven’ is heilig.

6.  God is hetzij van geen belang, 
hetzij van het hoogste belang.

7. Verwondering eerder dan 
twijfel ligt ten grondslag aan 
alle kennis.

8. De geloofsbelijdenis verhoudt 
zich tot geloven als de parti-
tuur tot de muziek.

9. Door het eindige te doen, krij-
gen we oog voor het oneindige.

10. Het leven is iets dat mijn li-
chaam bezoekt, een transcen-
dente lening. 

Over de auteur

Arthur van Essen studeerde En-
gelse Taal- en Letterkunde en Al-
gemene Taalwetenschap aan de 
RU Leiden. Promoveerde op een 
taalkundig proefschrift aan Uni-
versiteit van Utrecht.
Was van 1971 tot 2001 werkzaam 
aan de RU Groningen als weten-
schappelijk medewerker en laat-
stelijk als hoogleraar Toegepaste 
Taalwetenschap en Alfa-didactiek 
aan de RuG. 
In 2011 verscheen bij Uitgeverij 
Kok zijn vertaling van Man is not 
alone: De Mens is niet alleen. De 
ervaring van Gods aanwezigheid. 
het vergeten meesterwerk van 
Abraham Joshua Heschel. 

* A.J. Heschel werd geboren in 
Warschau in 1904 in een familie 
van Chassidische Joden. Hij stu-
deerde in Wilna en Berlijn, werd 
door Martin Buber naar Frank-
furt gehaald, maar vluchtte voor 
de nazis naar Londen. In 1940 
vertrok hij naar de VS. Hij werd 
een van de leidende en gezag-
hebbende denkers in de Joodse 
gemeenschap alsmede in de ge-
hele religieuze gemeenschap in 
Amerika. In 1960 liep hij naast  
Martin Luther King de vredes-
mars in Selma, Alabama.

** In het Nederlands vertaalde 
boeken van Heschel zijn o.a. De 
Sabbat, God zoekt de mens, Wie is 
de mens, De Profeten.
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Willem Fokkens (78) uit Ter Apel 
heeft veel gedaan voor het behoud 
van joods erfgoed in de provincie 
Groningen. Hoewel zelf geen jood 
heeft hij een grote betrokkenheid 
bij het Jodendom. Het restaure-
ren van begraafplaatsen is daar 
een goed voorbeeld van. Wat drijft 
hem? Een gesprek met deze nes-
tor onder de vrijwilligers.
Op de joodse begraafplaats te Bad 
Nieuweschans heeft op 15 juli 
van dit jaar een herdenking en 
onthulling plaatsgevonden. Het 
ging hierbij om de herplaatsing 
van twee grafzerken die door de 
jaren heen waren verdwenen. De 
zerken zijn bij toeval tijdens bag-
gerwerkzaamheden teruggevon-
den en daarna gerestaureerd en 
onthuld.

De familie Gerzon
Fokkens: “Het gaat hierbij om 
grafstenen van het echtpaar  
Gerzon, die in de 17e eeuw een be-
langrijke rol in het dorp gespeeld 
hebben. Heel belangrijk voor de 
Joodse geschiedenis in Bad Nieu-
weschans is dat de familie de 
synagoge aan de Achterweg en 
de Joodse begraafplaats hebben 
opgericht.” Voor deze onthulling 
waren veel nazaten van de familie 
Gerzon, veelal uit het westen van 
het land, naar Bad Nieuweschans 
gekomen. Om dit alles mogelijk 
te maken, hadden ze contact ge-
zocht met Fokkens. Hij is al jaren 
voorzitter van de Stichting Histo-
rie Joods Groningen en drijfveer 
voor de restauratie van gebouwen 
en begraafplaatsen. “Verder ben 

Goed zorgen voor grafzerken
door Wim Lammers

ik beheerder namens het NIK 
van 21 joodse begraafplaatsen in 
de provincie Groningen en bezig 
met een restauratieproject van 
250.000 euro van acht begraaf-
plaatsen onder andere in Nieuwe-
schans”, vertelt hij. “Onlangs is 
de begraafplaats in Bad Nieuwe-
schans, gelegen aan de Bunder-
poort, behoorlijk opgeknapt. Met 
de onthulling van de twee zerken, 
liggen nu weer zes voorouders 
van de familie Gerzon op deze be-
graafplaats.”

De synagoge in Bourtange
Willem Fokkens is ook voorzitter 
van de Vereniging Vrienden van 
de Synagoge Bourtange. 
Fokkens: “De synagoge van Bour-
tange dateert van 1842 en heeft 
tot aan de Tweede Wereldoorlog 
dienstgedaan als gebeds- en leer-
huis voor de Joodse gemeente 
Bourtange. De synagoge kwam 
leeg te staan in 1987, toen wilden 
de nazaten van de Joodse families 
er iets mee doen en die vroegen 
mij om dat op te pakken. Twee 
jaar later is de synagoge geopend 
door de cultureel attaché van de 
ambassade van Israël. Ten slotte 
werd in 1990 de Vereniging van 
vrienden van de synagoge opge-
richt. We hebben 150 leden. De 
vereniging beheert sindsdien de 
inventaris van de synagoge en 
pleegt klein onderhoud.” 
De vereniging was in 2004 be-
trokken bij het herstel van het 
mikwe, het Joodse rituele bad.  
Fokkens: “Het huidige mikwe zit 
op de oorspronkelijke plek van het  

Vereniging Vrienden van de 
Synagoge Bourtange. www.
synagoge-bourtange.nl 
Het doel van de vereniging is 
onder andere de instandhou-
ding van het gebouw en het 
uitbreiden van de inventaris, de 
uitvoering van klein onderhoud 
en het houden van toezicht op 
de joodse begraafplaatsen in 
de gemeente Vlagtwedde, het 
onderhoud van het monument 
voor de slachtoffers van de 
Shoah in Ter Apel en de organi-
satie van herdenkingen.

Willem Fokkens op de begraaf-
plaats Bad Nieuweschans
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vroegere mikwe en is gemaakt 
van oorspronkelijk materiaal. Het 
mikwe is vroeger ook daadwerke-
lijk als ritueel bad gebruikt. Het 
voldoet qua maatvoering aan alle 
eisen en kan morgen weer als 
mikwe gebruikt worden, tenmin-
ste, als we de aan- en afvoer van 
het water regelen.” 
Opperrabijn Jacobs komt hier al 
27 jaar om Chanoeka te vieren. 
“Daar komen meer dan honderd 
mensen op af”, zegt Fokkens.

Monnikenwerk
Op de grond van de provincie Gro-
ningen staan, vaak aan de rand 
van dorpen, duizenden Joodse 
grafzerken. Die zerken staan 
nu ook, na een monnikenwerk 
van jaren, op de website van de 
Stichting Historie Joods Gronin-
gen. Daar is Willem Fokkens blij 
mee.
Er zijn zo’n 4000 Joodse graven 
in Groningen, verdeeld over 23 
begraafplaatsen. De oudste zer-
ken werden er eeuwen geleden 
neergezet, de jongste zijn van na 
de oorlog. “Jaren geleden was er 
al de wens bij de stichting om al 
die graven in kaart te brengen, 
om alle gegevens op een database 
te zetten en op een website”, ver-
volgt Fokkens. “René de Vries 
was toen voorzitter van de stich-
ting. Toen is dit monnikenwerk 
begonnen.”
Dat monnikenwerk hield in dat 
van al die graven de gegevens ver-
zameld werden. “De oudste ste-
nen moesten vaak worden schoon-
gemaakt om de teksten leesbaar 

te maken, die teksten moesten 
worden vertaald en dat viel bij die 
oudste graven niet mee, de voer-
taal daarop was Jiddisch. We heb-
ben al dat werk met vrijwilligers 
gedaan en veel hulp gehad van De 
Very Mestdagh Stichting en de 
Stichting Boete & Verzoening.”
In 2012 zat de klus na veertien 
jaar ploeteren erop en staan de 
gegevens van alle graven op de 
website van de Stichting Historie 
Joods Groningen. Via een plat-
tegrond kun je op alle begraaf-
plaatsen en zo bij een database 
terecht komen. Als je bijvoorbeeld 
de naam Gerzon intoetst en zoekt 
op ‘alle begraafplaatsen’ krijg je 
een overzicht van alle plaatsen 
waar de Gerzons liggen. “De gege-
vens van al die personen staan op 
de database, foto’s van al de gra-
ven staan ook op de site”, vertelt  
Fokkens. “Iedereen kan nu al die 
gegevens zien, dat was onze wens. 
Het zou prachtig zijn dat organi-
saties elders in het land hetzelfde 
doen en dat de geschiedenis van 
de Joodse gemeentes op die ma-
nier levend blijft.”

Loppersum en Winschoten
Op dit moment heeft Fokkens 
twee projecten omhanden. In 
2016 werden in Winschoten tij-
dens rioolwerkzaamheden toeval-
lig negentien stoffelijke resten 
gevonden. Rabbijn Jacobs belde 
Fokkens daarover. “Jacobs hield 
toezicht en ik zorgde voor de kis-
ten. Eerst elf en daarna de rest. 
Dat was veel improviseren.” Het 
bleek een nog onbekende Joodse 

De Stichting Historie Joods 
Groningen www.historie-
joodsgroningen.nl brengt de 
geschiedenis van de Joodse 
gemeenschappen in stad en 
provincie Groningen onder de 
aandacht door diverse activitei-
ten te organiseren. Bijvoorbeeld 
excursies langs Joodse begraaf-
plaatsen in de provincie.

Restauratie  twee grafzerken 
van de familie Gerzon,  

Bad Nieuweschans
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De Voorgeschiedenis
Vier jaar geleden maakten Pau-
line Broekema en Sara Kirby-
Nieweg kennis met elkaar: Pau-
line, een bekende Nederlandse 
journaliste en schrijfster, Sara 
een taalkundige en uitermate 
bekwame genealoge, die in En-
geland woont, maar stevige wor-
tels in Groningen en Friesland 
heeft. De Stichting Oude Gronin-
ger Kerken stelde hen aan elkaar 
voor. Het stichtingsbestuur had 
de voormalige synagoge in Ap-
pingedam in bezit gekregen en 

begraafplaats te zijn uit 1731. De 
gevonden begraafplaats krijgt een 
hekwerk en een monument. Alles 
in het hartje van de stad.
“In Loppersum is enkele jaren 
terug ook een verloren gegane 
Joodse begraafplaats opnieuw 
voorzien van een grafsteen met 
23 namen. De begraafplaats ligt 
deels op particuliere en deels op 
gemeentegrond. De particulier 
heeft nu een gedeelte voor een 
euro te koop aangeboden. Mocht 
een en ander doorgaan dat kun-
nen we opnieuw inrichten.”
Een bevriende journalist van het 
Dagblad van het Noorden schreef 
een artikel over hoe armetierig 
de begraafplaats er bij lag. “Na 

publicatie kreeg ik een telefoon-
tje van een bedrijf dat aanbood 
om een nieuw hekwerk te plaat-
sen. De diaconie van de kerk gaf 
financiële steun. Een collega uit 
Niedersachsen gaf 1000 euro om-
dat enkele Duitse Joden op de be-
graafplaats liggen. Door dat soort 
steun kunnen we dergelijke pro-
jecten rond krijgen.”

Lege plekken
“Ik ben er nu veertig jaar mee be-
zig, dat groeit”, vertelt Fokkens. 
“Ik kan wel nee zeggen, maar dat 
doe ik niet. Al met al ben ik er 
drie dagen in de week mee bezig 
en mijn vrouw Anneke is een gro-
te steun voor me. Ik heb een groot 

netwerk, ik ken veel mensen en 
veel mensen kennen mij. Zo werd 
ik vorige week opgebeld door een 
mevrouw die twee borden had, ik 
wist toevallig wie de erfgenaam 
van die borden was. Veel mensen 
stellen mijn werk op prijs, daar 
doe ik het voor.
Veel begraafplaatsen hebben lege 
plekken. Die hadden eigenlijk ook 
vol moeten liggen, maar door de 
Sjoa hebben zes miljoen Joden 
geen graf. Gemeenten en dorpen 
hebben de morele plicht om de be-
graafplaatsen goed te onderhou-
den.”

VERTROUWEN ZORGT VOOR EEN MONUMENT

HET UITERSTE DER ZEE
historische roman van Pauline Broekema

door Han Lettinck en Els Boon

daardoor Sara leren kennen. Zij is 
de enige oorlogsoverlevende van 
de kehilla Appingedam die nog 
in leven is. Zou het, bedachten de  
bestuurders, om het belang van 
het behoud van dat gebouw te on-
derstrepen, niet mooi zijn als haar 
geschiedenis werd vastgelegd? Zij 
is immers de laatste die nog iets 
kan vertellen over de mensen die 
hier naar sjoel gingen. 
Beide dames namen door aan het 
verzoek gevolg te geven een ver-
regaand besluit. Sara, die na haar 
carrière als vertaalster al heel 

veel over 
haar fa-
milie had 
uitgezocht, 
moest haar 
materiaal 
ter beschik-
king stellen 
aan iemand 
die ze niet 
kende. En 
Pauline diende zich de familie-
geschiedenis van Sara eigen te 
maken en daarbij het haar ge-
schonken vertrouwen niet te  
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beschamen. Hoe leef je je als niet-
Joodse vrouw in als het om zulke 
gruwelijke dingen gaat als Sara, 
haar ouders, grootouders en an-
dere familieleden meemaakten 
in de zwarte bezettingsjaren en 
daarna? Het was absoluut een 
avontuur en een kwestie van vol-
komen vertrouwen. Zo ging een 
proces van jaren onderzoek en 
schrijven van start. Pauline zette 
de zoektocht van Sara namelijk 
voort en vond heel veel gegevens 
en zelfs mensen, die een rol speel-
den in deze familiegeschiedenis.  

Het boek verschijnt 
Op zondag 7 oktober 2018 ver-
scheen dan de historische roman 
Het uiterste der zee. Het werd een 
emotionele en ontroerende pre-
sentatie in de A-kerk in hartje 
Groningen, eigenlijk voor beide 
vrouwen een ontlading na het in-
tensieve schrijfproces.
Het boek werd aangekondigd als 
een geschiedenis van twee Joodse 
families uit het land achter de dij-
ken. Voorin staat een kaart van 
Friesland, Groningen en Drenthe, 
waarop de plaatsen staan aange-
geven waar het verhaal zich af-
speelt, met als letterlijk en figuur-
lijk dieptepunt onderaan kamp 
Westerbork. Een bladzijde verder 
is een familiestamboom te vinden 
van de families Nieweg en Leef-
sma, over wie het boek gaat. Het 
blijken bij lezing uitermate han-
dige bijlagen, waarnaar je telkens 
terugbladert om het verhaal ge-
heel te kunnen volgen. En dát wil 
je als je eenmaal begonnen bent. 

Radioreporter Felix Meurders zei 
in een interview met de auteur 
dat hij het boek achterelkaar had 
uitgelezen en hij is niet de enige. 
De titel verwijst naar een Psalm 
van David, die op de rouwkaart 
stond van de man die Sara’s 
moeder Mies Nieweg-Wolf een  
onderduikplaats in zijn huis gaf. 
Maar tevens verwijst de titel naar 
de film die Sara met haar moeder 
zag tijdens een vakantie in Sche-
veningen. Die ging over een wa-
terprinses die de zee bedwong en 
de overkant bereikte en alles dat 
zij vreesde achter zich kon laten. 
Mies Nieweg wenste dat ook voor 
haar dochter en zichzelf, schrijft 
Pauline Broekema.  
Het boek is in een beeldende stijl 

geschreven en haast elke regel 
getuigt van gedegen onderzoek, 
tot in de kleinste details. Komt de 
oogarts, die Mies Nieweg hielp, in 
kennis met een paardenmeisje, 
dan staan er vakkundige gege-
vens over de paardensport in. Als 
Sara’s vader Meijer Nieweg in 
plaats van veehandelaar en sla-
ger liever makelaar wordt, gaat 
het over steensoorten en bouw 
van huizen. Bij een veenbaas 
staat een rode beuk in de tuin, 
een statussymbool. Het zijn we-
tenswaardigheden die door het 
verhaal zijn verweven, waardoor 
dit niet alleen een familiehistorie 
is, maar ook een geschiedenis van 
de beschreven regio’s. Levens van 
bekende mensen komt de lezer als 

Magalina Mossel en Heiman Leefsma, omringd door tien van hun kin-
deren, 1897 te Gorredijk. Van de kinderen die in de stamboom voorin 
het boek zijn vermeld staan de volgenden op de foto: Jo(zef) naast zijn 
vader, staand links achteraan Sara (de oma van Sara Kirby-Nieweg), 

tussen zijn ouders in – vóór zijn broer Gerrit – staat David. Naast  
Gerrit staat Alexander. Salomon is het rechter kleintje vooraan.
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terzijdes tegen en een belangrijke 
plaats krijgen de helden die een 
reddende hand toestaken tijdens 
de oorlogsjaren. 

De geschiedenis
Het verhaal begint bij Sara’s 
overgrootvader van moeders 
zijde: Heiman Leefsma, die pein-
zend op de brug over de Opster-
landse Compagnonsvaart staat. 
Hij is weduwnaar en even over 
voor een familiebezoek. Heiman 
heeft zeventien jaar daarvoor 
met zijn vrouw Magalina Mossel 
Gorredijk verlaten. Zij kwam uit 
Utrecht en wilde wel weer eens 
in een grotere plaats wonen. Het 
werd Apeldoorn en hun dochter 
Sara Wolf-Leefsma nam toen met 
haar man de zaak over. Zij zijn de 

ouders van Mies Wolf, de moeder 
van Sara Kirby-Nieweg. Gaande-
weg het boek leren we ook broers 
en zusters van oma Wolf-Leefsma 
kennen en hun geschiedenis. Van 
de Niewegkant begint het verhaal 
met Sara’s grootouders Benjamin 
Nieweg en Sophia Bamberger. 
(Voor hen werden in de week na 
de boekpresentatie struikelste-
nen in Appingedam gelegd.)

Mies heeft één zuster Johanna 
en op 8 mei 1940, twee dagen 
voor de oorlog begint, trouwen 
beide zusters met hun verloofden:  
Meijer Nieweg en Abraham Tof. 
Zo begint de oorlogsgeschiedenis 
van deze jonge mensen. Beide 
zusters krijgen in die oorlogsja-
ren een kind, waardoor de zorgen 

nog groter worden. Meijer wordt 
naar Westerbork gedeporteerd en 
zal met een van de eerste treinen 
naar Auschwitz worden getrans-
porteerd, waar hij op 18 augus-
tus 1942 sterft. Mies hoort niets 
meer van Meijer en de foto die ze 
van zichzelf met hun dochtertje 
laat maken kan ze niet aan hem 
sturen. Ze raakt zo in paniek en 
verwarring dat ze blind wordt. 
Leen Akker, de dochter van de 
chazan-godsdienstonderwijzer 
Heiman Akker uit Appingedam, 
past op haar en zorgt ook voor de 
kleine. Uiteindelijk zal oogarts 
Kees Bos met hulp van de non-
nen van het Rooms-Katholiek Zie-
kenhuis in Groningen deze drie 
mensen een schuilplaats bieden, 
totdat het Friese verzet, waarmee 
Johanna Tof-Wolf contact heeft, 
schuilplaatsen voor hen vindt. 
Sara wordt gescheiden van haar 
moeder ondergebracht en komt 
in drie verschillende families te-
recht. Mies Nieweg-Wolf en Leen 
Akker zitten samen bij het onder-
wijzersechtpaar Attema. De foto’s 
van haar man en kind heeft Mies 
moeten inleveren, want die mogen 
niet gevonden worden, mochten 
zij worden ontdekt. 

Ze overleven alle drie de oorlog 
en moeten opnieuw beginnen, net 
als de andere overlevenden. Maar 
hoe doe je dat als er zulke gaten 
in je bestaan zijn gevallen? Eerst 
wacht Mies op een bericht van 
Meijer, maar dat komt niet. Het 
officiële doodsbericht arriveert 
pas jaren later. Mies verhuist 

Op 8 mei 1940, twee dagen voor 
de oorlog begon, trouwden Mies 

Wolf en Meijer Nieweg.

De enige foto van Meijer Nieweg 
met zijn dochtertje, 22 juni 1941
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naar Heerenveen, naar het huis 
van haar zuster en zwager, waar-
in ze met haar dochter een eigen 
appartementje heeft. Ze helpt in 
de manufacturenzaak en past op 
de kinderen: haar eigen dochter 
en de twee zoontjes van haar zus. 
Mies wil de verloren oorlogstijd 
inhalen en goed voor haar kind 
zorgen, maar ze krijgt niet veel 
tijd, want ze overlijdt in 1955 aan 
borstkanker. Sara staat dan al-
leen, maar neemt de liefde van 
haar moeder in haar hart mee. 
Door het onderzoek dat ze naar 
haar vader doet, krijgt ze later 
ook een band met hem.
Behalve dit tragisch korte leven 
van Mies Wolf, volgt Pauline 
Broekema ook dat van vele an-
dere familieleden. Van de veertig 
in het boek beschreven personen 
die in de familiestamboom voorin 
staan, stierven eenentwintig in de 
oorlog. Het voert te ver om de to-
taal verschillende gebeurtenissen 
hier aan te stippen, maar het is 
verbijsterend om te lezen hoe een 
zo gewone familie door de nazidic-
tatuur omvergeblazen werd. 
Voor een breed publiek heeft 
 Pauline Broekema zeer goed be-
schreven wat de Holocaust met 
mensen deed en doet. Sara en 
Pauline hebben door elkaar vol-
komen te vertrouwen een monu-
ment opgericht voor slachtoffers, 
overlevenden en verzetsmensen. 
Verhalen als deze familiegeschie-
denis moeten blijvend worden 
doorverteld.

Deze foto liet Mies van Sara en haarzelf maken om 
aan Meijer te sturen, die naar ‘werkkamp’ Wes-

terbork was gestuurd. Hij heeft hem nooit gezien 
omdat hij vrijwel meteen naar Auschwitz werd 

gedeporteerd.

Pauline Broekema, Het uiterste 
der zee. Een familiegeschiedenis, 
De Arbeiderspers, Amsterdam, 
2018.
 

Alle vier de toegezonden foto’s zijn 
eigendom van Sara Kirby-Nieweg, 
en door haar ter beschikking ge-
steld speciaal voor dit artikel in 
JaGDaF.
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De expositie Alef-Bet is geopend 
op de meest passende plek hier-
voor in Groningen, de synagoge, 
huis van de letters en de letteren. 
Letters hebben alles te maken 
met schrift en taal die onderdeel 
vormen van een traditie, Joodse 
traditie. Wat is Joodse traditie en 
wat is de essentie van de overle-
vering? Ten eerste is traditie iets 
anders dan religie. Jodendom, het 
Engels is beter: Judaism, is geen 
geloof of dogma, geen principe of 
concept, maar werkelijk niets an-
ders dan een opdracht, zo u wilt, 
een heilige opdracht. ‘Doe Mijn 
Tora en het zal u goed gaan, doet u 
dat niet, dan sta Ik niet voor u in.’ 
De Ik en Mijn in deze zin slaan op 
een God die in onze blik uit niets 
anders bestaat dan letters, eigen-
lijk niet te benoemen, uniek, dat 
wel, aanwezig, dat ook, maar in 
Zijn Wezen niet te kennen, on-
bevattelijk, tijdloos, allemaal ei-
genschappen die haaks staan op 
het menselijk bestaan. Traditie is 
daarom ook generatieverbindend; 
een overlevering van generatie op 
generatie is ook tijdloos, blijft al-
tijd bestaan.

Joden doen, voeren uit, werken 
aan de opdracht, geloof of ver-
trouwen daarin is inbegrepen, die 
staan niet op zichzelf. Hun bron is 
de schrift, de taal, de letters. Die 
letters kun je historisch herleiden 
uit Semitische schriften maar de 
Hebreeuwse letters hebben god-
delijke status: de Godheid uit zich 
in woorden en die woorden moet 
je doen. Doen komt vóór lezen en 
leren, daarom zegt het volk bij de 
berg van de openbaring: “Laten 
we doen en laten we luisteren!” 
Onvermijdelijk worden lezen en 
leren belangrijk maar de letters 
zijn meer dan dat: hun vorm is 
een gezicht, hun gebruik heeft ka-
rakter, letter in het Engels ís cha-
racter, hun be-teken-is verraadt 
persoonlijkheid. 
Hebreeuwse letters hebben macht 
en daarom kan het in het verhaal 
gebeuren dat de letters met el-
kaar strijden om de eer van God. 
De Alef, de eerste letter, is teleur-
gesteld omdat God zijn Bijbel be-
gint met een B, zijn Tora begint 
met een Bet. God toont begrip 
voor de achterstelling van de Alef 
en belooft de Alef: “Mijn Tien Ge-
boden zal ik met u beginnen, in 
het woord IK, want IK ben God 
die u uit Egypte heeft gevoerd” 
begint met een Alef. In een ander 
verhaal zegt de Alef niets want 
de Alef is geen A, geen klinker, 
maar een soort van stopletter in 
een woord, geluidloos eigenlijk. 
God vraagt de Alef: “Waarom ben 
jij zo stil? Andere letters maken 
kabaal en vragen om aandacht 
maar jij houdt je gedeisd. Daarom 

zal Ik jou belangrijk maken.” De 
Alef staat met twee benen op de 
grond, de Alef heft twee armen in 
de lucht, zo wordt deze letter bij-
na tot een mensfiguur waarmee 
God compassie heeft en die Hij 
voorrang geeft boven alle letters, 
de eerste in het alfabet, vanwege 
zijn bescheidenheid. Bovendien 
gaat de Alef een verbinding aan 
met de laatste letter, de Tav. God 
noemt Zichzelf de Alef en de Tav. 
Openbaring 22:13 sluit daarop 
aan: “Ik ben de Alfa en de Omega, 
de eerste en de laatste, het begin 
en het einde.” Wij zeggen: van A 
tot Z, helemaal en totaal. De let-
ters omvatten de hele wereld en 
complete werelden schuilen in de 
letters. 
U leest het dus goed: God is in ge-
sprek met de Hebreeuwse letters. 
Zij stellen vragen en eisen en God 
weert Zich of willigt verzoeken 
in. Hoe kan dat? Daarachter zit 
een diepe, Joodse overtuiging: de 
Bijbel of de Tora komt van God, 
duizenden jaren bevonden de let-
ters zich in de vorm van woorden 
en zinnen op Zijn schoot, toen 
kwam bij Hem het plan op om ze 
aan mensen weg te geven. Enge-
len protesteerden hevig en zeiden: 
“Mensen kunnen deze woorden 
niet aan!” Toch heeft God Zijn 
kostbaarste bezit, de Tora, aan 
mensen cadeau gedaan – nu zijn 
zij verantwoordelijk. Deze letters 
zijn nu alweer duizenden jaren 
onder ons. 
De Bijbel is het meest vertaalde 
boek ter wereld, maar Joden 
kunnen en willen niet van de  

De Hebreeuwse letter als persoonlijkheid
door Wout van Bekkum

Bij de opening van de expo-
sitie Alef-Bet in de Synagoge 
van Groningen op 9  septem-
ber jl. hield prof. dr. Wout 
van Bekkum onderstaande 
inleiding. De tekst is met zijn 
toestemming beschikbaar 
gesteld voor publicatie in dit 
nummer van JaGDaF.
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Samuel Bak, from Aleph to 
Tov, 1978 The Jewish Museum 
Calender 2011-2012

originele taal en schrift afscheid 
nemen. Hier in de synagoge is 
Hebreeuws de taal van de bijeen-
komst, letters en woorden blijven 
intact, vertaling is altijd ‘lost in 
translation’, niets kan in de plaats 
komen. De samenstelling van He-
breeuwse letters is een soort god-
delijk DNA (veel woorden bestaan 
inderdaad uit drie stamletters), de 
grondstof voor de Joodse traditie, 
veel meer nog voor de Joodse identi-
teit. Rabbijnen en denkers hadden 
dat door: een goed begrip van de 

taal leidt tot juiste verklaringen 
en toepassingen van Bijbelvoor-
schriften. Mystici of Kabbalisten 
gingen verder: de Hebreeuwse 
letters verschaften toegang tot 
verborgen werelden. Combinaties 
van letters hadden scheppende 
kracht, want met woorden was de 
wereld geschapen: God zei en het 
was er. Met woorden kun je din-
gen màken, levende wezens zelfs, 
tot aan de golem toe; ook al is hij 
van klei, met goddelijke letters 
blies de rabbijn van Praag hem 

leven in en met het weghalen van 
de goddelijke letters liet hij hem 
sterven. Hebreeuwse lettercombi-
naties, vooral van de Godsnaam, 
weren het kwaad, genezen zieken, 
bieden zicht op de toekomst – in 
sommige Joodse groeperingen 
is deze gedachte ook nu niet ver 
weg. ‘Sprekende letters’, wie poogt 
ze te verbeelden en te beschrijven, 
geeft ze in feite een stem. Dat is 
wat er in deze expositie gebeurt 
op deze plaats van letters en let-
teren, de synagoge.
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De familie Benninga produceerde 
in hun fabriek in Leeuwarden, o.a. 
BFM (Benninga’s Friesche Mar-
garine) en later ook het beroemde 
merk BEBO (margarine, halvari-
ne en spread). Oprichter Benjamin 
Benninga (1853-1938) kwam uit 
Noord Groningen en trok in zijn 
jonge jaren voor werk naar Fries-
land. Begonnen met vetsmelterijen 
in Lemmer en Sneek, richtten Ben-
ninga en zijn zonen uiteindelijk de 
Friesche Margarinefabriek op, het 
belangrijkste Joodse industriële 
bedrijf in Leeuwarden, met zelfs 
filialen in Engeland en België. De 
bezetting betekende ook voor de 
Benninga’s veel ellende.

Van Eenrum naar Lemmer 
Benjamin Benninga werd gebo-
ren in een slagersgezin in Een-
rum, het dorp waar al vanaf 1750 
Benninga’s woonden. Vanwege de 
economische situatie (landbouw-
crisis, goedkoper vlees uit het 
buitenland) verlieten steeds meer 
jongeren het platteland. Benja-
min werd vetsmelter en vertrok 
naar Lemmer, waar hij in 1872 
een koosjere vetsmelterij begon. 
Hij trouwde drie keer. In 1878 
met Lena van Dam, met wie hij 
zoon Simon kreeg. Na Lena’s 
dood hertrouwde hij met Sara 
de Leeuw; zij kregen dochter  
Johanna. Sara overleed al in 1891. 
Benjamin kreeg met Judith van 
Crefeld nog Jacob (Jaap), Goutje, 
Izaäk (Jacques) en Kaatje. 

'Als een olievlek' 
Van de tien vetsmelterijen in  

Nederland stonden er vier in 
Friesland. Naast Van der Woude 
had je de firma Smilde in Hee-
renveen (onthoud die naam!) 
en de twee koosjere smelterijen 
van de Benninga’s: in Lemmer 
en in Sneek, waar oudste zoon  
Simon zijn eigen vetsmelterij 
had. Jacques Benninga vertelde 
dat zij met hun producten eerst 
de mensen in de naaste omtrek 
bedienden, later in heel Neder-
land. “Als een olievlek breidde 
onze zaak zich uit”. Lemmer werd 
te klein, het bedrijf en het per-
soneel verhuisden in 1918 naar 
Leeuwarden en de synagoge aan 
de Lemsterschans kon wel slui-
ten. Aan De Tuinen 25-27 werd 
de Noord-Nederlandse Vetsmelte-
rij opgericht, waar de broers Jaap 
en Jacques Benninga beiden aan-
deelhouder en directeur werden. 

Prins Hendrik, margarine en 
Engeland
In 1924 kwam Benninga konink-
lijk in het nieuws: de vetsmelte-
rij kreeg een belangrijke medaille 
uitgereikt door prins Hendrik.
Het vet werd in bekers verhan-
deld, onder de merken Runet 
(Rundervet) en Arno.
Maar het bedrijf moest mee met 
de tijd en in 1929 besloot men 
margarine en aanverwante arti-
kelen te produceren. Er werden 
fabrieken en terreinen aange-
kocht aan de Harlinger Trekweg 
51. De oude vetsmelterijen wer-
den samen één nieuwe fabriek.
Er kwamen aandeelhouders bij, 
Anholt en Lopes Cardozo. Vanwe-
ge de verhuizing en reorganisa-
tie werden 100 werknemers ont-
slagen, maar bij opening van de 
nieuwe fabriek, officieel in 1936, 

Oud Joods Friesland
De Benninga’s in Friesland: Vetsmelterijen, Margarine en… Bebogeen

door Catharina Groenendal

De fabriek van Benninga aan de Harlinger Trekvaart in  
Leeuwarden, 1938 HCL; foto H. Mellema
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konden de werknemers weer aan 
de slag. Zij het tegen een iets la-
ger loon, zoals in de crisisjaren 
helaas vaker gebeurde. 
In hun persbericht over de ope-
ning van de fabriek werd vermeld 
dat hun kosjere producten Gemoo 
plantenboter en Kajom gesmol-
ten vet tot 'de allerbeste van hun 
branche' behoorden.
Zoon Jacques verhuisde in 1931 
naar Amsterdam en trouwde met 
Reina Anholt met wie hij de kin-
deren Benno en Mia kreeg. Hij 
werd ‘reiziger’ voor de onderne-
ming , maar werkte later weer als 
directeur in Leeuwarden 
De vracht- en tankwagens van 
Benninga waren destijds een be-
zienswaardigheid. Hiermee wer-
den grondstoffen vervoerd, eigen 
margarinedepots in het land be-
voorraad en winkeliers van pro-
ducten voorzien. 
In 1933 en 1938 werden fabrieken 
in Engeland geopend, in Hull en 
in Mitcham. Zoon Jaap, stuwende 
kracht in het bedrijf, werd daar 
directeur. In 1937 kwam er een 
fabriek in België. Er werkten in 
die tijd zo’n duizend werknemers 
voor Benninga, waarvan 125 in 
Leeuwarden.

Jaaps vrouw Clara Dwinger was 
met hun dochters Jetty en Mieke 
in Leeuwarden blijven wonen, 
vlak bij de fabriek. Mieke, thans 
94 jaar, zeer bij de tijd maar he-
laas slechtziend, heeft goede her-
inneringen aan deze tijd. Ze groei-
de op met het personeel, kwam 
geregeld in de fabriek en ging 
vaak mee met de jaarlijkse perso-
neelsreisjes.( o.a. naar Schiphol) 
Mieke: “Mijn vader organiseerde 
een voetbalwedstrijd, waarbij zijn 
werknemers van de fabrieken in 
Engeland tegen het personeel in 
Leeuwarden speelden. Na afloop 
was er een geweldig slotfeest 
in hotel Spoorzicht van Sipke  
Castelein”. 
Er was goed contact met het per-
soneel en met Sinterklaas wer-
den cadeautjes langsgebracht 
bij de kinderen. Er was een  
ondernemingsraad, een per-
soneelsvereniging en men had 

een eigen goed geoutilleerde 
brandweerdienst. 
In september 1938 overleed 
grondlegger Benjamin Ben-
ninga. Al het personeel was bij 
de begrafenis aanwezig. Ben-
jamin Benninga liet een multi-
national na. 

Bezetting en Bebogeen
In september 1940 trad  
Jacques Benninga af en werd 
Van der Beek de nieuwe direc-
teur. In augustus stelden de 
Duitsers Jac. van Keulen aan 
als vazal. Akke Westra herin-
nert zich meneer Bikkes als 
verwalter/bedrijfsleider. Hij 
sarde geregeld met de opmer-
king: “Ihre Königin ist doch 
geflohen”. In korte tijd verdwe-
nen alle Joodse werknemers: 
ze werden ontslagen, 'opge-
haald', gedeporteerd. 
Er werd in die jaren wegens  
gebrek aan grondstof-
fen gezocht naar vetver-
vangende producten. In 
1942 begon men Bebolex te  
produceren en in 1944 - boter 
was nog schaars - werd een 
nieuw broodbeleg geprodu-
ceerd: Bebogeen. Een smeer-
bare karamelpasta, waardoor 
boter niet nodig was. Voor de 
naam zijn meerdere verklarin-
gen. Volgens een werknemer 
uit die tijd staat Bebogeen voor 
Geen Boter Beschikbaar. 
Mevrouw Akke Westra- 
Zijlstra was nauw betrokken 
bij de fabriek en de familie. 
Ze woonde als kind naast de 

Eén van de eerste tankauto's  
van de firma Benninga in  

Leeuwarden; foto 
Historisch archief Benninga

Adv. Nieuw Israëlitisch  
Weekblad 31 maart 1933 
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fabriek. Haar vader was er per-
soneelschef en haar moeder had 
al bij "meneer Jaap en mevrouw 
Clara" gediend. Zij vertelt: "In de 
oorlog vulden wij geregeld onze 
lege potjes Bebogeen in de fabriek 
en ook zorgden wij ervoor dat de 
Bebogeen bij de kinderen Jetty en 
Mieke terechtkwamen". 

De Benninga’s in de oorlog
Zolang hun namen worden ge-
noemd, worden ze niet vergeten.
Simon Benninga, getrouwd met 
Jenny Jansen, was bedrijfsleider 
in de margarinefabriek. Zij woon-
den in de Transvaalstraat 38. 
Simon werd april 1942 opgepakt 
bij een represaillemaatregel, sa-
men met nog negen Joodse Leeu-
warders. Iemand had het bordje 
Verboden voor Joden van een 
bankje in het Vossepark verwij-
derd. Simon stierf in Auschwitz. 
Zijn vrouw Jennie overleed in  

Westerbork, dochter Lea werd in 
Sobibor vermoord. Zoon Leo over-
leefde de oorlog en heeft later nog 
een tijdje in de fabriek gewerkt.
Jaap Benninga kwam naar  
Nederland om zijn vrouw Clara 
en hun dochters naar Engeland te 
brengen. Toen het gezin uiteinde-
lijk bij IJmuiden aankwam, bleek 
de overtocht niet meer mogelijk. 
Jaap maakte juli 1940 een einde 
aan zijn leven.
Clara en Jetty zaten op verschil-
lende adressen ondergedoken, 
Mieke liep 'vrij' rond. “Ik was 
18 jaar, zag er niet Joods uit en 
kon met een vervalst persoons-
bewijs gewoon op straat lopen. Ik 
had een goed adres in Huizen bij 
Paul en Trientje de Vries-Wolden-
dorp. Met mijn pleegvader ging 
ik in januari 1945 eten halen in  
Friesland. We kregen o.a. via de 
fabriek pakjes BFM (Benninga’s 
Friesche Margarine) en Bebogeen. 
Terug fietsen over de Afsluitdijk 
ging haast niet, het had erg gevro-
ren. Het was er overigens net de 
Kalverstraat, zo druk.”
Johanna, Goutje en Kaatje  
Benninga werden vermoord.  
Jacques, Reina en hun kinde-
ren Mia en Benno overleefden 
de oorlog. Het gezin werd op het 
onderduikadres gedwongen om 
christelijk te worden. In het Ver-
zetsmuseum Friesland is de ge-
denkplaat te zien met de namen 
van de tien Joodse personeelsle-
den die werden vermoord.*

Doorgaan …
In 1945 werd Jacques Benninga 

weer directeur. Mieke, getrouwd 
met ingenieur Frans de Vries  
Robles, verhuisde in 1949 met 
man en kinderen van Amsterdam 
naar Leeuwarden, waar Frans 
in de fabriek bedrijfsleider werd. 
Mieke was een van de commissa-
rissen. Het werkterrein werd uit-
gebreid, er werd samenwerking 
gezocht en in 1952 leek het bedrijf 
definitief naar Duyvis te gaan, 
maar dit werd in 1969 toch weer 
teruggedraaid. 
Jacques en Reina vertrokken in 
1953 naar de Verenigde Staten, 
waar zoon Benno woonde. 
De Vries Robles heeft nog voor 
een belangrijke vernieuwing in 
de fabriek gezorgd: hij ontwierp 
een blikvulmachine op perslucht, 
die de bijnaam Spoetnik kreeg.  
Mieke (gescheiden) en kinde-
ren Henriëtte, Jaap en Connie 
verhuisden in 1959 weer naar  
Amsterdam. 

Wat verdween en wat bleef
Benninga’s Margarinefabriek 
werd in 1972 door de firma Smil-
de Foods uit Heerenveen overge-
nomen. Daar werd een nieuwe 
fabriek gebouwd, onderdeel van 
Royal Smilde. Dit is de één na 
grootste margarinefabrikant van 
Nederland, na Unilever. Smilde 
verwierf met de overname het 
sterke merk BEBO, ontstaan in 
Benninga’s fabriek. Het zou een 
afkorting zijn van Benninga’s 
Boter en ook Beste Boter. Maar 
BEBO is vooral margarine en is 
nu, met allerlei variaties, meestal 
als plantaardige margarine in de 
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handel, vooral binnen instellin-
gen, hotels en het leger. BEBO 
is een internationaal foodservice 
merk geworden.Ook Bebogeen is 
nog steeds te koop en nog steeds 
zoet. 
In 1979 is de fabriek in Leeuwar-
den gesloopt, waarbij twee stenen 
beelden gespaard bleven. 
Het betreft liggende koeien, een 
moeder en een dochter. De beel-
den zaten ingemetseld in de muur 
aan weerszijden van de hoofdin-
gang van de fabriek. Akke Westra 
zorgde ervoor dat de beelden bij 
de familie in Amsterdam beland-
den. Ze zijn nu in het Fries Land-
bouwmuseum in Goutum.

Benjamin Benninga was orthodox 
Joods. Wat bleef er over van dit 
geloof bij zijn nazaten? De doch-
ter van Mieke, Henriëtte Jager-de 
Vries Robles: “Na de oorlog wil-
den we niets meer met het geloof 
te maken hebben. Toch zijn mijn 
kinderen later naar het Joods ly-
ceum geweest, dat vond ik belang-
rijk. En nu? We eten nog wel mat-
zes met Pesach”. Wat ook bleef: 
de nakomelingen van de grond-
legger van de Friesche Margari-
nefabriek, zowel in Nederland als 
overzee. Zijn nakomelingen zijn 
een blijvende getuigenis van het 
leven van Benjamin Benninga.

Een van de stenen beelden van liggende koe, in bezit  Fries Landbouwmuseum in Goutum

Bronnen
 o.a.
Gjalt van der Kooi, Benninga’s 
Friesche Margarinefabriek.
Spanvis, Historie-Friesland
Martin Hendriksma, De Koeien 
van Benninga 
’t Kleine Krantsje, 1-04-1988
M. Hendriksma, NIW nr. 22, De 
smaak van boter.
Gesprekken met mevrouw 
M.Benninga, haar dochter 
Henriëtte Jager en Akke Westra-
Zijlstra.
*Zie: https://www.4en5mei.nl/
oorlogsmonumenten/monument-
en_zoeken/oorlogsmonument/361/
leeuwarden%2C-monument-
benninga%27s-margarinefabrieken



DaF 6 tevet 5779 jaargang 31 nummer 4 23

Chaja Polak: 
De man die geen hekel had 
aan joden
In maart 2017 publiceert NRC 
Handelsblad een interview met 
de schrijfster van het boek Oor-
logsouders. Haar vrijwillig tot 
de Waffen-SS toegetreden vader, 
Willem van Boetzelaer, wordt 
door zijn dochter geportretteerd 
als iemand die de pech had op 
het verkeerde moment in de ver-
keerde kringen te verkeren; hij 
had geen hekel aan Joden. Met 
groeiende verbazing volgt Chaja 
Polak de kritiekloze aandacht 
voor het boek. Pas maanden la-
ter zullen publicaties volgen die 
het manipuleren van de feiten en 
pertinente onwaarheden aan het 
licht brengen. 
Chaja Polak begint zelf ook te 
schrijven. In zuivere, sobere en 
beeldende stijl onthult ze een zeer 
persoonlijke zoektocht. In april 
1944 werden haar ouders op hun 
onderduikadres gearresteerd en 
gedeporteerd. Een van de agen-
ten die de bewuste arrestatie ver-
richtte, zou enkele maanden later 
de naaste medewerker worden 
van Willem Van Boetzelaer in het 
naar hem genoemde Commando 
Van Boetzelaer, een onderdeel 
van de Sicherheitsdienst. In De 
man die geen hekel had aan Jo-
den verweeft Polak verleden en 
heden tot een messcherpe aan-
klacht – helaas actueler dan ooit 
–, tegen onwetendheid en onver-
schilligheid, tegen nivellering en 
gesjoemel met de feiten van de 
geschiedenis.

Over boeken
door Erwin de Vries

boekhandel Godert Walter Groningen

Tsafrira Levy: 
De laatste opera in Beth 
Varda
In Beth Varda, een particulier 
verzorgingshuis voor oude, jood-
se musici in de Noord-Hollandse 
duinen benadert dirigent Dudy 
enkele bewoners om een door hem 
gecomponeerde opera in te stude-
ren en op te voeren. Ze zien het 
eerst niet zitten, maar hij weet 
hen met zijn enthousiasme en de 
gespeelde fragmenten uit de ope-
ra bij hun volgende ontmoeting te 
overtuigen. Twee oude rotten in 
het vak, onder wie Selma, zullen 
de hoofdrollen vertolken. Intus-
sen gaat het leven in Beth Var-
da gewoon door. Selma en haar 
vriendinnen vertellen elkaar hun 
eigen geschiedenis en op de ach-
tergrond speelt een ontluikende 
liefde. Langzamerhand beweegt 
deze zorgvuldig geconstrueerde 
roman zich naar een bijzonder 
einde. Met thema’s als vriend-
schap, passie en liefde op hoge 
leeftijd, humor als levenskracht, 

en het verwerken van pijnlijke 
zaken uit het verleden, verpakt in 
een verhaal vol vaart en humor, 
houdt Tsafrira Levy de aandacht 
van de lezer van begin tot eind 
vast.

Alba Arikha: 
Herinneringen aan een verlo-
ren wereld
Herinneringen aan een verloren 
wereld speelt zich af in de jaren 
tachtig in Parijs. Het apparte-
ment waar Alba en haar zus op-
groeiden was een centrum van 
literaire en artistieke prestaties. 
Samuel Beckett was haar peet-
oom, haar vader was de schilder 
Avigdor Arikha, haar moeder 
is de dichter Anne Atik. Alba’s  
memoires spelen zich af tegen de 
herinneringen van haar Joodse 
familie, herinneringen van oorlog 
en ballingschap en de altijd aan-
wezige echo’s van de Holocaust. 
Ondertussen probeert ze zich als 
opgroeiende tiener halsstarrig te 
ontworstelen aan haar afkomst. 
Alba Arikha, geboren en getogen 
in Parijs, groeide op in een artis-
tiek gezin. Ze studeerde vele ja-
ren piano voordat ze zich tot het 
schrijven wendde. Ze heeft inmid-
dels vier boeken geschreven en is 
in vijf talen vertaald. Als singer-
songwriter trad ze op in Parijs en 
Londen en maakte ze twee CD’s: 
‘Si j’ai aimé’ en ‘Dans les rues de 
Paris’. Haar derde boek, Herin-
neringen aan een verloren wereld, 
werd in The New Yorker geselec-
teerd als een van de beste boeken 
van 2012.
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Ulrich Alexander Boschwitz: 
De reiziger (Nederlandstalig)
In het vorige nummer van 
JAGDAF bespraken we dit boek 
al eerder. De reiziger verscheen in 
1940 in het Engels en na de oorlog 
in het Frans. Recent is het oor-
spronkelijke manuscript terug-
gevonden en verscheen het in het 
Duits. De Nederlandse vertaling 
is nu ook uit.
De Joodse zakenman Otto Silber-
mann, 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.

Jan Brokken: 
De rechtvaardigen
In De rechtvaardigen beschrijft 
Jan Brokken het verhaal van 
de Nederlandse consul, Jan 
Zwartendijk. Aan het begin van 

de Tweede Wereldoorlog ont-
dekte deze consul in Kaunas 
(Litouwen) een manier om dui-
zenden uit Polen gevluchte Joden 
het leven te redden: hij schreef 
voor hen een visum uit voor Cu-
raçao. Daarmee reisden de Joden 
met de Trans Siberië Express 
naar Japan, van waaruit ze zich 
over de hele wereld verspreid-
den – vrijwel allen overleefden 
de oorlog. In korte tijd schreef hij 
koortsachtig duizenden visa uit.  
Jan Brokken beschrijft het leven 
van Jan Zwartendijk en de lotge-
vallen van veel van de ontkomen 
Joden in een meeslepend epos, 
waarin een treffend beeld wordt 
geschetst van een wanhopige tijd. 
De rechtvaardigen is een les in 
moed, in het maken van de juiste 
keuzes op het juiste moment.

David Cesarani: 
Endlösung, Het lot van de 
joden 1933-1949
Het boek Endlösung. Het lot van 
de joden 1933-1949  is  het le-
venswerk van de veelgeprezen  
wetenschapper David Cesarani. 
Het boek verschaft een geschiede-
nis van de Holocaust, met ruime 
aandacht voor wat daaraan voor-
afging en wat erop volgde. 
David Cesarani’s boek Endlösung 
– de ‘definitieve oplossing van het 
Joodse vraagstuk’ – is een com-
plete en diepzinnige geschiede-
nis van de Holocaust, met ruime 
aandacht voor wat daaraan voor-
afging en wat erop volgde. Cesa-
rani beschrijft chronologisch en 
thematisch het verloop van de 
vervolging en vernietiging van de 
Europese Joden in twintig ver-
schillende landen, waaronder Ne-
derland en België. Hij heeft al het 
onderzoek van de laatste halve 
eeuw verwerkt, maakt veelvuldig 
gebruik van brieven en dagboeken 
van tijdgenoten en ooggetuigen en 
laat zien hoe nauw de vervolging 
vervlochten was met het verloop 
van de oorlog zelf. De betrekkin-
gen tussen vervolgers en vervolg-
den staan steeds centraal en ook 
lastige kwesties van onderdruk-
king, collaboratie, verzet en voort-
gaande ontmenselijking komen 
uitvoerig aan de orde. Endlösung 
is een meesterwerk dat wezenlijk 
bijdraagt aan meer inzicht in de 
zwartste periode uit de Europese 
geschiedenis van de 20e eeuw.
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Toen Sallie Mauritz Knorringa 
en zijn vrouw Grietje van Haren 
in het begin van de oorlog zagen 
aankomen dat ze vanuit hun 
woonplaats Uithuizen een oproep 
zouden krijgen voor kamp Wes-
terbork, gaven ze hun zilver in be-
waring bij hun buren. Misschien 
in de hoop dat ze - wanneer alle 
ellende voorbij zou zijn - het ooit 
weer in ontvangst zouden kunnen 
nemen? 
Het was een kostbaar pakket, een 
aantal zilveren lepels en vorken,  
een zilveren aardappellepel, een 
soeplepel en een groetenlepel, een 
Tora mantelhaak, een munt doos-
je, een zilveren horlogesleutel en 
een zilveren jad. Familiebezit dat 
van de ene generatie op de ande-
re over zou gaan, zoals dat altijd 
was gegaan. Maar het zou helaas 
anders lopen. Sallie en Grietje 
werden samen met hun twee zo-
nen Carel Joseph en Betto Johan 
vanuit kamp Westerbork in april 
1943 op transport gesteld naar 
Auschwitz. Betto werd waar-
schijnlijk kort na aankomst on-
middellijk vergast, zijn broer een 
paar maanden later en hun beide 
ouders in september 1943.

Het zilver van de familie  
Knorringa zou 75 jaar in bewaring 
blijven bij voormalige buren in 
Uithuizen. Degenen die het over-
handigd hadden gekregen waren 
inmiddels overleden en hadden 
het op hun beurt weer doorgege-
ven. In de loop der jaren was niet 
meer duidelijk van wie het nou 
eigenlijk geweest was, maar de 

naam Knorringa bleef wel in de  
herinnering. Totdat Jan Bronda, 
zelf geboren in 1943 in Uithui-
zen een aantal jaren geleden een 
artikel las in het Dagblad van 
het Noorden over een voormalige 
huissjoel in Winsum (DvhN, 3 mei 
2016, Een Jodenkerk? In mijn 
huis?) en in het artikel de naam 
van Herman Knorringa aantrof. 
Toen begon bij Jan Bronda een 
bel te rinkelen en hij besloot op 
zoek te gaan naar deze Herman  
Knorringa. Zelf inmiddels wo-
nend in Emmen wist hij Herman  
Knorringa op te sporen, die na een 
lang en bewogen leven nu ook in 
Emmen woont. En toen kwamen 
de verhalen bij elkaar en kon Her-
man Knorringa het zilver van zijn 
oom en tante in ontvangst nemen.

Op een zonnige dag in het najaar 
ontmoeten we elkaar thuis bij 
Herman Knorringa. Bij koffie en 
door Herman zelf gebakken heer-
lijke boterkoek komen de verha-
len en komt zelfs nog een laatste 
stukje van het zilver uit de tas 
van Jan Bronda. “Nu is alles weer 
bij elkaar,” zegt Jan Bronda. Hij 

vertelt vervolgens hoe het zilver 
in zijn familie is gekomen. “Ik wil 
allereerst de naam noemen van 
Jantje Leeuw-Wight, de vrouw 
die uiteindelijk het zilver heeft 
bewaard, tot aan haar dood in 
1949. Zij had geen kinderen en 
haar erfenis ging naar mijn ou-
ders voor wie zij veel betekend 
heeft. Mijn vader was in zijn jonge 
jaren vanwege het leren van een 
vak in Uithuizen beland en woon-
de toen enige tijd bij de familie 
Leeuw in huis. Mijn ouders zijn 
altijd in Uithuizen blijven wonen 
en ik ben er dus geboren. Voor ons 
was mevr. Leeuw-Wight  altijd 
tante Jantje. Een bijzonder socia-
le vrouw. Mijn vader wist wel dat 
tante Jantje het zilver in bewa-
ring had gekregen van een familie 
Knorringa, maar wie dat waren, 
wist hij verder niet. Bij zijn over-
lijden is het zilver verdeeld onder 
mijn vijf zussen en mijzelf. Toen 
ik dus het stuk in de krant las heb 
ik mijn zussen aangesproken en 
het zilver weer verzameld om het 
uiteindelijk aan Herman te kun-
nen overhandigen.” 

Door toeval na 75 jaar terug naar de familie
door Tea G. Rienksma

Jan Bronda 
met zijn vader 
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Onwillekeurig komen de verha-
len over de oorlogsperiode aan de 
orde. Herman vertelt dat Uihui-
zen een vrij grote Joodse gemeen-
schap had voor de oorlog en dat er 
veel Knorringa’s woonden, alle-
maal familie van elkaar. Herman 
loopt naar de kast en pakt een 
rol papier waarop de stamboom 
van de Knorringa’s met de hand 
is getekend. Het is een enorm vel 
papier, vanaf de stamvader tot 
aan heden. Ook Sallie en Grietje, 
Hermans oom en tante, met hun 
beide kinderen staan vermeld. 

“Ons gezin, mijn vader, mijn moe-
der en mijn broer en ik, hebben de 
oorlog overleefd in de onderduik. 
Mijn vader zag het gevaar en wil-
de weg uit Uithuizen en we zijn 
toen naar Oegstgeest verhuisd. 
Hij kwam zelf uit een gezin met 
zeven kinderen, waarvan alleen 
hijzelf en een broer die al voor de 
oorlog naar Amerika is gegaan de 
oorlog hebben overleefd.” 

Op enkele lepels en vorken staan 
de monogrammen van de beide 
zonen van Sallie en Grietje  ge-
graveerd, G.J. K. en B.J.K. Zo vor-
men deze voorwerpen een stille 
getuigenis van het leven van deze 
mensen en van de jongens die al-
lebei maar amper 20 jaar zijn ge-
worden.

Jantje Leeuw-Wight met Jan Bronda (l)   
en zijn  zussen

Toen Herman Knorringa het zil-
ver van Jan Bronda kreeg is hij 
er mee naar Westerbork gegaan. 
Daar wilde men het wel heb-
ben, maar het zou dan in depot 
komen. Herman wilde dat niet, 
het moest niet weer verborgen 
worden. Uiteindelijk besloot hij 
het in bruikleen te geven aan 
de Progressief Joodse Gemeente 
Noord Nederland, die in het ge-
restaureerde sjoeltje in Zuidlaren 
haar diensten en bijeenkomsten 
houdt. Bovendien was Herman 
zelf lid geworden van deze kille. 
Hier werd het met aandacht ont-
vangen en komt het in de vitrine-
kast die in de sjoelruimte staat. 
In deze kast worden voorwerpen 
tentoongesteld die iets vertellen 
over het Joodse leven en over de 
Joodse traditie. En zo zullen ook 
deze zilveren voorwerpen daar 
een plaatsje krijgen en blijft op 
deze manier de herinnering aan 
de familie Knorringa-van Haren 
levend.

Monogrammen van 
de broers Carel 
Joseph en Betto 

Johan Knorringa



DaF 6 tevet 5779 jaargang 31 nummer 4 27

Men Neme
door Ruthy Schabbing

De latkes van abbale
Of ik een recept wil schrijven 
voor Chanoeka? Maar natuurlijk! 
Maar wat zal ik eens bedenken? 
Er is zoveel, en ik vind het al-
lemaal lekker! En toch, het is al 
traditie geworden; elk jaar bakt 
mijn vader latkes voor Chanoeka 
in de sjoel in Leeuwarden. Ieder-
een vindt de latkes van mijn va-
der de lekkerste en ofschoon ik 
het precies zo doe als mijn vader, 
zijn mijn latkes nooit zo lekker. 
Terwijl ik dit allemaal schrijf, be-
denk ik mij dat ik eigenlijk hele-
maal geen recept heb maar alles 
op de gok doe. En dat is precies 
zoals mijn vader ze maakt. Ik zal 
proberen daar een recept van te 
maken.

Men neme: 
Neem ongeveer een kilo iets krui-
mige aardappelen
1 ui
2 teentjes knoflook
twee eieren
ongeveer een half kopje bloem, 
matzemeel of zelfrijzend bakmeel
zout en peper naar smaak

Schil en rasp de aardappelen. In 
veel recepten staat dat je de ge-
raspte aardappelen zou moeten 
spoelen en/of uit laten lekken. 
Ik doe dat niet want ik vind het 
zonde om alle voedingstoffen weg 
te gooien. Je mengsel wordt dan 

wel dunner maar daarom doe ik 
er wat meel door. Pel en rasp de 
ui. Pel de teentjes knoflook en 
pers ze uit. Meng alles in een gro-
te kom en voeg naar smaak peper 
en zout toe. Vervolgens vul je een 
grote koekenpan met een flinke 
laag olie en laat je die flink heet 
worden. Met behulp van een grote 
lepel schep je nu hoopjes van je 
‘beslag’ in de hete olie en maakt 
ze met behulp van een vork plat. 
Wacht tot de bovenkant droog is 
en draai de latkes om. Ik doe dit 
bij voorkeur met een spatel en 
een vork maar kijk wat jij handig 
vindt. Laat de latkes aan beide 
kanten bruin worden en laat ze op 
een bord met keukenpapier uit-
lekken. Ga op deze manier door 
en tot alle beslag op is. Meng het 

wel telkens goed voordat je het 
beslag in de koekenpan schept. 
Veel mensen vinden dat bij latkes 
appelmoes hoort, ikzelf hou niet 
zo van die combinatie, ik vind ze 
veel lekkerder met een frisse sa-
lade erbij maar ik kan mijn vel 
ook gerust strak eten met alleen 
latkes. In dat geval eet ik er graag 
chrein (soort saus of dip gemaakt 
van o.a. mierikswortel en rode 
biet) bij.
Beteavon en een Chanoeka Same-
ach!

Noot van de redactie: hoewel Cha-
noeka reeds voorbij is wanneer dit 
nummer van JaGDaF verschijnt 
zijn latkes het hele jaar door lek-
ker! 
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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 
13 januari 10.00-12.00 uur, Wizo start een lees-
club voor leden en niet leden. Gebouw van de Joodse 
Gemeente, Slotmakersstraat 16, Leeuwarden. Ont-
vangst met koffie/thee. Opgeven via: 
wizofriesland@hotmail.com, of 058 2121524.

15 januari 19.30-21.30 uur, Swettehiem, Pieter 
Sipmawei 136, EC Leeuwarden. Genootschap Ne-
derland-Israël, Jan Franke spreekt over: De veel-
zijdige vormen van waterbeheersing in Israël. Info 
GNI Leeuwarden.

13 februari Mifgasjiem: vanaf 10.30 uur, Res-
taurant de Koningshof, Prinsessenweg 1, 8443 DN  
Heerenveen. Vertoning van de film Suzi Gold en ge-
zellig smoezen. Na afloop lunch. Vóór 9 februari aan-
melden door € 12,50 over te maken op bankrekening 
NL03ABNA0502392800 t.n.v. A.H.G.Pool, Leeuwar-
den, met vermelding van de datum 13 februari..

19 februari 19.30-21.30 uur, Swettehiem, Pieter 
Sipmawei 136, 8915 EC Leeuwarden. Genootschap 
Nederland- Israël, dr. Jan Henk Hamoen, theo-
loog en kunstliefhebber over Je leven schilderen, de 
kunstbeleving van Charlotte Salomon en de tentoon-
stelling in het JHM. Info GNI Leeuwarden.

13 maart Mifgasjiem: vanaf 10.30 uur, Restau-
rant de Koningshof, Prinsessenweg 1, 8443 DN  
Heerenveen. Henri en Marga Vogel vertellen over 
Gedachtegoed van Musar beweging. Na afloop lunch. 
Vóór 9 maart aanmelden door € 12,50 over te ma-
ken op bankrekening NL03ABNA0502392800 t.n.v. 
A.H.G.Pool Leeuwarden  met vermelding van de da-
tum 13 maart, 

26 maart 19.30-21.30 uur, Swettehiem, Pieter Sip-
mawei 136, 8915 EC Leeuwarden. Genootschap 
Nederland-Israël, Fajga Szmulewicz leest voor uit 
Sjolem Aleichem. Info GNI Leeuwarden.

Groningen
Synagoge, Folkingestraat 60, 9711 JZ Gronin-
gen. 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 

12 oktober 2018 t/m 3 februari 2019 Unieke ten-
toonstelling Relieken in de Synagoge. Openingstij-
den dinsdag t/m vrijdag en zondag 13-17 uur. Voor 
info www.synagogegroningen.nl.

31 maart Van 15-17 uur in de Sjoel in Groningen, 
verzorgt Wizo een Poeriemfeest voor heel Joods 
Noord-Nederland! In samenwerking met NIG Gro-
ningen en NIG Leeuwarden. Natuurlijk koffie/thee 
kiesjliesj en salades. Toegang vrij, wel een collecte.

Drenthe 
Zondag 13 januari 2019,12.00 uur, de Israëlische 
alt Noa Frenkel en pianiste Shuann Chai, The Scent 
of Pink, o a.gedichten van Asaph Ben-Menahem, als 
liederencyclus gecomponeerd door Rene Samson, 
Muziekkamer Assen, Podium Zuidhaege, De Schalm.

20 januari, 15.00 uur, synagoge Zuidlaren. Nieuw-
jaarsconcert door Louise Berendsen, fluit; Sophie 
van Dijk, harp; Els van der Weij, saxofoon. Zij spelen 
werken van Joodse componisten*.

17 februari, 15.00 uur: synagoge Zuidlaren lezing 
over Maimonides: “Verstandig Geloven”, door Prof. 
dr. Wout van Bekkum*

10 maart, 15.00 uur: synagoge Zuidlaren, Bassino 
kwartet o.l.v. Ronald Moelker fluit*. 
*aanmelden: info@synagogezuidlaren.nl

In Herinneringskamp Westerbork is vaak op 
zondag een bijzondere bijeenkomst. 
Zie: www.kampwesterbork.nl
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21 januari   Toe Bisjwat, Nieuwjaar van de Bomen.                    
20 maart     Vastendag van Esther,  
         begin vasten 04.47 uur.
21 maart     Poeriem, Lotenfeest.
22 maart     Soesjan Poeriem

Elders in het land
Museum Sjoel Elburg is te bezichtigen. 
Info www.sjoelelburg.nl of info@sjoelelburg.nl
Tentoonstelling met werk van Amos van Gelder 
(1960) De getekenden, 6 oktober 2018 t/m 5 janu-
ari 2019.
Verwacht: tentoonstelling over het werk van Sal  
Meijer 1870-1965. 11 januari 2019 t/m 4 mei 2019.

Amsterdam Joods Cultureel Kwartier
Het Joods Historisch Museum, het JHM Kinder-
museum, de Portugese Synagoge en de Holland-
sche Schouwburg vormen samen het Joods Cultu-
reel Kwartier, waar u met één kaartje van alle vier 
kunt genieten. Voor info over tentoonstellingen 
en evenementen in het Joods Cultureel Kwartier,  
zie www.jhm.nl en www.jhmkindermuseum.nl.
In het Joods Historisch Museum de nieuwe 
vaste tentoonstelling over de geschiedenis van de 
Joden in Nederland van 1600-1900. Deze tentoon-
stelling vertelt het verhaal van de joodse migranten, 
die uit alle windstreken naar de Republiek kwamen.
Tentoonstellingen in het JHM
Leo Schatz (1918-2014), t/m 6 januari 2019
Exodus- Illegale Palestina-gangers 1945-1948, 29 
september 2018 t/m 24 februari 2019
The Institute of Ongoing Things, installaties van Uri 
Katzenstein,19 oktober 2018 t/m 10 maart 2019
Fototentoonstelling van David Seymour (Chim), t/m 
september 2019
Kindermuseum, Ruben en de Ark van Noach, t/m 31 
december 2019
Nationaal Holocaust Museum, Kom vanavond 
met verhalen, t/m 31 december 2019
Portugese Synagoge 
Oudste nog functionerende Joodse bibliotheek ter 
wereld: Ets Haim Livraria Montezinos

Kaarslichtconcerten in de Portugese Synagoge 
in 2019
17 januari: Trio C tot de derde. 19.30-20.30 uur. 
Entree € 14,50.

28 februari: Rembrandt Frericks Trio en David 
Kweksilber. 14.30-15.30 uur.  Entree € 14,50.
28 maart: Carolyn Enger.19.30-20.30 uur. 
Entree € 14,50.

Sjoeldiensten
In Leeuwarden worden sjoeldiensten gehouden in 
de synagoge Slotmakersstraat 16. Voor informatie 
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-Neder-
land (PJGNN)
Elke drie weken sjabbatochtend- of vrijdagavond-
dienst in de synagoge Zuidlaren. 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 sjabbatochtenddienst 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: mevr. Friedejet van Blankenstein, tel. 
0592 357149

Joodse Feestdagen
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