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In het vorige Redactioneel heeft u  iets kunnen lezen over  
Poeriem. Dat ligt weliswaar al lang achter ons, maar ik geniet 
nog steeds van de gedachte aan het Poeriemfeest in Gronin-
gen. De vele kindertjes om Chaja heen, die de kindermegila 
voorlas. Later waren die kinderen druk met Annet aan het 
kleuren. Ook de matsekruimels van Pesach zijn we weer ver-
geten.
Op 28 mei werden de Open Joodse Huizen in Leeuwarden 
druk bezocht. Behalve huizen waar vroeger Joden in gewoond 
hebben was ook de kelder van de oude Hofwijck te bezichtigen. 
Hier was in de oorlog een wapenopslag van het verzet. Benno 
Troostwijk vertelde zijn verhaal in de ‘Joodse School’, waar hij 
in de oorlog nog les kreeg. Later is die school door de Duit-
sers geconfisqueerd en werd les gegeven op de Emmakade in 
het Joods Lyceum. Ad Fahner vertelde de geschiedenis van het 
gebouw in de Voormalige Synagoge en daar was muziek van 
‘Mulder & Sons’. Veel kijkers kwamen in de Synagoge en op de 
Joodse Begraafplaats. In Zalen Schaaf vertelde Auke Zelden-
rust over ‘De Joodse Bruiloft’. En Gerard van der Veer over 
onderduikers. In de Ateliers Haniahof was het Distributiekan-
toor. In de Blokhuispoort werd in 1944 ‘De overval’ gepleegd, 
het verzet slaagde er in mensen te bevrijden uit het Huis van 
Bewaring. Verder waren Tresoar, Historisch Centrum Leeu-
warden en het Fries Verzetsmuseum open.
Als ik dit schrijf moet de viering van de Onafhankelijkheids-
dag van Israël nog komen op 26 mei.
Wij verwachten, dat het net zo’n feest wordt als vorig jaar, 
toen ook ambassadeur Aviv Shir-On mee genoot van de spre-
kers, de muziek en de lekkere hapjes.
Ook hoop ik dat als dit blad op uw mat ligt Sjawoeot weer fijne 
dagen waren voor ons allemaal.
Dan nu het blad dat voor u ligt. Het wordt vast weer genieten 
van de steeds terugkerende onderwerpen. Maar ik ben erg 
nieuwsgierig naar het ‘gesprek tussen de Nederlandse Joden 
en de hier wonende Israëliërs'. En naar het stuk van Frank 
Roos, omdat ik in Leeuwarden betrokken ben bij ‘Kleurrijk 
Fryslân’. Dus veel leesplezier gewenst!

Iet Schabbing, secretaris
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O.R.T.

Kohén, Levie of 
Jisrael 

de 12  Stammen

door rabbijn S. Evers

Vandaag gaan we een stukje van 
de geschiedenis van het Joodse 
volk behandelen. We beginnen bij 
de aartsvaders en aartsmoeders 
en vandaar gaan we naar de 12 
stammen.

Het begin
Het eerste koppel is Awraham 
en Sara. Bij hun is eigenlijk het 
Jodendom begonnen. Daarna ko-
men Jitschak en Rivka. Hun zoon 
Ja’akov trouwt met vier vrouwen, 
de zusters Rachel en Lea en de 
twee dienstmeisjes Bilha en Zil-
pa. Samen krijgen zij 12 zonen. 
Deze zonen worden genoemd de 
Bné Jisrael, de zonen van Jisrael. 
Jisrael is de tweede naam van 
onze aartsvader Ja’akov. Lea is 
de moeder van zes: Re’oeven, Shi-
mon, Levie, Jehoeda, Jissagar en 
Zevoeloen. Bilha is de moeder van 
Dan en Naftali. Zilpa is de moeder 
van Gad en Asher. En Rachel is 
de moeder van Joseph en Benja-
min. Deze 12 zonen zijn de stam-
vaders van de 12 stammen. In een 
later stadium is de stam Joseph 
gesplitst in 2 stammen, Ephrajim 
en Menashe. Toch blijven we al-
tijd spreken over de 12 stammen. 
In sommige gevallen doet de stam 
Levie niet mee en dan wordt Jo-
seph gesplitst in 2 stammen. En 
als Levie wel mee doet, dan wordt 
Joseph als één  stam beschouwd. 
Ter illustratie, op het borstschild 
van de Hogepriester stonden de 
namen van de 12 stammen ge-
graveerd in edelstenen. Daar ‘telt’ 
Levie mee en wordt Joseph ge-
noemd. Maar bij de verdeling van 

het land Israël had de stam Levie 
geen eigen provincie en dan heb-
ben de 2 stammen Ephrajim en 
Menashe ieder een eigen gebied.

Kohén of Levie
De stam Levie heeft in het Joodse 
volk een bijzondere taak. Zij is  
verantwoordelijk voor alles wat er 
gedaan moet worden in en rond de 
tempel. Deze taak was oorspron-
kelijk bestemd voor de eerstge-
borenen, maar die bleken onge-
schikt te zijn om de tempeltaak op 
zich te nemen. Wat is er gebeurd? 
Veertig dagen na de Openbaring 
op de berg Sinai, heeft het Joodse 

volk een enorme fout gemaakt, ze 
hebben het afgod van het gouden 
kalf gemaakt en dat aanbeden. 
De enigen die zich hiervan gedis-
tantieerd hadden, waren de leden 
van de stam Levie. Toen heeft G’d 
besloten om de taken in de tem-
pel over te hevelen naar de stam 
Levie. Binnen de stam Levie is 
er één familie die de taak heeft 
gekregen om daadwerkelijk de di-
enst in de tempel te doen. Dit zijn 
de afstammelingen van Aharon. 
Aharon was de oudere broer van 
Moshé. En iedereen die in man-
nelijke lijn afstamt van Aharon 
is een kohén oftewel een pries-
ter. Elke kohén is dus automa-
tisch ook een Levie. De andere 
leden van de stam Levie hadden 
ondersteunende taken. Pas toen 
aan het begin van de 19e eeuw 
naamgeving werd ingevoerd, zijn 
de achternamen Cohen en Levie 
ontstaan. Maar er zijn ook veel 
families, die wel tot de Kohén 
of Levie familie behoren, maar 
gekozen hebben voor een andere 
achternaam.

Jisrael:12 stammen en later  
12 provincies
De 12 stammen vormen samen 
het geheel van het Joodse volk. 
Elke stam heeft zijn eigen taak 
en eigen manier om zijn doel te 
bereiken. Dit kwam al tot uit-
drukking bij het begin van het 
Joodse volk, bij de Uittocht uit 
Egypte. Op de zevende dag van 
de Uittocht trok het Joodse volk 
door de Rietzee. De midrasj  
(de verhalende verklaring op de  

Postzegels Israël: de 12 stammen
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Torah) vertelt dat er niet één pad 
was door deze Rietzee, maar dat 
er 12 paden waren, gescheiden 
door doorzichtige watermuren. Ie-
dere stam trok via een ander pad 
door de zee. In de woestijn waren 
de 12 stammen gelegerd rondom 
het heiligdom. In het midden van 
het kampement stond de tempel 
en in de eerste ring rondom de 
tempel was de stam Levie geleg-
erd. Daarom heen waren de an-
dere 12 stammen gelegerd, 3 in 
elke windrichting. Zo zijn ze 40 
jaar door de woestijn getrokken 
onder leiding van Moshé en zijn 
broer Aharon. Onder leiding van 
Moshé’s opvolger Jehosjoe’a zijn 
de Bné Jisrael het land Kena’an 
binnengetrokken. Veertien Jaar 
heeft hij gedaan over de verover-
ing en verdeling van het land 
Kena’an en toen hadden min of 
meer alle stammen een eigen ge-
bied, een eigen provincie. Alleen 
de stam Levie had geen eigen 
provincie. Zij woonden in speciaal 
daarvoor aangewezen steden. Het 
land Kena’an is nu echt het land 
Israël geworden!

Twee rijken
We gaan even met zevenmijls-
laarzen door de geschiedenis. 
Langs de periode van de Rich-
teren tot aan de periode van de 
eerste koningen. Koning Sja’oel 
van de stam Benjamin was de 
eerste die de kroon mocht dra-
gen. Helaas bleek hij de macht 
van het koningschap niet aan te 
kunnen en is het koningschap 
niet binnen zijn familie gebleven. 

Na hem kwamen de koningen 
David en diens zoon Sjelomo van 
de stam Jehoeda. Zeker onder 
Sjelomo heeft het land Israël een 
belangrijke positie ingenomen 
op het toenmalige wereldtoneel. 
Van heinde en verre kwamen 
vorsten en koningen hun respect 
aan hem tonen. Helaas bleek zijn 
opvolger niet dezelfde kwaliteiten 
als zijn vader te hebben en is het 
Joodse rijk uiteengevallen in twee 
rijken. Het rijk Jehoeda en daar-
bij de kleinere stam Benjamin.
De overige 10 stammen vormden 
het rijk Jisrael / het 10 stammen-
rijk. Soms leefden deze twee rij-
ken in vrede met elkaar, trokken 
ze samen op tegen gezamenlijk  
vijanden van buiten. Maar helaas 
zijn er ook oorlogen gevoerd tus-
sen deze twee broederstaten. Er 
was veel onderlinge handel en 
over en weer werd er met elkaar  
getrouwd en verhuisde men van 
provincie naar provincie. Helaas 
was het 10 stammenrijk uitein-
delijk niet opgewassen tegen de 
aanvallen van de koning van As-
syrië. Ze zijn verslagen en in bal-
lingschap weggevoerd. Er zijn 
vele, vele publicaties geweest 
vanuit allerlei hoeken om deze 
verloren stammen terug te vin-
den, maar in feite weten we niet 
waar deze stammen gebleven zijn.

Jehoeda
De stammen Jehoeda en Ben-
jamin bleven over, hoewel veel 
van hun inwoners oorspron-
kelijk afkomstig waren van de 
andere stammen. Het woordje 

‘Jood’ betekent eigenlijk een in-
woner van het gebied Jehoeda. 
Ook deze stammen zijn wegge-
voerd. Koning Nebukadnezar van 
Babylonië was te sterk en heeft 
de tempel verwoest en de Joden 
weggevoerd. Uit deze balling- 
schap is het Joodse volk wel terug 
gekomen. Ze hebben een nieuwe 
tempel gebouwd en er is opnieuw 
een periode van bloei gekomen. 
Helaas bleek dit ook niet besten-
dig te zijn en uiteindelijk hebben 
de Romeinen de tweede tempel 
verwoest en opnieuw is er een 
periode van ballingschap voor het 
Joodse volk begonnen.
Dagelijks spreken we in onze 
gebeden de wens uit dat we weer 
terug mogen keren naar ons land 
en dat we allen daar weer in 
vrede zullen leven, een periode 
van waarachtige sjalom. 
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De Oostenrijkse componist Arnold Schönberg (1874-
1951) werd geboren in een Joodse gezin. Toen hij 24 
jaar oud was bekeerde hij zich tot het protestantisme. 
De bekering van Joden naar een andere godsdienst was 
eeuwenlang een veel voorkomend verschijnsel. Meestal 
gebeurde dit vanwege een of andere sociale en sociolo-
gische reden, zoals vervolging, pogroms etc. De beke- 
ring van Schönberg is dus niet een special geval. Zeker 
niet in dat deel van de wereld dat werd beschreven als 
een plaats waar: ‘Het doopformulier is de toegang tot de 
Europese cultuur.’( Heinrich Heine, 1823) De terugkeer 
naar het Jodendom is niet zo algemeen, maar is niet 
uniek. Een Jood die zich bekeerd heeft tot een andere 
godsdienst blijft immers een Jood. Er is geen document 
of ceremonie nodig om de terugkeer naar het Joden-
dom te markeren. Dus, een geschreven Tesjoeva is een 
zeldzaam document in de geschiedenis van het Joodse 
volk.

Tesjoeva 

Schönberg 1911
Foto Arnold Schönberg Center, Wenen

In 1933 - het jaar waarin Hitler 
naar de macht greep - had de 59 
jarige Schönberg in een Parijse 
synagoge formeel zijn wens tot 
uitdrukking gebracht terug te 
keren tot de Joodse godsdienst. 
Hij had twee getuigen, de kunste-
naar Marc Chagall en de schoon-
zoon van Einstein, Dimitri Mari-
anoff. Hoewel de rabbijn duidelijk 
probeerde te maken dat er geen 
document of ceremonie nodig was 
om zijn terugkeer te markeren, 
was Schönberg niet overtuigd. Hij 
hield vast. Dat hij een geschreven 
Tesjoeva heeft, maakt de trans-
formatie van zijn Joodse identiteit 
gedenkwaardig.1 Schönberg’s weg 
van zijn bekering tot het protes-
tantisme en zijn terugkeer naar 
het Jodendom was een ‘psycho-
dramatische weg,’2 vol van strijd 
en drama. Ik kan in deze korte 
tekst slechts de meest belangrijke 

elementen en de hoogtepunten 
aangeven.

Schönberg’s bekering tot het  
Protestantisme
Schönberg was in 1874 geboren in 
Wenen in een geassimileerd Joods 
middenklasse gezin. In overeen-
stemming met de Joodse tradi-
tie was hij na 8 dagen besneden. 
Zijn vader, Samuel Schönberg 
was een Hongaarse ‘vrijdenker’, 
zoals Schönberg hem beschreef. 
Zijn moeder, Pauline Nachod 
was een Tjechische, afkomstig uit 
een oude, zeer religieuze Joodse 
familie in Praag, een familie van 
generaties cantors. Schönberg 
werd niet religieus opgevoed. 
Zijn vader stierf toen Schönberg 
16 jaar oud was. Hij verloor een 
van zijn vormende steunpilaren. 
De gevolgen van de afwezigheid 
van zijn vader in zijn jonge jaren, 

het moeten missen van zijn lei-
ding, waren van wezenlijke in-
vloed op de ontwikkeling van zijn  
identiteit. De tienerjaren vormen 
de jaren van zelfdefiniëring. Het 
is de periode waarin Schönberg 
zichzelf beschreef als: “Ik ben een 
atheïst, een ongelovige vrijden-
ker, zoals mijn vader was.” 
De overgang van de kindertijd 
naar de volwassenheid is complex 
en uiterlijke invloeden spelen een 
belangrijke rol in het vormen van 
de identiteit. Een van zijn beste 
vrienden was Walter Pieau, een 
operazanger en een gelovige Lu-
theraan. Zijn rolmodel was Gus-
tav Mahler, Jood van geboorte 
maar in 1897 bekeerd tot het 
christendom, een jaar voor Schön-
berg. In 1898 ging Schönberg van 
de Joodse godsdienst over naar 
het protestantisme. Deze beke-
ring loste zijn identiteitsprobleem 

De transformatie van Arnold Schönberg’s Joodse identiteit

door Lena Egyed
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niet op. 
We zien geen enkele invloed 
van zijn bekering op zijn ma-
nier van denken. Hij bleef 
worstelen met zijn eigen 
ideeën, zoals aartsvader Ja-
cob geworsteld had met de 
Engel van God en zoals hij 
dat had uitgedrukt in zijn 
oratorium Jacobs Ladder 
(1917-1922). 

Antisemitische inciden-
ten
In 1921 was de protestantse 
Schönberg een niet gewen-
ste Jood. Er vond een aantal 
incidenten plaats die hij as-
socieerde met antisemitisme. 
In juni 1921 ging Schönberg met 
zijn gezin en enkele van zijn leer-
lingen naar het vakantieoord 
Mattsee in Boven-Oostenrijk. Hij 
had zich niet gerealiseerd dat 
deze plek al langer bekend stond 
vanwege een radicale antisemi-
tische sfeer. Hij ontving daar een 
ansichtkaart met het volgende  
bericht: “Aan de beroemde com-
ponist A. Schönberg, helaas 
aanwezig in Mattsee. Zeer ge-
waardeerde Meester!? Mocht u 
geïnteresseerd zijn in het Joodse 
probleem in Mattsee, lees dan het 
artikel hierover in ‘Chronik’ van 
vandaag; hoe dan ook, het is aan-
bevolen in uw aandacht, [getek-
end] Een Arische vakantiegan-
ger.”3

Het tweede incident was gebas-
eerd op een valse beschuldiging 
en verwoeste gedurende enige tijd 
een vriendschap. De vriendschap 

tussen Wassily Kandinsky en 
Schönberg dateerde van 1911 en 
was gebaseerd op gelijkgestemde 
artistieke ideeën. Door Alma 
Mahler was hun vriendschap in 
1923 verbroken. Schönberg was 
door haar op de hoogte gebracht 
van antisemitische tendenzen in 
het Bauhaus. Er was geen en-
kele basis voor dit gerucht. Alma 
Mahler gaf een eenzijdige uitleg 
van een gesprek met Kandinsky. 
Ze meende er een antisemitische 
tendens in te bespeuren. Er war-
en overigens meerdere geruchten 
van antisemitisme onder sommi-
ge Bauhaus kunstenaars. Schön-
berg was wantrouwig, zijn ervar-
ing in Mattsee had hem dubbel 
gevoelig gemaakt, zoals blijkt uit 
een brief aan Kandinsky. “Ik heb 
gehoord dat zelfs een Kandinsky 

slechts kwaad ziet in de han-
delswijze van Joden en hun 
kwaadaardige handelingen 
als behorende bij het Joden-
dom ziet en wat dit punt bet-
reft geef ik de hoop op elkaar 
ooit te begrijpen. Het is een 
droom. Wij zijn twee ver-
schillenden soorten mensen. 
Definitief!”4 Op basis van 
de informatie die hij van 
Alma Mahler had gekregen, 
weigerde hij het aanbod om 
directeur van de Bauhaus 
muziekschool te worden. Na 
zijn bittere confrontatie met 
antisemitisme begon hij zich 
als Jood te identificeren en 
voelde zich betrokken bij de 

gedachte aan een Joods Nationaal 
Tehuis. 

Tesjoeva van Schönberg en de 
thematisering van het Joden-
dom in zijn muziek
Het thema van de Joodse iden-
titeit kreeg in het zionistische  
drama The Biblical Way en in zijn 
magnum opus Moses and Aaron 
een artistieke verwerking.
Dertig jaar na Theodor Herzl 
had Schönberg zijn visie op een 
Joodse staat neergelegd in een 
theaterstuk: The Biblical Way 
(1926-1927). Dit zionistische dra-
ma is een zuiver gesproken drama 
zonder een muzikale achtergrond, 
een politiek stuk (‚Tendenzstück’), 
de spelers zijn slechts boodschap-
pers van een idee, zonder een echt 
dramatisch karakter. The Bibli-
cal Way verwijst naar een Oud 
Testamentisch fundament. De 

Teshuva
Document Arnold Schönberg 

Center, Wenen
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geschiedenis van Israël, de Uit-
tocht uit Egypte en het Verbond 
tussen God en zijn uitverkoren 
volk zijn erin verwerkt, zonder 
dat het verhaal in Bijbelse tijden 
is geplaatst. Na The Biblical Way 
ontstond Moses and Aaron (1923-
1937). In het door Schönberg ge-
schreven libretto, houdt hij zich 
wederom bezig met vragen betref-
fende het Jodendom. Het thema is 
gebaseerd op bijbelse voorbeelden 
uit het Oude Testament en is door 
Schönberg bewerkt. 
Vanaf de twintiger jaren was 
Schönberg aangesteld aan de 
Akademie der Künste in Berlijn 
en verzorgde een masterclass voor 
compositie. Met de machtsover-
name door Hitler in 1933 verloor 
hij zijn academische positie, hij 
moest Berlijn verlaten. Hij werd 
door de nazi’s uitgesloten van de 
Academie. De president van de 
Academie maakte bekend dat: 
“de Joodse invloed op de Aca-
demie verwijderd moet worden”. 
Schönberg werd door de nazi’s 
bestempeld als een componist 
van Entartete Musik en gedwon-
gen te emigreren naar de Vereni-
gde Staten. Nadat hij Berlijn had 
verlaten, vluchtte hij naar Parijs 
waar hij terugkeerde tot het Jo-
dendom. Zijn Tesjoeva was een 
zeer demonstratieve, krachtige en 
dappere anti-nazi actie, in 1933 
buitengewoon risicovol. In okto-
ber 1933 reisde hij met zijn gezin 
naar de VS. Al in december was 
hij begonnen een propagandastuk 
(15 bladzijden) te schrijven en in 
1938, een paar maanden voor de 

Kristallnacht voltooide hij een 
document waarin hij zijn ideeën 
over een politieke toekomst van 
de Joden samenvatte. A Four-
Point Program for Jewry: “I. De 
strijd tegen antisemitisme moet 
gestopt worden. II. Er moet een 
verenigde Joodse partij worden 
opgezet. III. Eensgezindheid 
binnen het Jodendom moet met 
alle middelen worden versterkt. 
IV. Er moeten wegen gezocht 
worden voor een plek voor de op-
richting van een onafhankelijke 
Joodse staat.”5

In de laatste fase van zijn leven, 
van 1938-1951, componeerde hij 
werk met een directe Joodse litur-
gische basis. In sommige composi-
ties heeft hij zich volledig in de 
wereld van het Oude Testament 
begeven. (Kol Nidre op. 39, 1938; 
A Survivor from Warsaw op. 46, 
1947, Israel exits again 1949; 
Psalms op. 50A, 1949; op.50B, 
1950; op.50C, 1950) 
In het jaar van zijn dood, 1951, 
werd hij benoemd tot Honorary 
President of the Israëli Academy 
of Music in Jeruzalem. In zijn 
dankwoord schreef hij:”Ik heb al 
aangegeven dat voor meer dan 
vier decennia mijn liefste wens 
is geweest de vestiging van een 
aparte, onafhankelijke staat Is-
raël mee te maken. En inderdaad, 
meer dan dat; een burger te wor-
den van die Staat en hier te verblij-
ven. Helaas ben ik genoodzaakt 
deze hoop op te geven.”6 Toen 
Schönberg dit schreef was hij erg 
ziek. Het was een paar maanden 
voor zijn dood.

 
Schönbergs Tesjoeva als het 
enige correcte antwoord op 
nazi stigmatisering
Een zelfportret van Felix Nuss-
baum ‘Self Portrait with Jewish 
Identity Card’ uit 1943 symboli-
seert voor mij de zelfidentificatie 
van de Joden in de 20ste eeuw. 
Deze identificatie was opgelegd 
door de nazi’s en diep geïnternali-
seerd door de Europese Joden. De 
Duitse schilder had het portret 
een jaar voor zijn dood in Ausch-
witz gemaakt. Ik zie het leven en 
het werk van Schönberg als een 
definitieve verwerping van Fe-
lix Nussbaums zelfportret, van 
de zelfidentificatie door de Holo-
caust. Door in 1933 terug te keren 
tot het Jodendom, door de ge-
schreven Tesjoeva, had Schönberg 
aan de wereld laten zien dat hij 
het stigma, opgedrongen door de 

 Felix Nussbaum (1904 – 1944)
Self-Portrait with Jewish  

Identity Card, 1943/44
Foto: Museumsquartier Osna-
brück, Felix-Nussbaum-Haus

JaGDaF
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samenleving, door de nazi’s, niet 
geïnternaliseerd had. Zijn Joodse 
identiteit had hij zelf gekozen.  
Er is nog iets dat beschouwd kan 
worden als een bonus...in overeen-
stemming met de Mishneh  Torah 
van Maimonides: ‘.....de beloning 
van de boetvaardige is zelfs groter 
dan die van de onwankelbare ge-
lovige, want hij heeft het kwaad 
overwonnen door zwaarder spi-
ritueel werk te doen...’.7

Noten
1 André Neher: From baptism to Kol 
Nidre – Arnold Schönberg. They Made 
Their Soul Anew. State University of 
New York Press, 1990, 149-164.
2 Moshe Lazar: Arnold Schoenberg 

and his doubles: A psychodramatic 
journey to his roots. In: Journal of 
Arnold Schoenberg Institute, volume 
XVII. 1-2. 1994, 115-150.
3 Josef Rufer: Hommage à Schoen-
berg. In: Arnold Schoenberg Corres-
pondence. The Scarecrow Press, Inc. 
Metuchen, 1991, 9.
4 Jelena Hahl-Koch (ed.): Arnold 
Schoenberg – Wassily Kandinsky. Let-
ters, pictures, documents. Faber and 
Faber, 1984, 76.
5 Klára Móricz: Jewish Identities. Na-
tionalism, racism, and utopianism in 
twentieth-century music. University 
of California Press, 2008, 246. 
6 Erwin Stein (ed.): Arnold Schoen-
berg Letters, St. Martin’s Press, 1965, 
286.

7 Henry Abramson: Maimonides on 
Teshuvah: The Ways of Repentance, 
Smashwords, 2012.

Lena Egyed (1954), afkomstig uit Bu-
dapest, publiceert over de geschiede-
nis van muziek en literatuur. Werkte 
als redacteur voor het Joodse cultu-
rele tijdschrift Múlt és Jövő (Past and 
Future); was redacteur bij de uitgeve-
rij van de Hongaarse Academie van 
Wetenschappen, was redacteur van 
Hongaarse Encyclopedia (18 delen) en 
auteur van meer dan 100 encyclopedi-
sche artikelen.

“Wanneer ik een schilderij heb voltooid, houd ik er een door God gemaakt voorwerp naast -  een steen, 
een bloem, de tak van een boom of mijn hand - als een laatste test. Als het schilderij overeind blijft naast 
iets wat een mens niet kan maken, dan is het authentiek. Als de twee botsen, dan is het slechte kunst.” 
Marc Chagall 

“Muziek, poëzie, religie - ze ontstaan allemaal in de ontmoeting van de ziel met een aspect van de werkelijk-
heid waarvoor de rede geen begrippen en de taal geen namen heeft.” Abraham Joshua Heschel 

“De beroering van ons hart als wij naar de sterrenhemel kijken is iets waar geen taal uitdrukking aan kan 
geven. Wat ons verbaast en ten diepste raakt is niet dat wat wij begrijpen en weer kunnen geven, maar datgene 
wat binnen ons bereik maar buiten ons begrip ligt.”. Abraham Joshua Heschel 

“Ik heb ontdekt dat vriendelijkheid het belangrijkste is in het leven.” Isaac Bashevis Singer  

Uitspraken van diverse Joodse geleerden en wijzen, genomen met toestemming van de uitgever uit: Een stil 
moment. Joodse wijsheid. Teksten voor elke dag: inspirerend en rustgevend. Samenstelling: Arthur van Es-
sen en Piet van der Schoof, Uitg. Kok, Utrecht, 201, ISBN 978 90 435 28412
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Brug over de kloof tussen Nederlandse  
en Israëlische Joden?

door Tsafrira van Uitert-Levy

‘Zie hoe fijn en aangenaam wij 
gebroederlijk bij elkaar zitten’ 1- 
maar zitten Nederlandse en Is-
raëlische Joden, die nu ongeveer 
een derde van Joods Nederland 
vormen, gebroederlijk fijn en 
aangenaam bij elkaar?
Als voorbereiding op dit artikel 
sprak ik met vier Israëliërs (Joël, 
Noa, Ziv, Yossi; zelf ben ik de 
vijfde), twee van onze niet-Joodse 
partners (Ilka, Rik), een oud-be-
stuurslid van de Joodse gemeen-
te in Groningen (Ruth) en de hui-
dige voorzitter Frits. Ik gebruik, 
op Frits na, gefingeerde namen 
en presenteer de apart gevoerde 
gesprekken als één rondetafelge-
sprek. Wat u hieronder kunt le-
zen is een correcte weergave van 
de inhoud, maar niet van de na-
men en de gespreksvorm. 

Wel of niet naar sjoel
Joël en Noa begroeten iedereen 
hartelijk bij de deur en ‘openen’ 
de tafel in hun woonkamer, waar 
een overvloed aan lekkere ver-
snaperingen staat. Thee en kof-

fie worden ingeschonken waarna 
ik mijn eerste vraag inleid. “Wat 
vinden jullie van het contact tus-
sen de Nederlandse Joden en de 
Israëlische Joden hier?” 
“Nauwelijks tot geen,”zegt Ziv, 
die net als Joël en ik in een niet-
religieuze kibboets is opgegroeid 
en ruim de helft van zijn leven 
in Groningen woont. Noa en Yo-
ssi, ook heel lang hier, komen uit 
meer traditionele, stadse gezin-
nen. Van de volwassen kinde-
ren van de deelnemers aan dit 
gesprek, hebben vijf een Joodse 
partner en zeven een niet-Jood-
se partner. Ik vermoed dat deze 
demografische gegevens repre-
sentatief zijn voor Joods Neder-
land. In de diaspora zijn niet-
Joodse partners tegenwoordig 
meer regel dan uitzondering, zo 
ook onder de 43.000 Nederlandse  
Joden, van wie een derde uit Is-
raël komt en een kwart lid is van 
een Joodse gemeente2. 
De anderen beamen dat. “Op de 
ledenlijst van de Joodse gemeen-
te in Groningen, die zestig namen 

telt - kinderen inbegrepen - staan 
maar één of twee Israëliërs,” zegt 
Frits. “Niet-religieuze Israëliërs 
zijn niet gewend om naar de sjoel 
te gaan. Van onze leden komt 
ruim de helft af en toe wel, som-
migen alleen om minjan mogelijk 
te maken.” Ruth zegt: “Voor jullie 
is het vanzelfsprekend om met Jo-
den onder elkaar te zijn. In Israël 
hoef je daarvoor niet naar de sjoel 
te gaan en contributie te betalen. 
Voor ons ligt dat anders. We hu-
ren de sjoel en we moeten de rab-
bijn betalen, evenals de voorlezer 
uit de Thora, hun reiskosten en 
meer uitgaven voor een Joods le-
ven hier.”
“Ook al zou ik naar de sjoel wil-
len gaan, ik voel me daar als niet- 
religieuze Israëliër niet thuis,” 
zegt Ziv. “Neem bijvoorbeeld de 
Asjkenazisch-Jiddische uitspraak 
van de gebeden die ik moeilijk 
kan volgen.”3

“Tegenwoordig wordt er vaak in 
modern Hebreeuws gebeden,” 
zegt Ruth. “Dan mis ik wat ik van 
huis uit gewend ben.” 

Knesset, Jeruzalem
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“Voor mij vormt de orthodoxe sig-
natuur een drempel,” zeg ik. “Ik 
houd er niet van om als vrouw 
verplicht achterin apart te zitten 
en uitgesloten te zijn van actieve 
deelname aan het voorlezen uit 
de Thora, minjan, ga zo door. Van 
mij mogen vrouwen aan alle ritu-
elen gewoon meedoen, tot en met 
rabbijn zijn.” 
“De sjoel in Groningen is ortho-
dox, zo willen de leden het hou-
den,” zegt Frits.”In Zuidlaren 
staat het sjoeltje van de Progres-
sief Joodse Gemeente van Noord 
Nederland.” Maar Noa zegt: “We 
wonen hier in de stad.” Ruth 
hecht wel aan apart zitten, “maar 
toen ze een ‘mechitsa’4 hadden 
aangebracht tussen de mannen 
en de vrouwen, omdat orthodoxe 
gasten het zo hadden gewenst, 
ben ik met een vriendin wegge-
gaan.” Frits: “De ‘mechitsa’zit nu 
vast, dat willen de meeste leden.”
“Ik ben afgehaakt toen mijn kin-
deren, vanwege hun niet-Joodse 
moeder, uitgesloten werden van 
feesten en Joodse les-
sen,” zegt Ziv. “Van de 
lessen klopt dat wel,” 
zegt Frits. “Alleen Jo-
den kunnen lid worden 
van de Joodse gemeen-
te. Alleen leden mogen 
die lessen volgen. We 
houden ons eraan om 
assimilatie tegen te 
gaan. Maar niet-Joodse 
partners en kinderen 
zijn altijd welkom op 
Joodse feesten in de 
sjoel.”

Joël vertelt over een eigen hechte 
vriendengroep van twintig Isra-
eliërs, hun Nederlandse partners 
en kinderen, met wie ze de Jood-
se feesten vieren. ‘De voertaal is 
dan Hebreeuws. Yossi en ik ken-
nen de meeste van hen maar ho-
ren niet bij die groep, zoals meer 
Israëliërs in de stad. 

Cultuurverschillen
“Israëliërs hebben een andere 
mentaliteit dan de Europese Jo-
den,” zegt Ilka, die zelf uit Mid-
den-Europa komt en haar hele 
leven innig contact met Joden 
in haar land onderhoudt. “Naast 
Mediterrane invloeden speelt ook 
het feit mee, dat jullie als meer-
derheidsgroep in een Joods land 
zijn opgegroeid en niet als een 
Joodse minderheid in de diaspo-
ra.” Iedereen knikt instemmend. 
“Wij houden ons als Nederlandse 
Joden maar liefst gedeisd, zeker 
na de Shoah,”zegt Ruth. “Toen 
mijn zoon, die hier geboren is 
en met een niet-Joodse vrouw is 

getrouwd, lid werd van de Joodse 
gemeente, wilde hij eerst niet op 
de ledenlijst staan.”
“Ook de taal en de gedragscodes 
scheiden ons,” zegt Joël. “Zie bij-
voorbeeld wat hier op tafel staat. 
In Nederland ga je met de koek-
jestrommel rond, één koekje per 
gast. Wij zijn meer rechtdoorzee, 
vallen elkaar in de rede. Ik voel 
soms de nuances niet in het Ne-
derlands, de clou van grapjes, ge-
dragscodes. Zoiets kan tot onge-
makkelijke situaties leiden.” 
“Dat overkomt alle nieuwko-
mers,” zeg ik “Ghettovorming 
is geen uitzondering. Je voelt 
je onder elkaar thuis.” Ik wend 
me tot Ruth. “Was het voor jou 
en jouw zoon de reden om lid te 
worden van de Joodse gemeente?” 
Ruth:”Niet de hoofdreden. Ik ben 
het mijn familie en alle andere  
vermoorde Joden in Nederland 
verplicht. Hiermee bewijzen we 
dat Hitler niet heeft gewonnen.” 
Ook daarin verschillen Israëlische 
en Nederlandse Joden van elkaar. 

Israëliërs voelen zich 
diep verbonden met 
de langere Joodse ge-
schiedenis van ruim 
drieduizend jaar, met 
Israël en de voortdu-
rende oorlogen daar, 
de Tanach, klassiek en 
modern Hebreeuws. 
De Shoah, waar Joden 
in Nederland zich vaak 
aan spiegelen (niet-
Joden doen dat ook), 
staat in ons collectieve  
geheugen gegrift naast 

 

Zie, hoe goed en aangenaam 
het is als broeders en zusters  

eendrachtig samen te zijn.

Synagoge Groningen       Foto: Omke Oudeman
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meer gedenkwaardige momen-
ten in de Joodse geschiedenis. 
Drie van ons hebben ouders die 
de Shoah hebben overleefd. Toch 
lijkt die een minder centrale plek 
in te nemen in onze Israëlisch-
Joodse identiteit dan bij de Ne-
derlandse Joden. Of de verwer-
king ervan, voor zover mogelijk, 
in beide groepen anders verloopt, 
is moeilijk te zeggen. Ik vermoed 
van wel, maar ik laat het hier nu 
bij. Bij Israëliërs in de diaspora 
speelt mogelijk een afgeleide er-
van in negatieve zin: ‘...onze ou-
ders zijn op alya gegaan, wij op 
yerida, terug naar besmet Euro-
pa en de vleespotten van Egypte5, 
disloyaal aan het land dat nog 
altijd een belangrijke bouwsteen 
van onze identiteit vormt. Veel 
Israëliërs hier volgen bijna uit-
sluitend de Israëlische media en 
dromen van teruggaan. Twee van 
ons willen er begraven worden. 
Ons leven in Nederland is ook na 
jaren getekend door ambivalen-
tie.
“Het nieuws in Nederland boeit 
me niet, ook de meeste Nederlan-
ders niet,” zegt Yossi. “We komen 
van twee verschillende plane-
ten.” Ilka, zijn partner: “Maar je 
hebt gekozen om hier te leven.” 
“Niet uit liefde voor Nederland,” 
zegt Yossi. Daarin staat hij niet 
alleen. 
Deze afwijzing van Nederland 
kan voor een deel uit bovenge-
noemde ambivalentie voortko-
men, zegt de psycholoog in mij. 
Weren Israëliërs op deze manier 
de innerlijke verscheurdheid af, 

die ons leven hier kenmerkt? 
Projecteren we onze eigen on-
macht en onwil om ons hier thuis 
te voelen? Nederlanders zijn wie 
ze zijn, maar willen wij over de 
brug komen en ons erbij aanslui-
ten? 

Lid worden van Joodse  
gemeente
Ik wend me tot Ruth en Frits. 
“Vinden jullie dat er toekomst is 
voor de Joodse gemeente hier?” 
Ruth aarzelt, Frits niet. “Jazeker. 
Het aantal leden blijft al enkele 
jaren stabiel. In Groningen we-
ten buitenlandse Joodse studen-
ten en RUG-medewerkers ons te 
vinden. Voor minjan heb ik wel 
een oproeplijst. Willen jullie erop 
staan, mannen?” Joël knikt. “Voor 
zoiets heb ik altijd een keppeltje 
in mijn tas.” Ilka zegt: “Je moet 
er wat voor over hebben. Word 
maar lid van de Joodse gemeen-
te, ook al ben je niet-religieus.  
Orthodoxie heeft het Joodse volk 
in de diaspora tweeduizend jaar 
bij elkaar gehouden.” “Ook de 
uitsluiting door niet-Joden,” zegt 
Rik.”Dat ook,” zeg ik. “En wat 
dachten jullie van het vermogen 
om ons aan te passen aan de tijd 
waarin we leven? Niemand offert 
nog zoals het in de Tanach staat 
voorgeschreven, om maar iets te 
noemen. Vrouwenemancipatie 
vind ik een discussie in de sjoel 
waard.” 

“Laten we inventariseren waar 
de wensen in beide groepen lig-
gen, met respect voor de verschil-

len, “zegt Noa. “Hoe kunnen we 
de kinderen de nodige kennis en 
positieve beleving van het Joden-
dom bij brengen, om later te kun-
nen kiezen tussen doorgeven of 
assimileren? Voor de Israëliërs 
hier lijkt het nu een brug te ver, 
maar onze kinderen kunnen later, 
als ze hun Jodendom willen be-
houden, de kloof dichten. Ze zul-
len zich dan waarschijnlijk aan-
sluiten bij de Nederlandse Joden. 
Ons aantal is te klein en verdere 
versplintering is niet wenselijk.”
Frits wil hierover wel  een verga-
dering beleggen. Laat nu de bal 
maar rollen ....

Noten
1 Vertaling van het Israëlische lied 
“hiné ma tov oemanaïm shevet achim 
gam yachad”.
2 Gelezen in het Joods historisch mu-
seum in Amsterdam.
3 Voorbeeld: boroch ato adonai (hier) 
in plaats van baroech ata adonai (in 
Israël).
4 Afscheidingswand, in dit geval spij-
lenwand.
5 Exodus 16:3

JaGDaF
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‘Emslandkampen–oorlogs-
begraaf-plaatsen, legerde-
pot, gevangenis, aardap-
pelakkers….’ zo omschreef 
een groep auteurs de kam-
pen in het in 1983 versche-
nen boek Die vergessenen 
KZ’s? (De vergeten concen-
tratiekampen?) van Detlef 
Garbe.
Het gaat hier om de 12 
kampen in het Emsland 
en de drie kampen in het 
graafschap Bentheim, 
die samen de geschie-
denis ingingen als de 
Emslandkampen: Börger-
moor, Aschendorfermoor, 
Brual-Rhede, Walchum, 
Neusustrum, Overlangen, 
Esterwegen,Wesuwe, Ver-
sen, Fullen, Groβ Hesepe, 
Dalum, Wietmarschen 
(graafschap Bentheim), 
Bathorn (graafschap Bentheim) 
en Alexisdorf (graafschap Bent-
heim).
De kampen zijn verdwenen. Er 
zijn nauwelijks aanwijzingen 
waar de kampen geweest zijn 
(behalve in Esterwegen). De be-
wogen geschiedenis van de kam-
pen schijnt weggevaagd te zijn. 
Alleen de oorlogsbegraafplaatsen 
in Aschendorfermoor, Esterwe-
gen, Oberlangen, Wesuwe, Ver-
sen, Fullen, Dalum, Alexisdorf en 
Wietmarschen, de gevangenissen 
in Versen en Groβ Hesepe, het 
voormalige legerdepot (nu docu-
mentatiecentrum) in Esterwegen, 
herinneren aan de tijd van ter-
reur tussen 1933-1945.

De eerste kampen in het Emsland 
waren concentratiekampen voor 
de vele gevangengenomen tegen-
standers van het nationaal so-
cialistisch regime. De dag na de 
Rijksdagbrand op 27 februari 
1933, maakte Hitler een wet om 
het volk en de staat te ‘bescher-
men’ tegen politieke tegenstan-
ders. De politieke tegenstanders 
werden zonder vorm van proces 
en veroordeling opgepakt en ge-
vangen gezet. De Emslandkam-
pen waren bedoeld om de gevan-
genen als dwangarbeiders het 
veen te laten ontginnen. De eer-
ste kampen die gebouwd werden, 
waren Börgermoor, Esterwegen 
en Neusustrum. In de herfst van 

1933 zaten hier al 4.000 
mensen gevangen. In 
1934 werden deze  kam-
pen, met uitzondering van 
Esterwegen, onder bevel 
van het ministerie van 
justitie gesteld. Het kamp 
Esterwegen bleef onder 
opzicht van de SS. Het 
behoorde, naast Dachau, 
tot een van de grootste en 
belangrijkste concentra-
tiekampen in het Duitse 
Rijk. In 1936 werden de 
gevangenen uit Esterwe-
gen overgebracht naar 
Sachsenhausen, waar ze 
een nieuw kamp moesten 
bouwen. Het kamp Ester-
wegen kwam toen evenzo 
onder het ministerie van 

justitie te staan. De andere 
kampen werden omgedoopt 
tot strafgevangenenkam-

pen. De gevangenen moesten het 
zware werk in het veen zonder 
technische hulpmiddelen verrich-
ten: ontwateringssloten graven, 
wegen en straten aanleggen en 
het veen afgraven. Het was een 
prestigeobject van de nationaal-
socialisten om binnen 10 jaar 
5.000 ha woest land met houweel 
en spade te ontginnen. Er zouden 
dan 2.300 nieuw vestigingsplaat-
sen voor boerderijen moeten zijn 
gerealiseerd. Het doel werd in 
1941 door Hitler afgeblazen. Hij 
had de gevangenen nodig voor 
oorlogsdoeleinden.

De zuidelijke Emslandkampen 
werden vanaf 1939 gebruikt als 

De Emslandkampen 
door Alie Noorlag

Topografisch overzicht Emslandkampen
Bron: Gedenkstätte Esterwegen 

Foto A. van der Star
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krijgsgevangenenkampen voor 
soldaten uit Polen, Frankrijk, Ne-
derland en Italië. Vooral de Rus-
sen werden slecht behandeld. Ze 
stonden niet onder de Geneefse 
conventie en kregen daarom geen 
pakketten van het Rode Kruis. 
De zogenaamde Russenkampen 
waren vaak maandenlang her-
metisch afgesloten, omdat er 
epidemieën waren. Vele Russen 
vonden de dood. Op de zes omrin-
gende begraafplaatsen zijn tussen 
14.000- 26.000 Russische solda-
ten begraven. 
Vanaf mei 1943 kwamen ongeveer 
1.800 verzetsstrijders uit België, 
Frankrijk en Nederland  naar 
het kamp Esterwegen. Dit wa-
ren de zogenaamde ‘Nacht- und 
Nebel-gevangenen.’ Er werden er 
in de jaren 1933 tot en met 1945 
ongeveer 80.000 gearresteerden 
en strafgevangenen vastgehou-
den. Het aantal krijgsgevange-
nen wordt geschat op 100.000-
180.000. Ongeveer 30.000 mensen 
overleefden de kampen niet. 

De kampen stonden niet in het 
middelpunt van de belangstel-
ling toen in Duitsland na 1945 
herinneringscentra werden opge-
richt op plaatsen van gevangen-
schap en vernietiging, Dit kwam 
omdat ze niet tot de latere, grote 
concentratiekampen en vernie-
tigingskampen behoorden. Toch 
behoorden de Emslandkampen in 
de grensstreek tussen Duitsland 
en Nederland, met wisselende 
functies, van 1933-1945, tege-
lijkertijd tot een van de grootste 

kamp complexen. In-
ternationaal kwamen 
de Emslandkampen al-
leen in de beginfase in 
het nieuws, toen Bör-
germoor, Esterwegen 
en Neusustrum in de 
zomer van 1933 opge-
richt werden. We kun-
nen de vraag stellen 
waarom we zo weinig 
van de Emslandkam-
pen wisten. Natuurlijk 
overheersten na de oor-
log de gruwelen van de 
vernietigingskampen. 
Misschien kwam het 
ook omdat de Emsland-
kampen in eerste in-
stantie werkkampen 
waren, waarvan voor 
de oorlog beweerd werd, 
dat er zware misdadi-
gers gevangen zaten en 
geen politieke gevangenen. Na-
tuurlijk speelt ook een rol dat de 
bevolking in het Emsland na de 
periode 1933-1945, deze periode 
zo snel mogelijk wilde vergeten 
en er niet meer over wilde praten. 
Ook kan een rol hebben gespeeld 
dat mensen in  het Emsland er ge-
noeg van hadden dat, vooral Ne-
derlanders die maar op een paar 
kilometer afstand woonden, met 
een beschuldigende vinger naar 
de Duitsers wezen, terwijl ze zelf 
ook vaak ‘boter op hun hoofd’ had-
den. 

Het Emsland had na de bevrij-
ding echter nog een ander pro-
bleem. Na de capitulatie van 

Duitsland in mei 1945, verbleven 
in totaal ruim 30.000 Polen in het 
Emsland. Dit waren voormalige 
soldaten, krijgsgevangenen en 
dwangarbeiders. Het liefst waren 
de Polen na de bevrijding terug 
gegaan naar hun vaderland. Maar 
helaas bleek na de oorlog dat Po-
len door Rusland tot bezet gebied 
werd verklaard. De Polen moes-
ten dus eerst in het Emsland blij-
ven. In het kader daarvan werd 
onder andere de Duitse stad Ha-
ren in de zomer van 1945 tot een 
Poolse stad verklaard. De plaats 
heette vanaf toen Maczków, een 
verbastering van de naam Mac-
zek, de naam van de generaal van 
de Eerste Poolse Pantserdivisie. 

De voormalige ‘Lagerstraβe’ op het  
kampterrein in Esterwegen. 

Bron: Gedenkstätte Esterwegen 
Foto A. van der Star 
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De Duitse burgers moesten hun 
stad verlaten en pas op 4 augus-
tus 1948 werd de stad weer Duits 
en mochten de oorspronkelijke 
bewoners terugkeren. In de oos-
telijke Duitse gebieden, kwam 
door de opmars van het Russi-
sche leger, een enorme vluchte-
lingenstroom op gang van Duit-
sers die verdreven werd door dat 
zelfde leger. Tussen 1953 en 1959 
diende het kamp Esterwegen als 
doorgangskamp voor vluchte-
lingen uit de door de Sovjets be-
zette gebieden, want een gedeelte 
van deze mensen kwam in het 
Emsland terecht. 

Ondanks het feit dat de bewoners 
aanvankelijk gefixeerd waren op 
hun eigen moeilijkheden, kwam 
er steeds meer aandacht voor de 

tijd van het nationaalsocialisme. 
In 1981 werd een actiecomité  
(Aktionskomitee Dokumenta-
tions-und Informationszentrum 
(DIZ) Emslandlager) opgericht, 
na een periode waarin voormalige 
gevangenen de zaak aanhangig 
maakten en journalisten uitge-
breid berichttten over de gebeur-
tenissen in de Emslandkampen. 
In eerste instantie werd 5.000 
m2 voor de bouw van een her-
denkingscentrum toegewezen op 
een terrein naast het voormalig 
kamp Esterwegen. Er werd zelfs 
een barak uit voormalig kamp 
Groβ Hesepe beloofd, bedoeld om 
in Esterwegen als hoofdgebouw 
te fungeren. Het ging niet door: 
het leger (Wehrmacht) had de 
grond nodig, bovendien vond de 
Bondsregering op dat moment, 

dat één monument in  Nieders-
achsen (Bergen- Belsen) voldoen-
de was.
In 1984 besloot het actiecomité 
zelf een oud veenhuis in Papen-
burg in te richten als documen-
tatiecentrum. Met medewerking 
van studenten van de Carl von 
Ossietzky-Universiteit te Olden-
burg, werd in mei 1985 de eerste 
tentoonstelling geopend over de 
geschiedenis van de Emsland-
kampen. Naast een permanente 
tentoonstelling werden ook wis-
seltentoonstellingen georgani-
seerd. Regelmatig vonden er le-
zingen plaats.
De vaste staf onder leiding van 
Kurt Buck, werkte hard om het 
informatiecentrum meer bekend-
heid te geven. Ook oud-gevange-
nen werden regelmatig uitgeno-
digd en ze vertelden hun verhaal 
aan jong en oud. 
Uiteindelijk keerde het politie-
ke tij en op 15 juli 2008 werd de 
Stichting Gedenkstätte Esterwe-
gen opgericht. Eindelijk kon een 
groter informatiecentrum wor-
den ingericht naast het voorma-
lig kampterrein in Esterwegen. 
De Bundeswehr had het gebouw 
intussen opgegeven. Kort voor 
de opening van de Gedenkstätte 
in juli 2011, verliet de vereni-
ging DIZ na 26 jaar het docu-
mentatiecentrum in Papenburg 
en ging met alle bestanden naar 
Esterwegen. Op 21 oktober 2011 
werd het gebouw officieel in ge-
bruik genomen en het doet recht 
aan de geschiedenis van alle 15 
Emslandkampen. De vereniging 

'Boompakketten' geven de plaatsen van de vroegere  
barakken aan in Esterwegen.  

Bron: Gedenkstätte Esterwegen; foto A. van der Star
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DIZ is samenwerkingspartner en 
is eigenaar van de bestanden.

Kamp Esterwegen is nu een Eu-
ropese gedenkplaats, die de her-
innering aan alle 15 Emsland-
kampen en hun slachtoffers 
levend houdt. Het geldt als sym-
bool tegen dictatuur, geweldda-
dige politiek en terreur, tegen 
nationalisme en racisme. De 
hoofdtentoonstelling in het do-
cumentatiecentrum vertelt de 
geschiedenis van de Emsland-
kampen tussen 1933 en 1945 en 
geeft wat er gebeurde chronolo-
gisch weer in de context van de 
geschiedenis van het ‘Derde Rijk’ 
en van de regio. In het middel-
punt staan de ervaringen van de 

gevangenen tijdens hun werk in 
het veen en hun leven en lijden in 
de kampen. De nevententoonstel-
ling behandelt de latere geschie-
denis van de Emslandkampen, 
na 1945.
De zichtbare sporen van het voor-
malige kamp Esterwegen, op het 
terrein naast de Gedenkstätte, 
staan symbool voor geweld en be-
dreiging. Een looppad van stalen 
platen verbindt de historische 
plek van kamp Esterwegen met 
een naburig stuk veen, dat sym-
bool staat voor de plaats van de 
zware arbeid. Veel scholen, ver-
enigingen en particulieren uit 
Duitsland, Nederland en andere 
landen, hebben hun weg naar de 
Gedenkstätte Esterwegen reeds 

gevonden. In 2018 lag het bezoe-
kersaantal op ongeveer 24.500, 
waaronder 351 schoolklassen, 34 
buitenschoolse jeugd- en studen-
tengroepen en 83 volwassenen-
groepen.

Bronnen
Archief DIZ
P. Albers, Gevangen in het veen. De 
geschiedenis van de Emslandkampen. 
15 onbekende Duitse concentratie-
kampen lang de grens van Groningen 
en Drenthe, Noordboek, Gorredijk, 
2005.

Drs. Alie Noorlag is medewerker  
Gedenkstätte Esterwegen

In de Folkingedwarsstraat in Gro-
ningen, midden in de oude Joodse 
buurt, staat het gebouw van de 
voormalige jeugdsjoel leeg. Tus-
sen 1945 en 1981 was het de sjoel 
van de kleine Joodse gemeente. 
Sinds enige tijd wordt het gebouw 
beheerd door de de anti-kraakor-
ganisatie Carex. Momenteel wor-
den het voormalige leslokaal en 
de voormalige feestzaal tijdelijk 
verhuurd aan kamerbewoners. 
Plannen om dit gebouw, waarin 
nog enkele oorspronkelijke ele-
menten bewaard zijn gebleven, 
een nieuwe bestemming te geven, 
dan wel het te bewaren als Joods 
erfgoed zijn er wel, maar of het er-
van komt? 

Jeugdsjoel

Jeugdsjoel Groningen
Foto: RHC Groninger Archieven
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Léon Blum op het Socialistische 
congres in 1932.  Foto: Bibliothè-

que en ligne Gallica

‘Blum is een man om neer te schie-
ten, maar in de rug. Menselijk 
puin en als zodanig te behande-
len.’ Dat schreef de leider van de 
rechtse L’Action Française, Char-
les Maurras (1868-1952) in april 
1935. En al in 1931 publiceerde 
de communistische dichter Louis 
Aragon (1897-1982) zijn gedicht 
Rood Front met daarin de woor-
den ‘Feu sur Léon Blum’ (het vuur 
op Léon Blum). Extreem rechtse 
en - linkse geluiden. Maar er zijn 
ook andere. 
‘Dankzij u, minister-president, 
kunnen arbeiders plezier hebben 
op vakantie met hun kinderen. 
Dankzij u zal de Kerstman zelfs 
de armsten van onze kameraden 
bezoeken. … Ik groet u als vader 
van uw land. Een vrouw.’En: ‘Bes-
te mijnheer. Ik ben 17 en net terug 
van een uitstapje dat ik zonder u 
nooit gemaakt zou hebben. …. Het 

was goed, mijnheer, en ik zal het 
nooit vergeten. Mijn vader vertelde 
mij dat ik een betaalde vakantie 
had dankzij u en het Volksfront. 
Ik wil u daarvoor bedanken.’
Deze brieven en talloze gelijksoor-
tige ontving Léon Blum, minister-
president van Frankrijk in 1936.

Jaurès en Blum
Wie was deze eerste socialistische 
en eerste Joodse minister-pre-
sident van Frankrijk, die zulke 
gevoelens van haat én van dank-
baarheid opriep? En wat was het 
Volksfront waaraan hij leiding 
gaf?
Blum werd geboren op 9 april 
1872 in een redelijk welgesteld 
Joods milieu in Parijs. Hij volgde 
goede opleidingen, o.a. aan het 
Lycée Henri IV en de Ecole Nor-
male Supérieure. Hij werd een 
enigszins dandyachtige literair- 

en theatercriticus. Tevens bouwde 
hij een carrière op als invloedrijk 
jurist. In 1895 werd hij benoemd 
in de Conseil d’Etat, het hoogste 
administratieve rechtsorgaan. Hij 
speelde een rol in de verdediging 
van de bekende schrijver Emile 
Zola, die zich met zijn beroemde 
artikel J’accuse (Ik beschuldig) 
opwierp als verdediger van de ten 
onrechte wegens landverraad ver-
oordeelde Joodse kapitein Drey-
fus. Ook de socialist Jean Jaurès 
(1859-1914), het grote voorbeeld 
voor Blum, koos partij voor Drey-
fus. Het socialisme moest in de 
ogen van Jaurès de pleitbezor-
ger zijn van elke zaak waarin de 
mensenrechten geweld werden 
aangedaan, of het slachtoffer 
nu een onschuldig veroordeelde 
bourgeois of een arbeider was. De 
roemruchte passage uit het Com-
munistisch Manifest van Marx en 
Engels dat de arbeiders geen va-
derland hebben, werd door Jaurès 
niet onderschreven. Natuurlijk 
stonden in zijn ogen bourgeoisie 
en proletariaat tegenover elkaar 
in de klassenstrijd, niettemin 
maakten zij beiden deel uit van 
één volk, één maatschappij, één 
cultuur, kortom één historische 
lotsgemeenschap:.......... ’Meer 
dan enige andere klasse staat de 
arbeidersbeweging in het vader-
land...........’ De laatste jaren van 
zijn leven stonden in het teken 
van zijn verzet tegen de toene-
mende oorlogsdreiging in Europa: 
Jaurès was een overtuigd pacifist. 
Dit maakte hem tot een gehaat 
mikpunt van rechts. Openlijk 

Léon Blum (1872-1950)
Grondlegger van de Franse verzorgingsstaat

door Carel Zuil
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werd er in die kringen op gezin-
speeld hem te vermoorden. Op 31 
augustus 1914 maakten kogels 
een einde aan het leven van deze 
grote Franse socialist.

Minster president in een on-
rustige tijd
Blum werd zijn opvolger en leider 
van de Franse socialistische partij 
(SFIO). Zoals in veel landen leid-
de ook in Frankrijk de machts-
greep van de bolsjewisten  in 1917 
in Rusland  tot tweespalt in de 
arbeidersbeweging. De Jaurès-
aanhang bleef de SFIO trouw. 
Daarnaast ontstond nu de Franse 
Communistische Partij (PCF),die 
de oekazes van Moskou (Stalin) 
hondstrouw uitvoerde. Zo schold 
de PCF de sociaaldemocraten van 
de SFIO in de periode tot 1934 uit 
voor ‘sociaal-fascisten’.
Aan deze broederstrijd kwam 
tijdelijk een eind in de loop van 
1934, toen de Sovjet-Unie pleitte 
voor een Volksfront van sociaal-
democraten en communisten. De 
‘Machtübernahme’ van Hitler in 
1933, diens agressieve buiten-
landse en anticommunistische  
politiek en de (weliswaar mis-
lukte) poging van uiterst rechtse 
groepen (de zogenaamde liga’s) de 
Franse republiek omver te wer-
pen in februari 1934 verklaren 
deze ommezwaai. Bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 1936 
werkten socialisten, communis-
ten en de meer burgerlijke Radi-
calen samen. Hoewel de rechtse 
en centrumpartijen nauwelijks 
200 000 stemmen verloren, boek-

te het Volksfront dankzij het dis-
trictenstelsel op 3 mei 1936 een 
daverende overwinning. De SFIO 
werd met 147 zetels de grootste 
partij, de PCF verdubbelde haar 
stemmental vergeleken met 1932. 
Blum werd als leider van de SFIO 
de nieuwe minister-president. 
Het is interessant op te merken 
dat de angst voor antisemitisme 
in Frankrijk zo groot was, dat de 
opperrabbijn van Parijs Blum een 
levenslang pensioen aanbood als 
hij geen minister-president werd.
Miljoenen vestigden hun hoop op 
Blum en op een betere toekomst. 
Spontane stakingen braken uit 
in het hele land, vooral in de re-
gio Parijs. Arbeiders bezetten de 
fabrieken. De eerste regerings-
daad van Blum was werkgevers 
en vakbonden bijeen te roepen in 
zijn ambtswoning. Daar werden 
in de nacht van 7 en 8 juni de ak-
koorden van Matignon gesloten: 
een algemene loonsverhoging van 
gemiddeld 10 procent, erkenning 
van de vakbonden, collectieve 
arbeidsovereenkomsten en geen 
represailles  tegen de stakers. 
Binnen twee maanden volgde een 
uitgebreid wetgevingsprogram-
ma: een 40-urige werkweek, va-
kantie met behoud van loon, een 
programma van openbare wer-
ken, nationalisatie van de wapen-
industrie.
In één klap had Frankrijk andere 
landen ingehaald op het gebied 
van sociale wetgeving.

Tegenwerking en verzet
Maar al snel stapelden de moei-

lijkheden zich op voor Blum. Zo 
was de houding van de commu-
nisten tweeslachtig: zij weigerden 
ministeriële verantwoordelijkheid 
te dragen. Weliswaar steunden 
zij de regering in het parlement, 
maar in hun pers vielen zij het ka-
binet-Blum voortdurend aan. Het 
was vooral de Spanjepolitiek van 
Blum die het moest ontgelden. 
Op 18 juli 1936 brak in Spanje 
een militaire revolte onder leiding 
van Franco uit tegen de republi-
keinse Volksfrontregering. Blum 
was bereid wapens te leveren aan 
de verwante Spaanse regering. 
Maar gebrek aan steun van bond-
genoot Engeland en angst voor 
een burgeroorlog in Frankrijk zelf 
blokkeerden dit voornemen.
Ook economisch zat het de re-
gering Blum tegen: snelle prijs-
stijgingen, een kapitaalvlucht 
en devaluatie van de franc in de 
herfst van 1936. Blum kondigde 
dan ook een pauze aan in het re-
geringsprogramma. Hij begon de 
politieke steun van communisten 
en radicalen te verliezen. Uitbrei-
ding van sociale wetgeving én van 
de bewapening in verband met 
het dreigende gevaar van Hitler-
Duitsland was een (te) zware last 
voor de Franse economie. De Se-
naat weigerde Blum de gevraagde 
volmachten om de economische 
problemen te bestrijden. In juni 
1937 trad hij af. Weliswaar vorm-
de hij in maart/april 1938 nog een 
tweede kabinet, maar het elan 
van de zomer van 1936 was ver-
dwenen.

JaGDaF
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Vijand van het Vichy bewind
Het Volksfront viel definitief uit-
een toen in augustus 1939 het 
Duits-Russisch niet-aanvalsver-
drag (Molotov-Ribbentroppact) 
tot stand kwam. Van antifascis-
tische politiek was in navolging 
van de Sovjet-Unie bij de Franse 
communisten van de ene dag op 
de andere geen sprake meer!
Het was grotendeels dezelfde 
Tweede Kamer die in 1936 het 
Volksfront aan de macht had ge-
bracht die nu, na de Franse ne-
derlaag in juni 1940 maarschalk 
Pétain (1856-1951) staatshoofd 
maakte van het met Duitsland 
collaborerende en antisemitische 
deel van Frankrijk (Vichy-Frank-
rijk). Van de socialistische afge-
vaardigden steunden negentig le-
den Pétain, slechts 36 weigerden 
hem zijn volmachten, onder wie 
Léon Blum. Veel van Blums vroe-
gere partijgenoten lieten hem nu 
in de steek. Als Jood en socialist 
was hij een zondebok bij uitstek. 
De Vichy-regering stelde hem 
met anderen verantwoordelijk 
voor de Franse nederlaag. Al op 
15 september werd hij gearres-
teerd en in februari 1942 begon 
het proces tegen hem in Riom. 
Dat werd bepaald geen reclame 
voor het Vichy-bewind. Blum ver-
dedigde zijn beleid en viel Pétain 
c s fel aan. Hitler persoonlijk ver-
ordende een einde aan het proces. 
Vanaf 1943 zat Blum twee jaar 
relatief veilig gevangen bij het 
concentratiekamp Buchenwald. 
Als uit te wisselen gijzelaar was 
hij interessant voor de Duitsers. 

Na de bevrijding diende hij zijn 
land nog kort als minister-presi-
dent van een interim-regering in 
december 1946. Op 30 maart 1950 
overleed Blum.

De befaamde historicus Tony 
Judt, groot kenner van het Frans 
socialisme, verwijt Blum een chro-
nisch gebrek aan psychologisch en 
politiek realisme. En inderdaad, 
daar zijn genoeg voorbeelden van. 
Hoewel hij zich schaamde voor de 
akkoorden van München van sep-
tember 1938, waarbij Tsjechoslo-
wakije in de steek gelaten werd, 
ondersteunde hij in het parle-
ment deze overeenkomst toch. Hij 
noemde het Molotov-Ribbentrop-
pact van augustus 1939 naïef ‘een 
nieuwe hoop op vrede.’ 
Nu allerwegen de verzorgings-
staat onder druk staat is het goed 
ons Blum te herinneren als de 
man die één van de belangrijkste 
grondleggers ervan in Frankrijk 
was.

Verder lezen
Pierre Birnbaum, LéonBlum, min-
ister, socialist, zionist New Haven, 
London, 2015
James Joll, Three intellectuals in 
politics,1960
Tony Judt, The Burden of Responsa-
bility Chicago, 1998
Tony Judt, Marxism and the French 
Left  Oxford, 1986
Jean Lacouture, Léon Blum Paris, 
1977

Nabestaanden 
gezocht

De Stichting Struikelstenen 
Aa en Hunze wil struikelste-
nen leggen in Gieten en Rolde 
en is daarom op zoek naar 
nabestaanden van de volgen-
de personen die in WOII van 
daaruit zijn weggevoerd:

In Gieten: Cohen, Gudema, 
Gottfriedt, Meijer, de Bruin, 
Falke, Nijveen, Valk en de 
Jong

In Rolde: Schaap, Stein, 
Simon, Fiesler (Fischler), en 
Nachtgeist.

Reacties graag naar:  
leenruben@hotmail.com
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Wat heeft een Joodse man uit het 
Portugese Faro, geboren in Zuid-
Afrika, in de Folkingestraat in 
Groningen te zoeken? Al kon hem 
de vraag niet meer gesteld wor-
den, een bezoek aan de Joodse 
begraafplaats in Faro leidde wel 
tot verrassende antwoorden. Over 
wortels in Oude Pekela en een 
moord in Weener. 

Daar stond hij, in de Folkinge-
straat voor het gesloten hek van 
de synagoge, zo’n 10, 15 jaar ge-
leden. 
Ik zag hem staan, parkeerde mijn 
fiets tegen de gevel van de syna-
goge, wilde naar binnen gaan voor 
mijn werk, maar begon toch even 
een praatje met hem. Want hij had 
duidelijk belangstelling voor het 
gebouw. “My name is Pinto, Ralf 
Pinto”, zei hij. “Kan ik binnen een 
kijkje nemen?” Nee, eigenlijk niet. 
Maar ach, hij kwam kennelijk uit 
het buitenland en was dit zijn eni-
ge mogelijkheid om de synagoge 
te bezoeken. En hij zou vast Joods 
zijn met die achternaam die in 
het Portugees ‘geverfd’ betekent. 
Mijn reguliere wedervraag, om te 
weten wat voor vlees ik in de kuip 
had: “Heeft u een bijzondere inte-
resse voor de synagoge?” “Ik kom 
uit Portugal en ben daar betrok-
ken bij het herstel van een Joodse 
begraafplaats.” Dat was een goed 
gekozen wachtwoord. 
“Natuurlijk, ik zal u een korte 
rondleiding geven. En we kunnen 
even praten.
Binnen vertelde Pinto over zijn 
inzet voor de restauratie van de 

Joodse begraafplaats in Faro aan 
de Algarve. Ik spitste mijn oren, 
want kort tevoren was ik in die 
stad en omgeving nog op vakantie 
geweest. Zonder iets bespeurd te 
hebben van voormalig Joods leven 
aldaar. Ik wist alleen van de ver-
drijving van de Joden uit Portugal 
en Spanje in 1492. Sindsdien was 
er geen sprake meer van Joods le-
ven, dacht ik.
Des te groter was mijn verbazing 
toen hij vertelde dat hij lid was 
van de Joodse gemeente in Faro. 
En dat hij in Zuid-Afrika was op-
gegroeid. Interessant: een Zuid-
Afrikaanse Jood uit Portugal.
Wat hij verder vertelde, staat mij 
na al die jaren niet meer bij. Wel 
weet ik nog dat hij mij uitno-
digde om een keer in Faro op 
bezoek te komen. En hij zou 
mij de nieuwsbrief van zijn 
joodse gemeente mailen. Hij 
hield zijn woord. En we stuur-
den elkaar nog een paar keer 
wat persoonlijke mailtjes en 
hij bleef mij de Engelstalige 
nieuwsbrief sturen. Tot een 
radiostilte intrad, definitief. 

Zieke beheerder
Voorjaar 2019. In Faro schijnt 
de zon uitbundig terwijl het in 
Nederland grijs en grauw is. 
Ik ga lopend met een plat-
tegrond van de Algarviaanse 
VVV op zoek naar Pinto’s 
Joodse begraafplaats. 
De vriendelijke medewerkers 
van de Tourist Information 
hebben me ook een flyer mee-
gegeven waarop het adres en 

informatie van de begraafplaats 
staat. Die zou deze middag van 2 
tot 6 uur open zijn.
Ik weet dat ik Pinto niet in le-
vende lijve zal aantreffen. Op 
het internet ontdekte ik tot mijn 
teleurstelling dat hij in 2011 was 
gestorven. En dat zijn resten op 
de - zijn - begraafplaats liggen. 
Ik vind de begraafplaats, pal 
naast het immense voetbalsta-
dion van Faro. Een witte muur, 
een grote parkeerplaats er om-
heen. Bij de ingang blijkt het hek 
gesloten. Ik rammel eraan, maar 
het geeft geen krimp. Hoe kan 
dat nou? Volgens het informatie-
bordje naast het hek zou het open 
moeten zijn. Wat jammer nou: zal 

De weg van Oude Pekela naar de Algarve via Zuid-Afrika
door Marcel Wichgers

Antonio Valente bij het graf van 
Ralf Pinto in Faro
Foto: M. Wichgers
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dit bezoek waar ik me zo op ver-
heugd had aan mij voorbij gaan?
Ik laat het er niet bij zitten en 
loop terug naar de VVV. Dezelfde 
medewerker snapt het ook niet en 
belt meteen naar de telefoonnum-
mers die op de flyer staan. Na een 
paar pogingen heeft hij beet: de 
beheerder vertelt hem dat hij die 
dag naar het ziekenhuis moest 
en niemand hem kon vervangen. 
Maar morgen belooft hij er te zijn. 

Tahara
Inderdaad, de volgende dag kan 
ik door het geopende hek. De be-
graafplaats wordt in het vierkant 
omgeven door muren. Links staat 
een huisje en voor de ingang zit 
een oude man. Ik loop naar hem 
toe en vraag of ik mag rondkijken. 
Dat mag en hij stelt zich voor: An-
tonio Valente. Ik steek mijn hand 
naar hem uit, maar hij geeft geen 
hand terug.
“So you want tour?” vraagt hij. 
Daarop had ik niet gerekend, 
maar ik zeg maar ja. Hij neemt 
mij mee het huisje in: “This is the 
tahara.” Aha, het metaheerhuisje. 
Binnen is het nogal rommelig: 
kasten her en der, vergeelde pos-
ters en foto’s op de wanden ge-
plakt.
Mr. Valente is zwijgzaam. Hij 
gaat zitten achter een laptop en 
rommelt wat met een groot beeld-
scherm aan een wand. Na enkele 
ongemakkelijke minuten ver-
schijnt op het grote beeldscherm 
een documentaire over de begraaf-
plaats. Met niemand minder dan 
Ralf Pinto die vertelt over de red-

ding van de begraafplaats waarin 
hij een leidende rol gespeeld blijkt 
te hebben.
Mr Valente neemt me na afloop 
van de film mee naar buiten. ‘’Are 
you Ashkenazi?”, vraagt hij. “No, 
I’m even not Jewish”, moet ik be-
kennen. Een glimlach verschijnt 
op zijn gezicht. “I’m not Jewish 
too. Mr. Pinto asked me to take 
care of this cemetary. I’m a pro-
fessor history”.
Ha, hij noemt Pinto. Hoewel hij 
niet lijkt open te staan voor wat 
bezoekers te melden hebben (hij 
wil zijn vaste verhaal vertellen 
zoals hij dat al jaren doet, waar-
schijnlijk tot hij erbij neervalt), 
is dit het moment waarop ik toch 
mijn verhaal over de ontmoeting 
met Pinto in Groningen kwijt wil. 
Hij hoort mij roerloos aan en zegt 
dat hij mij het graf van Pinto zal 
laten zien. Maar eerst neemt hij 
me mee langs andere de graven, 
vertelt verhalen van personen, 
maar ik versta niet alles omdat 
hij Engels spreekt met een sterk 
Portugees accent. 

Museum in blokhut van de 
Gamma
Dan, eindelijk, staan we bij de 
laatste rustplaats van Pinto. Met 
weemoed zie ik in gedachten zijn 
gezicht, zoals ik het destijds voor 
het eerst en meteen voor het laatst 
in Groningen had gezien. Pintos 
grafsteen is eenvoudig, maar het 
feit dat hij hier ligt blijkt bijzon-
der. Valente: ”De Portugese over-
heid moest speciale toestemming 
geven voor Pintos graf omdat dit 

geen officiële begraafplaats meer 
is. Die speciale toestemming 
kwam er, vanwege de vele ver-
diensten van Pinto voor de Joodse 
gemeente van Faro en voor het 
behoud en de restauratie van de 
begraafplaats.”
Senhor Valente noemt nóg een 
wapenfeit: “Pinto’s zoon Jose en 
zijn bruid Michelle waren het eer-
ste Joodse bruidspaar in de Algar-
ve in 500 jaar.”
Net als ik denk dat Valente klaar 
is met zijn toer, wil hij me nog iets 
laten zien. Hij gaat me voor naar 
een houten schuur, type blokhut 
van de Gamma, naast de tahara. 
Hij doet de deur van het slot en 
schakelt binnen het licht aan: een 
heus Joods minimuseum op 12 m2 
wordt zichtbaar. Compleet met 
Choepa, een Heilige Arke, Bima, 
Tora, jatten en andere Judaïca.
Toevallig valt mijn blik op een 
ingelijste familiestamboom aan 
de wand. Het zal toch niet….? 
Wel dus. Van Ralf Pinto. Maar 
de echte verrassing moet nog blij-
ken. In de stamboom staan de 
plaatsnamen Groningen en Oude 
Pekela vermeld. Dát verwacht je 
niet gauw: op een begraafplaats 
aan de Algarve onverwacht gecon-
fronteerd worden met Groningse 
plaatsnamen.
Onmiddellijk valt het kwartje: 
Ralf Pinto uit Faro, afkomstig uit 
Zuid-Afrika, moet destijds door 
de Folkingestraat in Groningen 
gestruind hebben om in de pro-
vincie Groningen naar zijn roots 
te zoeken. Voor mij is de cirkel 
rond. Voldaan en dankbaar geef 
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ik Antonio Valente een – nu wel be-
antwoorde – stevige hand en was bij 
het hek mijn handen met de traditi-
onele kan. 
Terug in Nederland staat mij googe-
lend nog een verrassing te wachten: 
Ralf blijkt familie te zijn van Joel 
Pinto. Deze man, die in 1933 in Wee-
ner een ander lid van de Joodse ge-
meente van Weener, Wolf de Jonge, 
vermoordde en vervolgens met zijn 
eigen slagersmes zijn keel doorsneed 
en rochelend van zijn fiets viel, was 
de broer van zijn opa. Peter Hein 
schreef er het intrigerende boek Het 
Misverstand over.
Had ik Ralf Pinto hierover nog maar 
kunnen spreken...

Weet u meer over de (Groningse) wortels 
van Ralf Pinto en zijn familie? Stuur 
dan een email naar: 
communicatie@synagogegroningen.nl. 
Mogelijk krijgt dit verhaal dan een 
vervolg.

 

Levy Hartog Pinto (Amsterdam, 1734) verhuisde naar Groningen en stierf daar in 1807.
Met zijn zoon Eliazer Levi (1764-1854) verplaatste de familie zich naar Oude Pekela.
Diens zoon Levi Eliazer (1803-1867) werd leraar in Oude Pekela en trouwde met Racheltje de Levie. 
Hun zoon Nahum (1831-1904) vertrok naar Jemgum om er met de daar geboren Giena Mindus te 
trouwen.
Hun zoon Joseph Pinto (1871) had een schapenslachterij in zijn woonplaats Jemgum (Weener) en 
kwam in november 1944 om in Theresiënstadt. Zijn Duitse vrouw Else Herzberg (1882) werd in 1942 
in een onbekend kamp vermoord.
Hun zoon Norbert (1909-1982) en diens vrouw Else Strauss (1907-1984) overleefden de Sjoa wel. Ze 
waren (wanneer en van waaruit onbekend) gevlucht naar Zuid-Afrika. 
Daar werd in 1939 hun zoon Ralf geboren. Hij trouwde met de Zuid-Afikaanse Judy (Judith) Shap, 
eveneens Joods. Het stel vestigde zich in 1991 definitief in Faro, nadat ze er al regelmatig op vakantie 
kwamen.

Het Joodse minimuseum in Faro
Foto : M. Wichgers

Chronologie Pintos van Amsterdam tot Faro
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Over boeken
door Erwin de Vries

boekhandel Godert Walter Groningen

Maria Stepanova 
Voorbij het geheugen
Wanneer Maria Stepanova op 
zoek gaat naar de geschiedenis 
van haar Joods-Russische familie 
stuit ze op dokters, architecten, 
bibliothecarissen, accountants 
en ingenieurs die voorbestemd 
waren om slachtoffer te worden 
van vervolging en onderdrukking. 
Gek genoeg overleefde ieder-
een de verschrikkingen van de 
twintigste eeuw. Stepanova’s 
voorouders waren stuk voor 
stuk onopvallende figuren die in 
een roerige tijd probeerden een 
onspectaculair leven te leiden. 
De zoektocht naar haar familiege-
schiedenis zet Stepanova aan het 
denken. Wie of wat getuigt van 
mensen en dingen die verdwijnen? 
Zijn herinneringen aan het verle-
den eigenlijk wel te bewaren? Hoe 
slaan de grote gebeurtenissen van 
de twintigste eeuw neer in het ge-
heugen van mensen van nu? Op 
welke manier moet Stepanova 
zichzelf verhouden tot de voor-
bije levens die ze bestudeert? Met 
Voorbij geheugen schreef dichte-

res Maria Stepanova een uniek 
boek dat doet denken aan het 
werk van uiteenlopende auteurs 
als Nabokov, Sebald en Sontag, 
maar dat vooral spreekt met een 
uitzonderlijke eigen stem. 

Joodse huizen 5
De belangstelling voor het joodse 
leven van alledag, dat nagenoeg 
volledig vernietigde deel van onze 
samenleving, is groeiende. De se-
rie Joodse Huizen: Verhalen van 
vooroorlogse bewoners reconstru-
eert de historie aan de hand van 
adressen en vormt zo een gestaag 
groeiend papieren monument voor 
een verdwenen cultuur. In de vijf 
delen is inmiddels de vooroorlogse 
joodse geschiedenis van honderd 
dertig huizen opgetekend. Wie 
waren de bewoners, wat deden zij 
in het dagelijks leven, hoe is het 
hun vergaan? 
In deel 5 lezen we onder meer over 
de Amsterdamse danseres Flor-
rie Rodrigo, over David Cohen, 
de fietsende rabbi uit Overijssel, 
over NRC-journalist Nol van Dijk 
uit Scheveningen. Andere ver-
halen spelen zich af in Hattem, 

Gorinchem, Ommen, Groningen, 
Rotterdam, Heemstede, Winters-
wijk, Apeldoorn, Dedemsvaart, 
Steenwijk en op Terschelling. Ze 
gaan over een voddenkoopman, 
een slager, een vroedvrouw, een 
kelner. Over de socialistische 
schrijver en journalist Meyer 
Sluyser, na de oorlog medeoprich-
ter van dagblad Het Vrije Volk. 
Over de mondaine Sylvain Kahn 
en Sally Berg, grondleggers van 
modehuis Hirsch en Cie, waar 
koningin Emma haar japonnen 
kocht. Over een liftjongen, een 
naaister en een cellist. Over Ali 
Ben Libi, goochelaar.
De verhalen zijn geschreven 
door Ivo Weyel, Chaja Polak, 
Guus Luijters, Barbara van der 
Veen, Rob de Spa, Esther Shaya, 
Freek van Apeldoorn, Joanne Ni-
hom, Selma Leydesdorff, Mirjam 
Schwarz, Rob Snijders, Claartje 
Chajes, Frans Duivis, Frits Slicht, 
Gerko Warner, Alexandra Nagel, 
Flory Oerlemans-Pels, Moshé 
Lewkowitz, Joost Groeneboer, 
Pieter-Bas van Wiechen, Ruth 
de Liever, Dawn Skorczewski, 
Bettine Siertsema en Stefan van 
der Poel. Met een voorwoord door 
Bart Wallet (UvA).

Paul Hanebrink
A Specter Haunting Europe
Voor een groot deel van de 20e 
eeuw was Europa in de ban van 
denkbeeldige dreiging: het Joods-
bolsjewisme. Deze mythe stelde 
dat het Communisme een Joodse 
samenzwering was om de Euro-
pese landen te vernietigen. Deze 
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angst wakkerde o.a. de genocide aan en 
had een grote invloed op de Russische Re-
volutie en Tweede Wereldoorlog. Hane-
brink schrijft over deze geschiedenis en 
trekt parallellen naar het nu waarin deze 
mythe nog altijd stand houdt en voeding 
vormt voor de hedendaagse politiek. 
Arnon Grunberg in NRC Handelsblad: 
‘Hanebrinks boek maakt duidelijk hoe 
moeilijk, ja misschien wel onmogelijk het 
is de mythe met feiten te bestrijden. Ge-
schiedenisonderwijs is lang niet altijd 
de oplossing, omdat dergelijk onderwijs 

veelal in dienst staat van de heersende 
ideologie.
Toch zou het onjuist zijn Hanebrinks 
goed geschreven en uitstekend gedocu-
menteerde boek wanhopig dicht te slaan. 
De oude spoken zijn niet weg, maar men 
moet hopen zoals men leeft: tegen be-
ter weten in. Want zoals Hanebrink ook 
aantoont, er waren mensen en er zullen 
vermoedelijk altijd mensen zijn die wei-
geren in ondeugdelijke mythes te geloven, 
al hebben we het over een kleine, betrek-
kelijk machteloze minderheid.’

Sinds enkele 
jaren neemt 
Frank van-
uit de Joodse 
g e m e e n t e 
deel aan een 
G r o n i n g s e 
trialoog over 

Jodendom, Christendom en Islam 
en maakt daarbij al zo’n jaar of 
drie deel uit van de interreligieu-
ze voorbereidingsgroep.
Franklin Roos, vernoemd naar 
Franklin D. Roosevelt, wordt in 
juni 1945 geboren te Maastricht 
en groeit op in Amsterdam. Ver-
volgens is hij HBS-B’er te Den 
Haag, vrachtwagenchauffeur in 
het leger en student wis- en na-
tuurkunde met bijvak sterren-
kunde te Leiden. Aanvankelijk 
wil Frank sterrenkundige wor-
den, maar hij blijkt flair te heb-

Tent van Abraham
Drie religies1

door Erna Woortman

ben voor lesgeven en gaat na 
zijn afstuderen aan de slag bij de 
regionale scholengemeenschap 
in Leek die nu RSG De Borgen 
heet. Door de verhalen die hij als 
klein kind hoort, is hij lange tijd 
doodsbang geweest voor alles wat 
met oorlog of Joods-zijn te maken 
heeft en een meester in het ont-
wijken van elk woord of gebaar 
dat mogelijk in die richting wijst. 
Van enige religieuze opvoeding of 
overdracht van traditie is nauwe-
lijks sprake geweest, maar na zijn 
huwelijk verandert dat. Hoewel 
zijn vrouw een christelijke achter-
grond heeft, kiezen beiden nu wel-
overwogen voor de Joodse religie 
en sluiten zich aan bij de Joodse 
Gemeente Groningen. Van de 613 
leefregels uit de Tora is pakweg 
de helft in hun situatie toepas-
baar (omdat ze niet in Israël zijn 

en geen ‘cohen’ zijn). Zo goed als 
mogelijk houden ze zich daaraan.
 
Projectnaam
De samenspraak van Joden, 
Christenen en Moslims in onze 
‘Tent van Abraham’ is al een aan-
tal jaar gaande en inmiddels een 
begrip voor de deelnemers. Ik ben 
pas later aangeschoven maar kan 
goed met die naam uit voeten. 
Waar het mij vooral om gaat is 
dat alle monotheïstische religies 
nu eenmaal wederzijdse voor-
oordelen kennen en dat we met 
deze gespreksvorm proberen die 
vooroordelen te minimaliseren. 
Eén van de 613 Joodse leefregels 
zegt dat ik mij niet mag verdie-
pen in andere godsdiensten, dus 
met mijn deelname zit ik op het 
randje. Raakvlak voor mij is het 
weer groeiend antisemitisme en 
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de worsteling met de vraag hoe ik 
dat kankergezwel bestrijden kan. 
Aan mensen die er belangstelling 
voor hebben vertel ik graag over 
mijn religie maar aan missie doe 
ik niet. Wij Joden willen ons ge-
loof aan niemand opdringen.

Drive
Onze Joodse gemeente in Gronin-
gen is niet groot en nogal divers 
van samenstelling. De meesten 
hebben niet zoveel belangstel-
ling voor zo’n gespreksgroep over 
verschillende religies. Een van 
onze gemeenteleden heeft mij een 
paar jaar geleden gevraagd om bij 
de gesprekken van de Tent van 
Abraham te komen. Mij bevalt 
dat wel, maar op onze bijeen-
komsten van de Joodse gemeente 
wordt er nauwelijks over gespro-
ken. Nu moet ik ook zeggen dat 
onze gemeente officieel orthodox 
georiënteerd is maar dat wij fei-
telijk allemaal uit verschillende 
richtingen komen. Dat maakt het 
inhoudelijke gesprek er niet ge-
makkelijker op. Misschien kan ik 
daar dankzij mijn werk als docent 
ook wel wat gemakkelijker mee 
omgaan dan anderen en nu ik als 
enige Jood eenmaal meedraai in 
de voorbereidingsgroep van de 
‘Tent van Abraham’, merk ik dat 
je elkaar daar toch wel steeds be-
ter gaat begrijpen. Er ontstaan 
ook vriendschappelijke banden en 
dat houdt de beweging erin.

Zinvol
Wederzijds begrip is fijn, zeker als 
er vriendschappen uit voortvloei-

en. Dat maakt het gemakkelijker 
om oorzaken van misverstanden 
bloot te leggen, zodat ze kunnen 
verdwijnen. Ik denk ook dat het 
een gunstig effect kan hebben 
buiten onze eigen gespreksgroep. 
Alle deelnemers hebben immers 
hun eigen netwerk waarbinnen ze 
met anderen in gesprek zijn. Zo 
kan ieder van ons zinvolle resul-
taten delen met kennissen, fami-
lie, werkkring. Dat breidt zich als 
een inktvlek uit en gaat van mond 
tot mond. Maar misschien is het 
wel functioneel om een dergelijk 
project ook elders op te zetten, 
want als je het al te kleinschalig 
blijft houden schiet het uiteinde-
lijk natuurlijk niet echt op.

Anders
Ik ben bij de gesprekspartners 
van onze ’Tent…’ uit christelijke 
en islamitische hoek eigenlijk 
nooit denkbeelden tegen gekomen 
die mij hebben verrast. Hier in 
de buurt heb ik wel eens een ne-
gatieve ervaring opgedaan met 
een streng christelijke man die 
mij voor zijn religie probeerde te 
winnen. Van de islam weet ik op 
zich weinig omdat ik daar nauwe-
lijks mee in aanraking kom, maar 
wereldwijd is er met die religie 
natuurlijk veel aan de hand. Als 
leraar heb ik eens islamitische 
leerling in de klas gehad, maar 
dat verliep probleemloos. Overi-
gens heb ik ook wel eens een Pa-
lestijn in de klas gehad. De rector 
is toen vooraf komen vragen of 
ik daar bezwaar tegen had. Het 
ging allemaal prima, het was een 

aardige jongeman. Voor zover ik 
weet, heb ik hem noch anderen 
ooit gediscrimineerd. Er zijn op 
dat gebied bij mij in de klas eigen-
lijk nooit problemen geweest. Een 
Turks meisje dat ik na haar mid-
delbare schooltijd ben tegengeko-
men in de supermarkt reageerde 
heel enthousiast. Zij vertelde dat 
ze al van plan was geweest om 
contact met mij te zoeken. Ze wil-
de me namelijk uitnodigen voor 
haar huwelijksfeest. Daar ben ik 
geweest en dat was geweldig, heel 
anders dan bij ons. In meerder-
heid gaat het ook nog steeds om 
goedwillende burgers. De omslag 
van sfeer in de maatschappij heb 
ik nooit goed begrepen, zowel in 
de richting van Joden als mos-
lims.

Eén misverstand minder
Ik herinner me een vreemd voor-
val in een voormalig Joods ge-
bouwtje hier in het Noorden. 
Iemand vertelde me daar dat de 
mezoeza aan de deurpost gevuld 
was met bloed.
Dat het om een strookje papier 
met een tekstregel uit Deva-
riem 6 gaat, was haar niet be-
kend. Ik neem aan dat ze het 
heeft verward met het verhaal 
over de tiende plaag in Egypte. 

Favoriet fragment
Een favoriet tekstfragment heb 
ik niet. Er zijn wel religieuze tek-
sten die mij raken, zoals de tekst 
over Josef die zijn broers her-
kent. Er zijn ook teksten die me 
verwarren, zoals het verhaal in  

Tent van Abraham, 
beeldmerk
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geschapen. Dat is een heel andere interpretatie van 
de Hebreeuwse grondtekst.”

Noot
1 In dit interview rond Drie Religies staat het interreligi-
euze publieksdebat centraal, zoals dat in Groningen al een 
aantal jaar wordt gevoerd in de Tent van Abraham.

Sjemot over de zeekoehuiden die kennelijk midden 
in de woestijn voorhanden zijn voor toepassing in de 
tabernakel. Ook zijn er teksten die ik niet begrijp, 
zoals het feit de Moshe zijn eigen dood beschrijft. 
Dat soort teksten moet je niet willen begrijpen, die 
moet je aannemen en bij het scheppingsverhaal ga 
ik uit van een andere uitleg. Ik geloof niet in de 
bewering dat de aarde uit het niets is geschapen,  
‘creatio ex nihilo’. God heeft ‘slechts’ orde in de chaos 

Blozende papavers

Toen het bloed diep kleurde en haar wang dreigde te bekloppen

toen de gelaarsde wildeman zijn buik kastijdde

lelijk trapte tot de galopperende pijn zijn boedel rillend op de huid verspreidde,

was de lucht donker en koortsig en zijn nakomelingen 

dikbewolkt, met opgeblazen buik klaar om kokend water te lozen,

kolkend en schuimend trad hij tot het heiligdom,

toen stapte jij uit de avond, in je haar een scheiding, 

behangen met sieraden, stralend stomend blauwig bloem, gespikkelde distel, 

bij elkaar liggen werd het balkon een heuvel

die zich bewapende, de slag was snel beslist,

we schudden ons van elkaar af, hijgden, dampten ons los,

alweer hetzelfde waanbeeld van lentedagen en een lied over

blozende papavers op de voren in het koren.  

(vertaling Tsafrira Levy en Tamir Herzberg)

Poëtische teksten 
van Eldad Groenman (Golan)
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Gesneuvelde

Samenvattend? Niet-levend was ikzelf niet

nee, strak lag ik ombonden te strak 

in een wit laken

in gedachten zonder einde 

in afrekeningen en klanken 

voor een deel teer voor een deel treurig

ombonden in verwachtingen en vetgemeste samengeperste

adem van anderen 

denk maar niet dat het uur van mijn dood had geluid

en als dat al zo was, dan heb ik het niet geweten.

Al wat gevoel en ruis opzuigt

van oude pijnbomen

voor een knuffelbeest als ik 

een zich afzonderende poolbeer,

dorre distel was ik, stoffelijk overschot

na helse zomerhitte, koolmonoxide gaslozing

bewuste lozing en daarbij het wonderlijk gebrek aan daden

ik luisterde naar mijn lichaam dat was verstijfd,

overstroomd reinigde ik me 

 

en zo ver zo ver weg
 

(vertaling Tsafrira Levy  en  Tamir Herzberg)

Eldad Groenman (Golan), zoon van Nederlands-Joodse ouders, is geboren en 
getogen in een kibboets in Israël en woont intussen 30 jaar in de stad Gronin-
gen. Hij heeft gewerkt als grafisch ontwerper, daarnaast is hij ook fotograaf. 
Zijn eerste publicatie “kol hakolot” (Alle geluiden/stemmen), een bundel van 
poëtische proza, is in 2017 bij uitgeverij Gwanim in Tel-Aviv verschenen. De 
twee vertaalde teksten komen uit dat boek.
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In de bossen bij Herinnerings-
centrum kamp Westerbork staat 
een donker houten schuurtje, 
eigendom van Staatsbosbeheer. 
Dit schuurtje is de stille getuige 
van een bijzonder verhaal uit de 
oorlog, een verhaal van redding, 
moed en goedheid in de duistere 
oorlogsjaren.

Gevonden en gered
Op vrijdag 8 september 1944 gaat 
boswachter Hilbert Eising (in  
dienst van Staatsbosbeheer) zo-
als gewoonlijk in de ochtend op de  
fiets vanuit Hijken naar Hoog-
halen om met collega’s in het bos 
bomen te snoeien.  Het had  ge-
regend die nacht en de druppels 
hingen nog aan de bomen en 
struiken. Terwijl de collega’s aan 
het werk gaan doet Hilbert een 
rondje. Bij vak 
48, ten zuiden 
van het kamp, 
nauwelijks 100 
meter van de 
u i tk i jktoren, 
hoort hij een 
zacht hulp-
geroep.
Zo begint de wonderbaarlijke 
redding van de 19 jarige Helene  
Wijler, die ontsnapt was uit Kamp 
Westerbork en zich al drie dagen 
verborgen hield in de bossen bij 
het kamp. Hilbert vond haar en 
beloofde die avond terug te ko-
men met eten en warme kleding 
en hij kwam terug. Achter op zijn 
fiets bracht hij haar in de nacht 
verder van het kamp en liet haar 
achter in een werkschuurtje van 

Staatsbosbeheer, waar ze in ie-
der geval eerst veilig was en een 
dak boven haar hoofd had. Hij 
sprak met haar af de volgende 
dag terug te komen. Op weg naar 
huis heeft Hilbert waarschijnlijk 
bedacht wat de volgende stap zou 
moeten zijn. Hij wist wel enkele 
adressen waar Helena opgevan-
gen zou kunnen worden. Tot dan 
toe had hij zelfs zijn vrouw Tine 
niet verteld waar hij mee bezig 
was. Later heeft hij verteld die 
nacht  heel erg bang geweest te 
zijn. Tenslotte had hij ook de ver-
antwoording voor zijn gezin.

Ontsnapt uit Westerbork
Louis Wijler en Francien Lans-
berg en hun zes kinderen uit Rot-
terdam waren tijdens de oorlog 
verspreid over meerdere adressen 
ondergedoken. In december 1942 
besloot de familie gebruik te gaan 

maken van internering in Kamp 
Barneveld met de hoop bescherm-
ing te krijgen tegen de deportatie 
naar de vernietigingskampen. 
Dat bleek een illusie. 
De familie verbleef er van decem-
ber 1942 tot september 1943.1 In 
1943 werd het kamp door de Duit-
sers ontruimd en de familie Wijler 
kwam in kamp Westerbork ter-
echt. Dat was rond 29 september 
1943. Een jaar later stond Helena 
op de deportatielijst.
Op 4 september 1944, toen haar 
oom Johan Wijler en zijn vrouw 
Margot Hagens met hun vier 
dochters op transport gesteld 
werden, maakte Helena gebruik 
van de drukte en verborg zich 
onder de vuile was in de zieken-
barak voor besmettelijke ziekten. 
Ze werkte daar en wist dat nie-
mand omkeek naar de was uit die 
barak. De bewakers doorzochten 

Een houten schuurtje in de bossen 
bij Herinneringscentrum kamp Westerbork

door M. Bosma

Het houten schuurtje — beide foto's op deze pagina: M. Bosma
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wel de barak, maar niet de vuile 
was. Ze stond op de lijst van 4 
september en werd dus als ver-
trokken beschouwd. 
Drie dagen later, in de nacht van 
7 op 8 september ontsnapte He-
lena uit het kamp en hield zich in 
een sloot schuil

Ondergedoken in Hijken 
(Drenthe)
Hilbert hield zijn belofte om terug 
te komen en bracht de inmiddels 
zieke Helena op zijn gammele  
fiets met massieve namaakban-
den naar zijn huis waar hij haar 
op hun kleine deel verborg en voor 
voedsel en water zorgde. Na een 
dag of twee heeft hij zijn vrouw 
Tine verteld wat er gaande was, 
waarop het echtpaar besloot het 
zieke meisje in hun kleine huis 
op te nemen. Hilbert en Tine en 
hun drie kinderen bewoonden een 
bescheiden gedeelte van een huis2  
dat eigendom was van de smid 
Koops, die vooral onwetend moest 
blijven van deze onderduik.
Helena, door Hilbert en Tine voor-
taan Nellie genoemd, was zo moe 
en uitgeput dat ze een week lang 
sliep. Overdag verborg ze zich in 
de slaapkamer. Als de kinderen 
naar bed gingen glipte ze de 
huiskamer in. Een keer stond ze 
plotseling oog in oog met de oud-
ste 8 jarige zoon Ab. Zijn ouders 
vertelden hem dat ze een tante op 
bezoek hadden en dat hij het aan 
niemand mocht vertellen. Het 
gezin Eising had genoeg voedsel. 
Ze hadden een eigen moestuin 
en melk haalden ze bij de boer. 

Mogelijk heeft Nellie in het huis-
houden geholpen.
Toen Tine zwanger raakte van 
hun vierde kind werd het huis te 
klein en werd voor Nellie een an-
der onderkomen gevonden. Ze is 
ruim drie maanden bij de familie 
Eising geweest.
Het dochtertje dat in augustus 
1945 geboren werd kreeg als 
tweede naam Nellie.

Gasselternijveen
Vermoedelijk heeft een zus van 
Tine, die in het verzet zat, gezorgd 
voor een vals persoonsbewijs en 
voortaan heette Helena Nellie 
Verstraaten. Het volgende onder-
dak werd gevonden bij de familie 
Mulder in Gasselternijveen, ook 
in Drenthe. Haar ouders zaten, 
eveneens met valse persoonsbe-
wijzen, niet ver daar vandaan ook 
ondergedoken en Nellie kon hen 
eten brengen op een fiets die ze 
van de familie Mulder had gekre-
gen. Ze is tot het einde van de 
oorlog bij deze familie gebleven. 
Over deze familie Mulder en waar 
ze woonden is niet meer bekend 
dan dit. Het gezin Wijler over-
leefde de oorlog dankzij de onder-
duik. Als dank voor wat ze voor 
Helena hadden gedaan, kregen 
Hilbert en Tine na de oorlog van 
Louis en Francina Wijler nieuwe 
matrassen, dekens en lakens. Het 
was feest in huize Eising! 

Naar Israël
Na de oorlog wilde Helena naar Is-
raël en sloot zich aan bij de Jonge 
Zionisten die elkaar ontmoetten 

in Deventer en zich voorbereidden 
op een leven in Israel.  Ze volg-
de o.a. een landbouwcursus in 
Laren en ging in de weekeinden 
naar Deventer. Helena vertrok in 
1946 met een groep - toen nog ille-
gale emigranten - naar het Britse 
Mandaat Palestina. 
Zij was een van de eerste Joodse 
vrouwen die vanuit Nederland 
naar Israël ging. De Engelsen 
hielden hen echter tegen en weer 
zat ze achter prikkeldraad, nu 
in Atlith, waar ze een half jaar 
heeft gezeten. Na de vestiging 
van de staat Israël ging ze in het 
Israëlische leger. In 1949 trouw-
de ze met Aharon Steiner, oor-
spronkelijk uit Wenen. Aharon 
heeft zijn ouders en familie nooit 
weergezien. Ze gingen wonen in 
kibboets Dovrat, waar Helena 
voor de kinderen ging zorgen, die 
toen nog apart van hun ouders 
woonden. 
Aharon veranderde zijn fami-
lienaam van Steiner naar Avni 
en Helena veranderde haar voor-
naam in Ilana. Het paar kreeg 
drie dochters en een zoon en klein-
kinderen en achterkleinkinderen.

Rechtvaardigen onder de  
volkeren
Jarenlang is er contact gebleven 
tussen de familie Wijler, inmid-
dels ook geëmigreerd naar Israël 
en de familie Eising. Helena/Ilana 
heeft op een gegeven moment een 
bezoek gebracht aan Herinner-
ingscentrum Westerbork en kon 
niets anders zeggen dan: "Het is 
veel erger geweest." In 2007 werd 
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in Beilen de Yad Vashem oorkonde uitgereikt aan 
Tine en postuum aan haar man Hilbert in het bijzijn 
van Ilana Avni-Wijler. Ilana: "Voor de beste mensen 
van de hele wereld!" 
Hilbert en Tine Eis-
ing zijn er beiden niet 
meer en zijn in Hoo-
ghalen begraven. Hun 
grafsteen vermeldt het 
symbool van de onders-
cheiding: Rechtvaardi-
gen onder de volkeren. 
Het houten schuurtje staat nog steeds in de bossen 
niet ver van Herinneringscentrum Kamp Wester-
bork en wordt niet meer gebruikt en onderhouden 
door Staatsbosbeheer.

Noten
1 Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw door 
de Duitse bezetter gebruikt als reserveringskamp, om 
Joodse Nederlanders die volgens het Plan-Frederiks van 
maatschappelijk belang waren, te interneren. De betref-
fende Joden hadden bijvoorbeeld in de Eerste Wereldoor-
log aan Duitse zijde gevochten, of waren lid geweest van 
de NSB. In feite werd het kamp gebruikt om ervoor te zor-
gen dat Joden minder snel zouden onderduiken of zouden 

proberen hun ‘recht’ te verdedigen bij de regering. Op deze 
manier werd het de bezetter vergemakkelijkt om Joden te 
arresteren en te deporteren naar vernietigingskampen. In 
dit kamp waren tussen december 1942 en september 1943 
ongeveer 450 Joden geïnterneerd.
2. Het huis, dat naast het huidige café aan het Oranjeka-
naal ZZ in Hijken stond, bestaat niet meer.

Bronnen
Ab en Hennie Eising, Beilen, Gemeente Beilen 1940-1945 
deel I, Programma uitreiking Yad Vashem 2007, 
Website Herinneringscentrum Westerbork,  Drentsche 
en Asser Courant, Wikipedia, Familie archief, Google, 
Dutchjewry.org 

De auteur van dit stuk heeft in haar jeugd in Hijken in de-
zelfde straat gewoond als de familie Eising en zat zelfs bij 
een van hun zonen in de klas. Haar broer was bevriend met 
de jongste zoon van het echtpaar. Ook dochter ‘Nellie’ heeft 
ze gekend. Vanwege deze persoonlijke ervaringen en omdat 
de auteur  enkele jaren in Israël heeft gewoond wilde ze dit 
verhaal vastleggen.

Ilana met twee van haar dochters in Israël met 
een foto van Tine Eising-Kiers (2018)

Foto: Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Foto: M. Bosma
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Tot eind september zijn 
in de Synagoge Gron-
ingen de 50 bekendste 
werken van Jozef Is-
raëls te zien. Niet de 
originele schilderijen, 
maar honderd jaar 
oude, goed bewaard 
gebleven reproducties 
ervan (fotogravures). 
Ze komen uit een map 
met gravures van Is-
raëls’ mooiste schilderi-
jen in een periode van vijftig jaar. 
De map werd uitgegeven voor een 
speciale gelegenheid: Israëls 80e 
verjaardag.
Dat Israëls deze map al tijdens 
zijn leven kreeg aangeboden is 
heel bijzonder. Dat blijkt wel uit 
wat een krant hierover destijds 
schreef: ‘Zulk een prachtwerk 
over een schilder is nog maar zeer 
zelden bij het leven van een kun-
stenaar uitgegeven.’
Zijn succes begon in Groningen 
en ging verder in Amsterdam en 
Den Haag. Vanuit zijn Haagse 
atelier aan de Koninginnegracht 
brak hij ook internationaal door. 
Zijn vrouw Aleida was daarin de 
stuwende kracht. De meeste van 
zijn schilderijen hingen, toen 
deze map uitkwam, bij particu- 
liere verzamelaars in de Verenig-
de Staten en Groot-Brittannië. 
 
Petje af voor Israëls
Jozef Israëls werd in 1824 gebo-
ren aan de Vismarkt in Gronin-
gen in een welvarend Joods gezin, 
met de Joodse buurt en de syna-
goge op een steenworp afstand. 

De schrijver Nico Rost beschreef 
in De vrienden van mijn vader 
een ontmoeting met de oude, ge-
respecteerde Israëls. Zijn vader 
wijst de kleine Nico tijdens een 
wandeling op een kleine, krom ge-
bogen oude man, die uit de syna-
goge loopt: “Je pet afnemen, jon-
gen, dat is Jozef Israëls.” 
Israëls woonde toen al jaren in 
Den Haag, maar kwam nog één 
maal per jaar in zijn oude Sjoel. 

Dat was overigens niet 
in het huidige gebouw, 
maar in de oude syna-
goge (1756-1905). 
Zijn ouders hadden het 
liefst gezien dat hij voor 
rabbijn ging studeren, 
maar zelf koos hij voor 
een toekomst als kun-
stenaar. In zijn werk 
speelt het Jodendom 
geen hoofdrol, maar wel 
als hij ouder wordt. 

Wetschrijver uit Tanger
Op de expositie 50x Israëls in 
Synagoge Groningen zijn onder 
meer de toppers Langs moed-
ers graf, De schipbreukeling, Het 
scheepje en De Joodsche Wetschri-
jver te zien.
Dat laatste werk is het gevolg van 
een reis die Israëls in 1894 maak-
te met zijn zoon Isaac nadat Alei-
da kort tevoren was gestorven. 

50x Jozef Israëls in ‘zijn’ Groningse Sjoel

Wetschrijver 

In bezit: Joods Historisch Museum, Amsterdam

De joodsche wetschrijver
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De zevende editie van Open Jood-
se Huizen - Huizen van Verzet 
in Groningen op 4 mei jl. trok dit 
jaar dan 800 bezoekers. De 19 lo-
caties die deze dag geopend waren 
zaten bij elke lezing of presentatie 
vrijwel vol. Directe getuigen, na-
zaten en kenners vertelden ver-
halen over vervolging en verzet in 
de Tweede Wereldoorlog en over 
de bevrijding.

Ontroerende momenten
Open Joodse Huizen bleek op di-
verse manieren, ongedacht en 
onverwacht, van betekenis te 
kunnen zijn in mensenlevens. Op 
één van de locaties werd spreker 
Herman S. de Vries aangespro-
ken door een bezoekster. Ze stelde 

zich voor en gaandeweg het ge-
sprek bleken zij tot hun grote ver-
rassing familie van elkaar te zijn. 
De Vries, van Joodse afkomst, 
was al jaren op zoek naar nog le-
vende familieleden, en nu had hij 
eindelijk een van hen gevonden. 
Op de locatie aan de Prinsen-
straat waar Romke Visser het 
verhaal van Israël de Vries ver-
telde, bleek een bezoeker deze 
op 16-jarige leeftijd weggevoerde 
Joodse jongen uit Winsum te heb-
ben gekend. Volgens een aanwezi-
ge medewerker van Open Joodse 
Huizen ‘een adembenemend mo-
ment’.
Het verhaal van het oude joodse 
bejaardentehuis Beth Zekenim 
aan de Schoolholm werd ook goed 

Open Joodse Huizen in Groningen

bezocht. Ongeveer 130 bezoekers 
luisterden er naar de verhalen 
over de voormalige bewoners van 
dit gebouw dat in de volksmond 
het Besjeshuis werd genoemd. De 
‘oudjes’ werden veelal met bed en 
al naar het station gevoerd om 
vanuit daar naar Westerbork en 
vervolgens Sobibor gedeporteerd 
te worden.

De organisatie van Open Joodse Hui-
zen–Huizen van Verzet in de provin-
cie Groningen werd mede mogelijk ge-
maakt door Stichting Folkingestraat 
Synagoge, Historische Vereniging 
Westerwolde en Cultuurhistorisch 
Centrum Oldambt, met ondersteu-
ning van het Joods Cultureel Kwar-
tier in Amsterdam.

De reis voerde naar Spanje en 
Marokko. Tijdens de reis maak-
te Jozef voortdurend schetsen 
van wat hij zag en beleefde. Zo 
ontmoette hij in Tanger (Noord-
Marokko) een oude toraschrijver. 
Israëls sprak zelf niet goed He-
breeuws, maar de mannen wis-
selden toch enkele woorden met 
elkaar uit. 
Die ontmoeting inspireerde Is-
raëls tot het schilderen van De 
Joodsche Wetschrijver. We lezen 
in het reisverslag hoe Israëls 
een donkere ruimte betreedt, die 

slechts door een klein raampje 
wordt verlicht. Hij ziet een oude 
Joodse wetschrijver die met zijn 
armen voorover op een wit perka-
ment leunt en zijn hoofd in de 
richting van Israëls draait: “Het 
was een prachtig hoofd, fijn en 
doorschijnend bleek als albast, 
rimpels, grote en kleine, liepen 
langs de kleine ogen en om de 
grote gekromde haviksneus. Een 
zwart kapje bedekte zijn witte 
schedel en een lange witgele 
baard lag in grote vlokken over 
het beschreven perkament.”

Gebaseerd op research door Johanne 
Vonk, curator van de expositie 50x 
Israëls.

50x Israëls Synagoge Groningen, Fol-
kingestraat 60, tot eind september 
2019
Geopend dinsdag - vrijdag en zondag, 
van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
www.synagogegroningen.nl
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Men Neme
door Ruthy Schabbing

De kaaskoek van mijn moeder
Of ik een recept wil delen voor 
kaaskoek, oegat gvina. Natuur-
lijk, het was immers onlangs 
Sjavoeot en Sjavoeot betekent 
kaaskoek. Gelukkig ben ik groot-
gebracht door een moeder die 
kaaskoek maakt zoals kaaskoek 
hoort te zijn: een lekkere boter-
koekachtige koek met een fris 
zure, romige, niet al te zoete kaas-
vulling. Ik kan niet uitleggen hoe 
groot mijn teleurstelling was toen 
iemand mij een keer vroeg of ik 
een stukje ‘kwarktaart’ wilde en 
ik heel verheugd wachtte op een 
stukje ‘zelfgemaakte’ dr.Oetker 
‘derrie’. Ik kan het niemand aan-
raden maar het recept van mijn 
moeder, dat eigenlijk een recept 
uit Recepten uit de joodse keuken 
van Bea Polak is, des te meer.

Men neme
Voor de koek:
125 gram zelfrijzend bakmeel
125 gram bloem
130 gram basterdsuiker
200 gram boter
1 zakje vanillesuiker
1 ei
Snufje zout

Maak van alle ingrediënten een 
deeg en bekleed daarmee een in-
gevette springvorm. Zorg ervoor 
dat je een opstaande rand van on-
geveer 2 centimeter hebt.

Voor de vulling:
2,5 liter yoghurt of 500 gram 
kwark
125 gram basterdsuiker
Sap van 1 citroen
3 eieren
1 zakje vanillesuiker

Giet de yoghurt 8 uren van tevo-
ren in een dunne sloop of doek, 
knoop hem dicht en laat de yog-
hurt uitlekken totdat je hem ge-
bruiken gaat. Als je kwark ge-
bruikt kun je deze stap overslaan. 
Roer er de suiker, vanillesuiker, 
citroensap en de eidooiers door. 
Klop de eiwitten stijf en roer ook 
door je mengsel totdat je een glad 
geheel hebt. Schep de vulling in de 
bodem en bak in een matig warme 
oven ( tussen 150o C en 175o C) in 
ongeveer een uur goudgeel. Laat 
in de oven afkoelen.
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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
Tot 13 september:  bestellen van bloemen met 
een goede wens voor vrienden bij WIZO. Liefst per  
e-mail wizofriesland@hotmail.com, of per telefoon 
058 2121 524.
Op 26 september worden de bloemen van WIZO be-
zorgd. Wie helpt ons daarmee? Opgave zie boven.

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. Openingstij-
den dinsdag t/m vrijdag en zondag 13-17 uur.  
Voor informatie www.synagogegroningen.nl
Tot 29 september: tentoonstelling in fotogravures: 
50 x Jozef Israëls verjaardag.

Drenthe
Herinneringskamp Westerbork.  
Voor bijzondere bijeenkomsten op zondag zie:  
www.kampwesterbork.nl  

Elders in het land
Museum Sjoel Elburg, Graaf Hendriksteeg 2, 8081 
CH Elburg is te bezichtigen. Info www.sjoelelburg.nl 
of info@sjoelelburg.nl 
Van 10 mei  tot 14 september: de expositie Sjier 
Hasjiriem ( Hooglied), 20 grote doeken van de tex-
tielkunstenares Jackie Howard, gecombineerd met 
beelden rond dit thema van Feico Hajonides

30 juni, 40ste editie van Jom Ha Voetbal in Amstel-
veen

Amsterdam Joods Cultureel Kwartier
Het Joods Historisch Museum, het JHM Kindermu-
seum, de Portugese Synagoge en de Hollandsche 

Schouwburg vormen samen het Joods Cultureel 
Kwartier, waar u met één kaartje van alle vier 
kunt genieten. Voor info over tentoonstellingen en 
evenementen in het Joods Cultureel Kwartier, zie  
www.jhm.nl en www.jhmkindermuseum.nl  

Joods Historisch Museum, tot 31 december 
2020 de nieuwe vaste tentoonstelling over de ge-
schiedenis 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 Maart tot 25 augustus: Kabbala, de kunst van 
Joodse Mystiek
Tot  2 september:  Leven voor fotografie, Maria 
Austria foto’s van 1940 tot 1945 
13 September tot 10 november:  Rembrandts 
meesterwerk uit het Israël Museum 
27 September tot 1 maart  2020: Diamonds of Am-
sterdam.

In het Kindermuseum:  tot en met september 
2019: Ruben en de Ark van Noach. 
Op zondag 21 juli van 13-16 uur, woensdag 24 
juli van 14-15,30 uur, woensdag 7 augustus van 
13-16 uur:  Na de zondvloed Regenboterkoek.

Nationaal Holocaust Museum, tot  31 december 
2019: Kom vanavond met verhalen.  
Tot 6 oktober De Jodenvervolging in Nederland 
foto’s van 1940 tot 1945. 
30 Juni van 12-14 uur: de verbinding tussen toen en 
nu van oorlogsfotografie.

Kaarslicht concerten in de Portugese Syna-
goge  
15 augustus 20-21 uur: Grachtenfestival 
26 september 20-21 uur: Leo Smit Stichting.
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Joodse Feesten 

en treurdagen

21 juli  sjiva-asar beTammoez, vastendag van 17 Tammoez.
11 augustus Tisja be-Av, vastendag van 9 Av, Verwoesting van de Tempel.
29 september Rosj haSjana, begin jomtov 18,35 uur.
30 september eerste dag Nieuwjaar 5780

Sjoeldiensten
In Leeuwarden worden sjoeldiensten gehouden in de 
synagoge Slotmakersstraat 16. Voor informatie over 
de Joodse Gemeente, joodse lessen of over de dien-
sten, 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, voorzitter: tel. 
050 3142971. Zie ook: www.pjg-noordnederland.nl. 

In Groningen wordt eenmaal per veertien dagen een 
sjabbatochtenddienst gehouden in de synagoge Fol-
kingestraat. De woensdagavond voorafgaand aan de 
sjoeldienst is er een lernavond over de sidra van de 
week. Voor informatie over de diensten en de lern-
avonden kunt u mailen naar info@nig-groningen.nl. 
Bezoek onze website: www.nig-groningen.nl.

Voor informatie over de Joodse Gemeente in Dren-
the: mevr. Friedejet van Blankenstein, tel. 0592 
357149.
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