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Dit eerste nummer van een nieuwe jaargang is een bijzonder nummer, dikker dan gebruikelijk en met speciale aandacht voor het
thema 75 jaar bevrijding. Ook in het Noorden van ons land vinden
allerlei bijzondere activiteiten plaats, zoals het project Kinderen
keren terug naar Friesland, waarvan u een beschrijving vindt in
dit nummer. De redactie realiseerde zich dat de Bevrijding voor
met name de Joden die de oorlog overleefd hadden een nadere nuancering behoeft. Een aantal mensen die als kind in de onderduik
de bevrijding meemaakten vertellen in dit nummer hun verhaal,
waarbij duidelijk wordt dat voor hen de Bevrijding vooral gepaard
ging met verlies en verdriet. Herdenken is belangrijk. Het doorgeven van de verhalen, ook de verhalen van verschrikking en terreur moeten verteld blijven worden. Maar de vraag dringt zich op
wat het herdenken van 75 bevrijding en de Sjoa voor de huidige
jonge generatie betekent. Twee bijdragen gaan hier op in, een van
een jonge studente uit Groningen en een over hoe kinderen van
een basisschool het herdenken van de Sjoa beleven. In dit nummer ook veel over Joodse musici en de oorlog, met speciale aandacht voor de Joodse componist Leo Smit.
Dit nummer 150 verschijnt op de 1ste van de eerste maand van
het Joodse jaar, 1 Niesan en precies tussen de beide feesten Poerim en Pesach in. Een goede aanleiding om daar in twee bijdragen
aandacht aan te besteden. En een echt Pesachgebak past dan ook
goed in dit nummer. Het verhaal van Pesach brengt ons in de
woestijn en bij Het Joods Nationaal Fonds dat hard werkt aan
de vergroening van droge gebieden in Israel, o.a.in de Negev en
tegenwoordig steeds meer inzet op duurzaamheid en watermanagement.
Tot slot enkele bestuurlijke mededelingen. Vanaf 1 maart is
Mirjam Dopheide voorzitter van het bestuur van JaGDaF, blikt
Frits Grunewald in dit nummer terug op zijn langdurige voorzitterschap, heeft Levie Betrand het bestuur verlaten, met dank
voor je inzet, Levie en is Evelyn van Pinxteren-Nagler inmiddels
toegetreden tot het bestuur.
Wij wensen u veel leesplezier met deze dubbeldikke JaGDaF en
Chag Pesach sameach!
Namens het bestuur,
Lex van der Star
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O.R.T.
Een wat cryptische titel die ik
straks ga uitleggen. Eerst even
een kleine anekdote. Begin januari, Amerika, een politieagent
houdt een orthodoxe Jood staande, die te hard gereden heeft. Zegt
de politieagent tegen de man:
'Did you learn your page yet? If
you promise me that you will learn today your page, than I will
forgive you the ticket!'
Tegen het einde van dit stukje,
zal bovenstaande anekdote u
duidelijk worden, maar eerst een
aantal begrippen uitleggen.
Daf Hayomi
In 1923 heeft rabbijn Meir Shapiro uit Lublin, Polen een uniek initiatief naar voren gebracht op een
rabbijnenconferentie in Wenen.
Hij stelde voor dat iedereen dagelijks één bladzijde uit de Talmoed
(zie hieronder) zou leren. Zijn idee
was dat er zo een eenheid in leren/ lernen zou ontstaan in het
Joodse volk. Grote geleerden ondersteunden zijn voorstel. Waar
dan ook ter wereld wordt precies
dezelfde bladzijde uit de Talmoed
bestudeerd. Of je nu in Australië,
Polen, Brazilië, Nederland, Israël
of Amerika bent, je kunt altijd
aanschuiven bij een groepje mensen dat precies dezelfde bladzijde
bestudeert als de bladzijde waarmee jij bezig bent. Daf betekent
‘bladzijde’ en Hayomi betekent ‘de
dagelijkse’, Daf Hayomi, de dagelijkse bladzijde. Dit initiatief van
rabbijn Shapiro is een enorm succes geworden en wereldwijd zijn
er duizenden en duizenden die
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ongeveer 200 tot 500. Het verslag
van deze discussies is vastgelegd
Siyum Hashas en
in de Talmoed, letterlijk ‘leer’. In
Daf Hayomi
die tijd waren er twee grote Joodse centra, Babylonië en Israël. In
beide plaatsen werd er gediscussieerd en zo ontstonden er twee
door rabbijn S. Evers
Talmoediem, de Talmoed Bavli,
de Babylonische Talmoed en de
Talmoed Jerushalmi. De meest
bestudeerde van deze twee is de
Talmoed Bavli, aangezien daar
ook het grootste Joodse centrum
was. De taal van de Talmoed Bavli is Aramees, een taal die sterk
verwant is aan het Ivriet. Het
Aramese woord voor Talmoed is
gemara (de g zoals in girl). Helaas zijn niet alle traktaten van
de Talmoed bewaard gebleven.
Gedeelte van een pagina uit de
Het geheel van de Talmoed wordt
Talmoed
Shas (Shisha Sedariem) genoemd.
dit schema volgen en dagelijks een Indien men elke dag één bladzijbladzijde Talmoed bestuderen.
de, voor- en achterkant, van de
2711 bladzijden van de Shas beTalmoed
studeert, dan eindigt men de geWat is de Talmoed? Rondom het hele Shas in ongeveer 7 ½ jaar.
jaar 200 van de gewone jaartelling
heeft rabbi Jehoeda HaNassie
Siyum HaShas
( de vorst / geestelijk leider van Siyum betekent beëindigen. Wanhet Joodse volk) de Mishna vol- neer men een traktaat van de
tooid. De Mishna is de samenvat- Talmoed volledig heeft bestuting van de Mondelinge Leer, aan- deerd, dan maakt men een siyum
gevuld met de bepalingen van de (spreek uit sijoem). Men leert
geleerden uit die periode. Hij heeft hardop het allerlaatste stukje en
de Mishna verdeeld in 6 delen (in daarna spreekt men een gebed
het Iwriet, Shisha Sedariem, af- uit, waarin men G’d dankt voor
gekort Shas) en elk deel is weer de mogelijkheid om zich bezig te
verdeeld in een aantal traktaten. houden met Zijn leer. De aanweNaar aanleiding van deze Mishna zigen worden getrakteerd op een
is er door de geleerden in de gene- maaltijd, zelfs al hebben ze alraties nadien uitvoerig gediscussi- leen maar het laatste stukje mee
eerd, gedurende enige eeuwen van geleerd.
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U kunt zich voorstellen dat de
festiviteiten rondom het eindigen
van een volledige cyclus van de
Talmoed, de hele Shas, nog veel
uitgebreider zijn. Dit heet Siyum
HaShas. Ik heb verslagen gezien
van de allereerst Siyum HaShas,
waar reeds duizenden mensen
aanwezig waren. Jongstleden januari is de 13e cyclus beëindigd
en is men begonnen aan de 14e
cyclus. (Hoewel ik graag zou willen, kom ik er nu nog niet aan toe,

maar wie weet…?) Nu waren het
tienduizenden die aanwezig waren bij vele, vele massale bijeenkomsten wereldwijd om samen
deze bijzondere gebeurtenis te
vieren.
Geen ticket
Terug naar de anekdote aan het
begin. De politieagent was aanwezig geweest bij een van deze
massale bijeenkomsten. Hij was
in het bijzonder onder de indruk

van twee feiten. Ten eerste dat
er bij zo’n enorm feest niemand,
maar dan ook helemaal niemand,
dronken was. En ten tweede, dat
men zo massaal samen komt om
samen te vieren dat we gedurende
een periode van ruim 7 jaar elke
dag een bladzijde hebben geleerd
uit een boekwerk dat ruim 1000
jaren oud is en nu nog zo springlevend.

Afscheid van JaGDaF
gesprek met scheidend voorzitter
Frits Grunewald
door Tea G. Rienksma
Na meer dan 30 jaar betrokkenheid bij JaGDaF heeft Frits Grunewald onlangs afscheid genomen
als voorzitter van het bestuur.
Geen gemakkelijke stap; Frits is
met hart en ziel verbonden met het
tijdschrift. Toen duidelijk was dat
de voortgang van JaGDaF na het
vertrek van Ruth Lipschits en Anneke van Rhijn weer gewaarborgd
was kon hij de stap maken. Want
Frits heeft zich altijd erg verantwoordelijk gevoeld voor het wel en
wee van JaGDaF.
Alle facetten van het Jodendom
Frits werd als secretaris van de
Joodse gemeente in Groningen
(ruim dertig jaar geleden)vrij snel
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betrokken bij het initiatief
vanuit het Joods Maatschappelijk Werk om iets te gaan
doen rond het zogenaamd
Flankerend Ouderen beleid
van het JMW. De bedoeling
was dat er voor de Joden, die
na de oorlog verspreid woonden over de drie noordelijke
provincies mogelijkheden geschapen werden om met elkaar
in contact te komen. Dat werd
een krantje, dat vijf keer per jaar
verscheen. Samen met Ruth Lipschits, Anneke van Rhijn, Tellila
Ellemers z.l. en Marcel Möring
stond Frits aan de wieg van wat
dan nu JaGDaF is. Frits: 'Ik
herinner me dat er ook bijeenkomsten werden georganiseerd,
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maar hoe we uitkwamen bij het
idee van een krantje, dat weet ik
niet meer. Wat betreft de naam
- JaGDaF - ik geloof dat die bij
Tellila Ellemers vandaan kwam.
Het betekent in het Hebreeuws
samen. De J, de G, de D en de F
staan voor de Joden in Groningen, Drenthe en Friesland. Dat
leek ons heel toepasselijk.
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Ik bemoeide me nauwelijks met
de inhoud, maar ik gaf wel commentaar achteraf en zei wat ik
goed vond en wat niet en zo probeerde ik bij te sturen Zoals bijvoorbeeld bijdragen die ik niet
begreep of die ik te moeilijk vond
en daarmee niet passend voor
JaGDaF. Ik dacht dus wel mee. Ik
vond - en dat vind ik nog steeds
- dat JaGDaF een soort ‘familieblad’ moet zijn. Het is belangrijk
dat alle facetten van het Jodendom aan bod moeten komen, dus
godsdienst, cultuur, verhalen
over de oorlog e.d. Een gevarieerde inhoud, niet te moeilijk, voor
ieder wat wils en altijd Joods gerelateerd.'
Schoenen
Veel Groningers zullen Frits Grunewald nog kennen van de schoenenzaak aan het einde van de
Oude Ebbingestraat. De zaak die
zijn vader had opgebouwd na de
oorlog en die hij destijds overnam.
Inmiddels is ook deze zaak helaas
uit het Groninger straatbeeld verdwenen. De vader van Frits is,
net als zoveel Duitse Joden, in het
begin van de jaren dertig van de
vorige eeuw gevlucht uit Duitsland, vanwege het opkomend nationaal socialisme en antisemitisme. Zijn grootouders kwamen
oorspronkelijk uit Offenbach am
Main, waar zijn grootvader een
leerwinkeltje had. Frits’ vader
vluchtte in 1933 als medicijnenstudent naar Londen, met behulp
van de bekende dr. Scholl van de
voetverzorgingsartikelen. Hij zat
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midden in zijn medicijnenstudie.
Hieraan gerelateerd leerde hij het
vak van pedicure. In 1939 werd
hij echter als ongewenste vreemdeling Engeland uitgezet. Wederom met behulp van Dr. Scholl
kreeg hij een baan als pedicure in
Groningen. Hij overleefde de oorlog in de onderduik in Groningen,
evenals zijn ouders en zijn vrouw.
Na de oorlog begon hij een pedicurepraktijk in de logeerkamer
van hun bovenwoning in de Oosterstraat in Groningen. Frits: 'Op
een gegeven moment had hij een
paar schoenen erbij aangeschaft
en toen die vrij snel verkocht werden, kocht hij twee paar schoenen
en toen vier paar en zo werd het
uiteindelijk een schoenenzaak. De
broer van zijn vrouw had voor de
oorlog in de Oude Ebbingestraat
een broekenzaak. Deze broer is
met zijn vrouw gedeporteerd en
vermoord. Het pand was in de oorlog aan een NSB-er gegeven. Het
heeft mijn grootvader veel moeite gekost het pand weer in bezit
te krijgen. Mijn vader is in 1946
daar begonnen met een pedicure
annex schoenenspeciaalzaak. Wij
woonden er later tegenover. Voor
mij was niet zeker dat ik de zaak
zou overnemen. Onderwijzer worden leek mij ook wel wat, maar
het werd de zaak.'
Leren over het Jodendom
We praten door over het belang
van een tijdschrift als JaGDaF.
Frits vindt het belangrijk dat het
tijdschrift ook voor niet-Joden
van betekenis is. 'De verhalen
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over de oorlog moeten zeker niet
overheersen. Dat rabbijn Simon
Evers al 30 jaar een vaste bijdrage levert is ook belangrijk, hij
geeft daarmee een boeiend inzicht
in met name het orthodoxe Joodse
religieuze leven. Ik denk dat daar
belangstelling voor is. Eveneens
is het goed dat vanuit liberaal
Joodse hoek bijdragen geleverd
worden. Ik denk dat er meer en
meer behoefte is aan het leren begrijpen van de diepere betekenis
van het religieuze Joodse leven.
Ik zie bijvoorbeeld dat bij ons in
sjoel in de Folkingestraat de mensen vooral voor zichzelf komen en
minder om minjan* te helpen maken. Terwijl men vroeger vooral
kwam om met minjan een dienst
mogelijk te kunnen maken. Het
beleven van de diepere betekenis
van wat Joods zijn is wordt belangrijker. Daar kan JaGDaF op
inspelen.'
Frits is een bescheiden man die
niet zo nodig op de voorgrond
hoeft. 'Ik heb niet zoveel te vertellen hoor,' was zijn reactie op dit
interview. Maar ere wie ere toekomt. Zijn betrokkenheid, mede
vanuit zijn voorzitterschap van de
kleine orthodox Joodse gemeente
in Groningen, en zijn trouwe inzet voor JaGDaF verdienen het
om genoemd te worden. Heel veel
dank, Frits, we wensen je alle
goeds toe.
* Bij de orthodoxie zijn tien volwassen Joodse mannen nodig om een
dienst te kunnen houden. red.
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Spinoza over de vrijheid
door Carel Zuil

In januari 1670 verschijnt zogenaamd bij Henricus Künrath in
Hamburg, in werkelijkheid bij
Jan Rieuwerstz in Amsterdam, de
anonieme Tractatus Theologicopoliticus (het Theologisch-politiek
traktaat), met een brisante inhoud: de Bijbel is niet het letterlijke woord van God, de goddelijke
voorzienigheid wordt ontkend en
wonderen bestaan niet, God valt
samen met de natuur. Ware religie
heeft niets te maken met theologie,
dogma’s en liturgische ceremonieën. Godsdienstige autoriteiten
moeten absoluut geen rol spelen
in het bestuur van een moderne
staat. De gereformeerde kerkenraden van Utrecht, Leiden, Haarlem
en Amsterdam reageren als door
een wesp gestoken en dringen bij
de stedelijke en gewestelijke besturen aan op een verbod van dit
‘blasfemische en obscene’ boek.
Het is ‘gesmeed in de hel … door
de duivel zelf’. Al snel wordt vermoed dat Spinoza (1632-1677) de
schrijver is.
Spinoza en zijn geestverwanten
Het zou overigens nog tot 1674 duren voordat dit geschrift verboden
werd: de regenten in de Republiek
lieten zich niet graag de wet voorschrijven door de gereformeerde
predikanten. Pas in 1678 zouden
de Staten van Holland alle uitgaven van Spinoza verbieden. Een
jaar later plaatste de katholieke
kerk zijn geschriften op de Index
van verboden boeken.
Spinoza is geboren op 24 novem-

6

ber 1632 in Amsterdam in een
welgestelde Portugees-Joodse familie. Op 27 juli 1656 wordt hij
uit de synagoge gestoten en in
de (Joodse) ban gedaan (cherem)
vanwege ‘afschuwelijke ketterijen’ en ‘schandelijke daden’. Bedoeld worden waarschijnlijk de
opvattingen die hij later aan het
papier toevertrouwt, maar die hij
al midden jaren vijftig mondeling
uit.
Spinoza werkt in de jaren zestig
aan zijn filosofisch meesterwerk
de Ethica. Delen ervan legt hij
voor aan een kring van min of
meer verwante geesten. Waarschijnlijk behoort Adriaan Koerbagh (1633-1669) daartoe. In zijn
publicaties, die onder eigen naam
en in het Nederlands verschijnen,
opent deze de aanval op de Bijbel en op priesters en predikan-
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ten en toont hij zich een radicale
democraat. Koerbagh wordt gearresteerd en sterft in een Amsterdamse gevangenis. Maakt
zijn tragische lot diepe indruk
op Spinoza? Harde bewijzen ontbreken. In ieder geval verschijnt
het Tractaat anoniem en in het
Latijn en verzet hij zich tegen een
Nederlandse vertaling. Overigens
is Spinoza geen uitzondering: de
hele intellectuele elite schreef in
het Latijn en vreesde het irrationele volk dat zich door hartstochten liet leiden zoals dat bijv. bleek
toen in augustus 1672 de gebroeders De Witt op een beestachtige
wijze werden gelyncht.
Spinoza en zijn politieke
denkbeelden
De actuele betekenis van Spinoza schuilt m.i niet zozeer in de
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dikwijls moeilijk te doorgronden
Ethica, maar vooral in zijn politieke denkbeelden. Die treffen
we aan in de laatste hoofdstukken van het Theologisch-politiek
traktaat en in de niet voltooide
Tractatus Politicus ( Staatkundige verhandeling). Dat verscheen
pas na de dood van Spinoza op
21 februari 1677. Hij is in zijn
politieke denken beïnvloed door
klassieke auteurs als Aristoteles
en 16e en 17e-eeuwse denkers als
Machiavelli (De vorst), Hugo de
Groot en Hobbes (Leviathan)
Spinoza formuleert een aantal belangrijke politieke uitgangspunten al in het Theologisch-politiek
traktaat van 1670, Het doel van
de politiek is de vrijheid. Met het
droeve lot van Koerbagh in gedachte pleit hij voor de ‘vrijheid
van filosoferen‘. ‘Het is een ieder
toegestaan te denken wat hij wil en
te zeggen wat hij denkt’. Niemand
kan zijn vermogen om vrij te redeneren en te oordelen over welk
onderwerp dan ook op een ander
overdragen, en hij kan daartoe
niet worden gedwongen. Dat is
immers zijn natuurlijk recht. Hoe
meer moeite men doet de mensen
de vrijheid van spreken te ontnemen, des te koppiger zullen zij
zich verzetten. De politieke macht
die zich over de gedachten wil
uitstrekken, wordt als gewelddadig beschouwd. Spinoza vond
democratie de beste staatsvorm
omdat deze het meest de vrijheid
benadert die de natuur een ieder
toestaat. Want in een democratie
draagt niemand zoveel van zijn
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Spinoza (1632-1677)
‘Het doel van de politiek is
de vrijheid’
natuurlijk recht aan een ander
over dat hij niet langer de publieke opinie en beslissingen kan beïnvloeden. Wat hij wel overdraagt
geeft hij aan de meerderheid van
de staat waarvan hij deel uitmaakt. Datgene krijgt kracht
van besluit wat de meeste stemmen krijgt. Spinoza denkt dat het
in een democratische republiek
veel minder zal voorkomen ‘dat
de hoogste overheden volstrekt
onredelijke bevelen geven’ dan
in welke andere staatsvorm ook,
want in zijn ogen is het onwaarschijnlijk dat de meerderheid ‘het
eens wordt over dezelfde onredelijkheid’.
Spinoza besluit het Theologischpolitiek traktaat, (gezien vervolging en dood van Koerbagh wel
enigszins ironisch) met een loflied op de stad Amsterdam: die
‘kan ons tot voorbeeld dienen,
die tot haar eigen sterke groei en
tot bewondering van alle naties
de vruchten van deze vrijheid
plukt. In deze bloeiende staat en
voortreffelijke stad immers leven
alle mogelijke mensen van iedere
natie en geloofsrichting met de
grootste eendracht samen’.
Over de betekenis van de
democratie
Staat in het Theologisch-politiek
traktaat de Bijbelkritiek centraal,
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in de Staatkundige Verhandeling
draait alles om de politiek en de
staatvormen. Het is een concreet
en anti-utopisch boek. Spinoza
beklaagt zich meteen al over
de filosofen die de mensen niet
beschouwen zoals ze zijn, maar
zoals zij zouden willen dat ze zijn.
Hij geeft een beschrijving van de
staatsvormen monarchie, aristocratie en democratie. Om vrede en
vrijheid van de burgers te behouden mag er geen tirannie heersen,
noch van één persoon noch van
een beperkte groep. Steeds weer
benadrukt Spinoza dat zoveel mogelijk mensen bij het bestuur van
het land moeten worden betrokken. ‘Als men ooit kan spreken
van absoluut gezag, dan waarlijk
alleen wanneer het bij de gehele
bevolking berust’. Daarom zijn
voorkeur voor de democratie.
Was Spinoza nu een volbloed democraat? Begon Spinoza na de
lynchpartij op de gebroeders De
Witt in 1672 door de woedende
volksmassa’s zijn vertrouwen in
de democratie kwijt te raken, zoal
wel eens beweerd is? Het gemene
volk zou geen maat kennen: het
plebs is slaafs onderdanig, kent
geen gezond oordeel enz. Maar
Spinoza gaat er nu juist van uit
dat alle mensen (de gewone man
en vrouw), maar ook mensen van
hogere geboorte of betere opvoeding) door de hartstochten worden gedreven.
Maar de uitsluiting dan van politieke participatie van vrouwen,
kinderen, dienaars, vreemdelingen en ‘eerlozen’, zoals Spinoza
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in het laatste hoofdstuk van het
Staatkundig Vertoog stelt? We
moeten constateren dat zelfs in de
meest radicale kringen in de 17e
eeuw dit als de gangbare opvatting gold.
De eerste belangrijke
Europese denker
Slotconclusie: Spinoza kan een
van de belangrijkste grondleggers, misschien wel de voornaamste, van het moderne Europese
politieke denken genoemd worden.
De befaamde historicus Ernst
Kossmann zegt al in 1960: 'de

Nederlandse politieke theorie is
door …. Spinoza op een zeer hoog
niveau gebracht' en hij voegt eraan
toe: 'Men krijgt soms de indruk,
dat Nederland de geschiedenis
van de Verlichting en de Franse
Revolutie heeft vooruitgedacht'.
Een oordeel dat door Jonathan Israel in zijn standaardwerken over
de Verlichting onderschreven
wordt. Hij noemt Spinoza de eerste belangrijke Europese denker
die de democratische republiek
omarmde als de hoogste en meest
rationele vorm van democratische
organisatie.
In onze roerige tijden is het nood-

zakelijk de kernwaarden zoals
die geformuleerd zijn door radicale filosofen uit de 17e eeuw als
Spinoza hoog te houden en te
verdedigen: kernwaarden zoals
democratie, vrijheid van denken,
spreken en drukpers en scheiding
van kerk en staat.
Er is veel gepubliceerd over Spinoza,
over zijn leven en gedachtengoed. Zie
o.a. Steven Nadler, Spinoza, 2001.
Carel Zuil (1946) was leraar geschiedenis in Oosterwolde en jarenlang
politiek actief en betrokken.

Litzmannstadt-ghetto
Herdenking in Łodz
Door Alie Noorlag
In augustus 2019 werd herdacht
dat 75 jaar geleden, in augustus 1944, het ghetto van Łodz
(Litzmannstadt) werd opgeheven. Samen met mijn man Bruin
Boerema heb ik de herdenkingsplechtigheden bijgewoond. Ons
Comité Joods Oorlogsmonument
Stadskanaal was uitgenodigd
door het gemeentebestuur van
Łodz en de Joodse gemeenschap
aldaar. De stad Łodz is de derde
stad in Polen met ruim 700.000
inwoners.
Geschiedenis van de stad
In het begin van de 19e eeuw
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Children’s Choir of the City of Łodz
Foto: Gunter Lűbbers

besloten toenmalige Russische
machthebbers om van het provinciestadje Łodz een textielcentrum
te maken. Met aantrekkelijke
voorwaarden werden kolonisten
uit heel Europa met hun weef-
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getouwen naar het Poolse Manchester gelokt. De eerste Joden
kwamen aan het einde van de
achttiende eeuw hier wonen. In
de daaropvolgende jaren kwamen
er steeds meer en al gauw werd
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Łodz een centrum van textielindustrie. Het werd als Manchester
van het Oosten een aantrekkelijke
plaats voor immigranten uit heel
Europa, vooral uit Duitsland. Een
derde van de stadsbevolking was
toen Pools, een derde Duits en een
derde Joods. Halverwege de 19e
eeuw was Łodz, dat toen deel uitmaakte van het tsaristische Rusland, het grootste textielcentrum
geworden van het hele Russische
Rijk. De Eerste Wereldoorlog
maakte een eind aan een gouden
tijdperk. Łodz verloor 40% van
zijn inwoners, voornamelijk door
epidemieën en een massale uittocht van Duitse burgers. De sociale spanningen werden groter
en er kwamen steeds meer antisemitische incidenten voor. Toch
bleef de Joodse gemeenschap
volop aanwezig. Vlak voor de
Tweede Wereldoorlog had Łodz,
na Warschau, de grootste Joodse
gemeenschap van Europa.
Het ghetto
In september 1939 werd Łodz
door het Duitse leger bezet. Het
ghetto werd in februari 1940 ingericht. Ongeveer 160.000 Joden
werden daar opgesloten. 45.000
Joden stierven er als gevolg van
de vreselijke omstandigheden.
Het ghetto werd omgeven door
prikkeldraad en werd bewaakt
door Duitse bewakers. Ontsnappen was vrijwel onmogelijk. In
de herfst van 1941 brachten de
Duitsers bijna 20.000 Joden uit
Praag, Wenen, Luxemburg, Berlijn, Hamburg, Frankfurt en an-
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dere plaatsen in Europa naar het
ghetto. Bovendien werden meer
dan 5.000 Roma en Sinti uit de
Oostenrijks- Hongaarse grenslanden naar het ghetto getransporteerd. Vervolgens kwamen er nog
eens 17.000 Joden uit de omliggende steden en dorpen uit Polen
bij. Dus meer dan 200.000 mensen woonden uiteindelijk in het
ghetto. In december 1942 werd er
een aparte afdeling voor Poolse
kinderen ingericht. Regelmatig
vonden deportaties plaats naar
het vernietigingskamp Chelmno
(Kulmhof). Eind augustus 1944
werd het ghetto ontruimd. De
76.000 overgebleven mensen
werden naar Auschwitz gedeporteerd. Slechts een paar duizend
mensen uit het ghetto overleefden
de Holocaust.
Radegast
Vanaf treinstation Radegast werden meer dan 150.000 Joden uit
het ghetto, tussen 16 januari 1941
en 29 augustus 1944, naar de vernietigingskampen gedeporteerd.
In 2004, ter gelegenheid van het
feit dat het zestig jaar geleden
was dat het ghetto van Łodz werd
opgeheven en het laatste transport vanaf Radegast werd herdacht, werd er werk van gemaakt
om van het vroegere station een
Holocaustgedenkteken te maken.
Op 28 augustus 2005, werd een
monument onthuld ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers
die via dit station naar de vernietigingskampen werden gebracht.
Het monument is gemaakt naar
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een ontwerp van de architect
Czesław Bielecki en laat een 140
meter lange Tunnel van de Gedeporteerden zien. Het gerenoveerde
stationsgebouw dient als ruimte
voor het Łodz Museum of Independence.
De begraafplaats aan de
Brackastraat
De Joodse begraafplaats aan de
Brackastraat werd in 1892 aangelegd. Op een oppervlakte van 40
ha bevinden zich ongeveer 180.00
graven met 65.000 grafmonumenten en bijzondere grafplaten in Jugendstil. Talrijke grafstenen zijn
dan ook kunsthistorisch interessant. Op de begraafplaats bevindt
zich ook het mausoleum van de

Mausoleum van de
familie Poznanski
Foto: Alie Noorlag
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textielmagnaat Izrael Poznanski.
Op de begraafplaats zijn ongeveer
43.000 slachtoffers van het ghetto
Litzmannstadt begraven. In 1956
werd een monument ingewijd ter
nagedachtenis aan de slachtoffers van het ghetto en de vernietigingskampen. Het is een monument in de vorm van een obelisk
en een gebroken eik. Aan de muur
van de begraafplaats hangen herdenkingsmaquettes ter herinnering aan mensen uit verschillende
plaatsen in Europa die werden
weggevoerd en werden vermoord.
De stad Łodz na de Tweede
Wereldoorlog
Na de Tweede Wereldoorlog is de
bevolkingssamenstelling in Łodz
totaal veranderd. De textielindustrie kwam opnieuw tot bloei,
maar de fabrieken werden genationaliseerd en de arbeiders werden
ondergebracht in grote flatgebouwen. Met de val van het communisme kwam er definitief een
einde aan Łodz als textielstad. In
de laatste jaren krabbelde de stad
weer op. Oude fabrieken werden
omgebouwd tot centra met winkels, theaters, cinema’s, musea,
bars, clubs en restaurants. De
stad is echter zijn textielverleden
niet vergeten. In het Textielmuseum is te zien hoe zeer deze industrie Łodz gevormd heeft. Bronzen
standbeelden laten nu verschillende beroemdheden van de stad
zien zoals: de Joodse schrijver
en dichter Julian Tuwim, de pianist Arthur Rubinstein en de
vier textielmagnaten Grohmann,
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Scheibler, Geyer en Poznanski.
Karakteristiek zijn de textielfabrieken en fabrikantenvilla’s in
Neostijlen en in Jugendstil. De fabriek van Poznanski, geheten Manufaktura, is nu omgebouwd tot
een winkelcentrum annex hotel,
theaterzaal, cultuurcentrum en
bioscoop. Naast de Manufaktura
staat het paleis van Poznanski.
Het is het grootste en mooiste
fabriekspaleis in Łodz. Tussen
1901 en 1903 is het paleis afgebouwd. Het huis is gebouwd in
verschillende stijlen: Neo-renaissance, Neobarok en Jugendstil.
Herdenking 2019
In het jaar 2004 is een begin gemaakt met het officieel herdenken van de liquidatie van het
ghetto Litzmannstadt. Nadien
zijn er meerdere officiële herdenkingen geweest. In 2019 was
er van 25 augustus tot en met 1
september een herdenkingsweek.
Op donderdag 29 augustus, de
datum waarop in 1944 de laatste
groep Joden naar Auschwitz werd
getransporteerd, begon de dag
met een religieuze herdenking
op de Joodse begraafplaats aan
de Brackastraat. Kaarsen werden ontstoken. Namens de stad
en het district Łodz was burgemeester Hanna Zdanowska hierbij aanwezig. Honderden Joodse
en niet-Joodse gasten volgden
de plechtigheid. Na de plechtigheid vond een herinneringsmars
naar Radegast plaats. Hier werden later op de ochtend kransen
gelegd door overlevenden en hun
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families, vertegenwoordigers van
Joodse gemeenten, de burgemeester Hanna Zdanowska, vertegenwoordigers van ambassades en
overheidsinstanties. Wij mochten een krans leggen namens het
Comité Joods Oorlogsmonument
Stadskanaal. De plechtigheid
vond plaats op het voormalige
perron van Radegast. Tijdens het
programma werden liederen ten
gehore gebracht door het Children’s Choir of the City of Łodz. Het
was een indrukwekkende dag die
werd afgesloten met een jazzconcert, geïnspireerd op de muziek
die tussen 1945 en 1949 werd gemaakt door overlevenden van het
ghetto van Łodz.
Bronnen
•

Centrum Dialogu, 75 Commeration of the Liquidation of the
Litzmannstadt Ghetto.

•

Andrzej Machejek, Żydowski
cmentarz w Łodzi. Jewish cemetery in Lodz,Duo Druk, Łodz,

•

Joanna Orzechowska, Prezewodnik po mieście.

Drs. Alie Noorlag is medewerker
Gedenkstätte Esterwegen
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75 Jaar ‘bevrijding’?

Voor de mensen die de oorlog overleefd hadden en terugkeerden vanuit de onderduik of uit de kampen was de bevrijding
in veel gevallen geen vreugdevolle gebeurtenis. Immers, het was ook de ervaring van het verlies van zoveel familie en
dierbaren, die nooit meer zouden terugkeren. De redactie heeft een aantal mensen, die als kind in de onderduik de oorlog
overleefd hebben gevraagd naar hun herinneringen aan de bevrijding.

Enkele herinneringen aan de bevrijding
door Peter Hein
Hoewel ik op vele onderduikadressen had gezeten en er verschillende spannende momenten
waren geweest in die jaren van
eenzaamheid, waren de dagen
rondom de bevrijding en de eerste tijd daarna misschien wel de
akeligste van de hele onderduik.
Geen gelukkig weerzien met mijn
ouders (die het ook overleefd hadden), zoals iedereen om ons heen
verwacht had, en een moeizame
eerste tijd daarna.
Hier volgen enkele ingekorte fragmenten uit mijn boek Het zesde
jaar, dat die titel kreeg omdat
met de bevrijding de oorlog voor
ons nog lang niet afgelopen was.
‘..........Pas laat in de ochtend zouden ze komen, want ze waren te
zwak om het hele stuk in één keer
te lopen.
Het eerste deel van de dag hing
er een verwachtingsvolle, feestelijke sfeer in huis. ‘Pa’ en meneer
pastoor dronken jenever uit hoge
groene glaasjes. Tante Cor, ‘Moe’,
Bep en de zonen liepen ongedurig
heen en weer tussen de keuken en
de kamer.
Toen er nog steeds niets gebeurde
brachten ze me naar boven. Daar,
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op het bed, luisterde ik naar de
ongewone geluiden van beneden
en het opgewonden feestgedruis
dat van buiten kwam. Acht weken
geleden was de granaat naast me
ontploft. De helft van mijn onderlichaam was verlamd.
Geleidelijk aan, met het vorderen
van de ochtend, voelde ik hoe de
spanning in huis steeds verder
steeg. Mijn mond was droog en ik
had het koud.
Pas na het middaguur ging de
deur open en daar stonden ze:
mijn moeder, sprakeloos, een klein
vrouwtje, heel anders dan ik me
haar herinnerde. Achter haar een
verlegen, onhandige, magere man
met kleine krulletjes in zijn lange
zwarte haar en een zeilbootje onder zijn arm geklemd: mijn vader?
Ik ken deze vreemde, bleke, onzekere mensen niet. Schuw kijken we
naar elkaar. Mijn moeder doet een
stap naar voren en wil me kussen,
maar ik keer me van haar af. De
lach op de gezichten van alle aanwezigen, die verwachtingsvol, en
ook een beetje nieuwsgierig, naar
ons staan te kijken, verdwijnt.
Duidelijk teleurgesteld draaien ze
zich om en proberen de feeststemming weer op te pakken. Aan ons
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gaat dat voorbij.
Laat in de middag maken we de
wandeling waar ze jaren naar
hadden uitgezien en die hun wil
om te overleven gesterkt had.
Mijn vader had op hun laatste
onderduikadres een zeilboot voor
me gemaakt. Nu moet dat ding
vandaag nog met me worden uitgeprobeerd.
Ik laat het gelaten gebeuren.
Met zijn drieen gaan we op weg:
ik in mijn karretje, mijn moeder
wankel en bleek, onwennig op
straat, en mijn vader, kromlopend van de pijn in zijn maag.
De laatste oorlogsdagen had hij
geleefd van een beetje erwtenmeel, aangemaakt met naaimachineolie.
Om beurten duwen ze me.
We gaan steeds verder, tot we
eindelijk bij een stil watertje komen aan de rand van de stad. Ze
kunnen bijna niet meer. Heel in
de verte woedt feestgedruis onophoudelijk voort.
Stijf laat mijn vader zich naar
het water van het slootje zakken,
terwijl mijn moeder en ik vanaf
het weggetje toekijken.
Bijna plechtig laat hij de zeilboot te water.
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Het scheepje slaat onmiddellijk
om.
Het duurde nog een hele tijd voor
we weer aan elkaar gewend waren..............’
En in de dagen daarna: de intocht
van de Canadezen door de Voorstraat: een heksenketel, waar doorheen een onafzienbare rij tanks,
vrachtwagens en jeeps, afgeladen
met juichende mensen, zich langzaam een weg baande. Mijn ouders
keken er zonder vreugde naar, net
als naar het kaalknippen van die
‘moffenmeiden’*: doodsbange vrouwen, met grijze gezichten, die
midden op straat door een uitzinnige menigte op keukenstoelen
werden gedrukt. Woeste mannen
knipten er breed grijnzend op los
en je kon de angst ruiken, terwijl
grote plukken haar op de grond
vielen. Even later waren de vrouwen onherkenbaar en vernederend kaal.
Plotseling werd er vanuit een bovenhuis op de bevrijders geschoten en even later knetterden de
kogels over en weer. De menigte
stoof uiteen. Tante Cor zette het
met mij in de rolstoel op een rennen, mijn ouders strompelden
achter ons aan en voegden zich in
een zijstraat hijgend weer bij ons.
En al die tijd ging de vrouw, die
op de hoek van de Neude stond,
rustig door met het verkopen van
Volk en Vaderland (NSB-krant)
alsof er niet geschoten werd en
alsof we niet bevrijd waren.
De BS-ers, die vlak na de bevrijding ineens helden waren en
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- op zoek naar verstopte Duitse
soldaten - mijn vader daar voor
aanzagen vanwege zijn zware
Duitse accent. De vernedering,
toen ze hem met vier man, onder
bedreiging van karabijnen, in optocht, midden op de weg lopend,
opbrachten naar de cel, terwijl hij
uitgejouwd werd door het publiek
langs de kant!
En wat later, mijn vader, op zoek
naar woonruimte. Iedere dag
weer bij dezelfde ambtenaar op
het gemeentehuis: ‘Nee, dat huis
dat u gezien hebt is juist weggeven.’ Totdat er op een dag een
andere ambtenaar zat, meneer
Nebbeling: ‘Wat? Geen huizen?
Mán, huizen zat! Hier heeft u een
sleutelbos: ga maar naar de Oudenoord en zoek maar lekker het
mooiste huis uit dat u kunt vinden!’
Niet lang daarna belde meneer
De Zwart aan: ‘De Zwart, belastinginspecteur.’
‘Wat kan ik voor u doen, meneer
De Zwart?'
‘Ik kom belasting innen over de
afgelopen jaren.’
’Maar man, we hebben ondergedoken gezeten! Hoe stelt u zich
dat voor? We zijn totaal berooid!!’
‘Ach,’ zei meneer De Zwart, ‘Joden zijn zo handig, die weten uit
iedere situatie wel een slaatje te
slaan!’
Of onze buren, toen we, ver in de
zomer, eindelijk een eigen huis
hadden: ’Gôh, we dachten dat Joden zo vies waren, maar jullie zijn
eigenlijk best nette mensen.’
‘De resjoben' (van risjes = anti-
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semitisme) zei mijn moeder.
Toen ik mijn vader later vroeg
hoe ze het hadden volgehouden,
steeds maar weer op de vlucht
van adres naar adres, verraad
op verraad, springend uit ramen
en klimmend vanaf balkons, zei
hij: ‘Ik wilde jou terugzien. En ik
wilde zien hoe die rotzakken het
verloren. Ik wilde de bevrijders
zien!’ En met een droevige grijns
er achteraan: ‘Maar bij de bevrijding was ik er zó slecht aan toe,
dat ik me vandaag van die hele
bevrijding en de intocht van de
Canadezen helemaal niets meer
herinner!'
En hoe staan we er nu voor, 75
jaar later? Het antwoord is helaas: geen cent beter! Maar we
hebben wél excuses van de regering!
'Nou, daar kun je sjabbes mee maken!!' zou mijn moeder (zl) gezegd
hebben.
Peter

Hein

(schrijverspseudoniem

Shlomo P. Levi), Den Haag 1939, is
gynaecoloog in ruste. Hij woont als
beeldend kunstenaar en schrijver in
Friesland. Op de avond van 4 mei a.s.
gastspreker bij de Dodenherdenking
in de Domkerk in Utrecht
* Vrouwen en meisjes die zich ingelaten hadden met de bezetter werden in de volksmond moffenmeiden
genoemd. Na de bevrijding werden
ze publiekelijk vernederd door kaal
geschoren te worden, door met pek
besmeurd te worden en soms ook nog
gemolesteerd te worden (red.)
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Bevrijding?
door Ruth Lipschits-de Leeuwe
5 mei 1945, ik was acht jaar –
voor mij een angstige dag. Maar
we moesten wel feestvieren!
Ik was met mijn broertje stevig
aan de hand – hij was en is nog
steeds 3 jaar jonger dan ik – naar
de Hoofdstraat in Driebergen gelopen, in ‘feestkleding’ en met
punthoedjes op ons hoofd.
In Driebergen hadden wij de heel
koude winter van 1944-1945 doorgebracht, ondergedoken in een
kelder. Wel weer met ons vieren.
Er was heel veel lawaai op straat;
er vlogen vliegtuigen over, er was
witbrood en toen we, aangekomen
op de Hoofdstraat, achter een hele
grote rollende (Canadese) tank
aanliepen, werd er chocola naar
ons gegooid. Overal vlaggen en
vlaggetjes, oranje slingers en een
heleboel vrolijkheid.

Maar ik was helemaal niet vrolijk. Want drie of vier dagen voor
die bevrijding was onze moeder
opgepakt door de Duitsers omdat ze mijn vader niet te pakken
hadden kunnen krijgen nadat
hij een fiets van de Duitsers had
gestolen. Ik was daarbij, het was
voor de fotografiewinkel in Driebergen. Vlakbij de plek waar wij
‘woonden’ gooide mijn vader mij
van zijn fiets (ik zat achterop de
bagagedrager). Toen begonnen ze
op hem te schieten en opeens verdween hij (achteraf vertelde hij
dat hij in een sloot was gesprongen).
De Duitsers waren woedend en
toen namen ze mijn moeder mee
omdat ze niet met lege handen terug wilden keren naar hun basis
of wat het ook was.

Ik stond te huilen en was vreselijk
geschrokken!
Blijkbaar was er nog een vrouw
bij ons – vaag herinner ik me dat
ze Cobi heette, want zij was binnen met mijn broertje.
Helaas is er niemand meer in leven aan wie ik het zou kunnen
vragen...
Kortom, op 5 mei kon ik absoluut
niet vrolijk zijn, maar dat moest
wel!
Een hele lange rij vrolijke, jubelende mensen liep achter en voor
ons uit. Ik huilde nog net niet. Ik
voelde me alleen en dacht steeds
aan mijn moeder...waar zou ze
zijn?
Ruth Lipschits- de Leeuwe (Haifa,
1936), voormalig eindredacteur
van JaGDaF

Bevrijd in Kollum (Frl.)
door René S. de Vries
En plotseling is het er. Iemand
roept het: 'de Canadezen zijn er,
we zijn BEVRIJD!!!'
Het is nog maar een paar uur
geleden dat we vliegtuigen zagen overkomen, die duikvluchten
maakten en alles wat zich voortbewoog beschoten. En nu zijn de
Duitsers weg?! Hoe is dit mogelijk??
Natuurlijk beseffen we dan nauwelijks wat er gebeurt. Maar als
we de werkelijkheid beseffen én
wat dit voor ons betekent, wor-
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den we zo ontzettend blij. Zoals
een verliefdheid die je plotseling
overvalt! Maar er klinken om ons
heen ook waarschuwingen om
nog niet naar buiten te gaan. Het
kan immers nog gevaarlijk zijn,
we weten nog niets zeker, er kunnen nog doden vallen… Ondanks
de waarschuwingen zijn we niet
meer te houden. Wie kan ons nu
nog binnen houden?
Vooralsnog is het moeilijk je voor
te stellen dat je vrij bent. Géén
angst meer te hebben, niet weg te
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hoeven duiken achter de bloempotten in de vensterbank, je te
moeten verstoppen en altijd weer
de angst te voelen gezien te worden en daardoor ook bang te zijn
om verraden te worden. Ineens
bedenk je dat je kan laten horen,
roepen, lawaai kan maken, zónder angst om gehoord te worden.
Van blijdschap begin je heel hard
te zingen, maar het lijkt nergens
op, maar dat maakt niet meer uit.
We hebben een enorme behoefte
om contact te hebben met ande-
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ren. We gaan naar het dorp Kollum en daar is feest! Er komen
steeds meer mensen naar buiten,
hun huis uit, de straat op. Geen
Duitser meer te bekennen. Al
gauw ontmoeten we andere onderduikers, ja zélfs twee mensen
die we kennen, Rie en Philip Wallage. Zij ‘vliegen’ op ons af. Zij waren ook ondergedoken en nog wel
erg dicht bij ons. Natuurlijk hebben zij noch wij dit geweten.
Al gauw willen we terug naar
(de stad) Groningen. We vragen
ons zoveel af. Hoe staat ons huis
erbij en wonen er andere mensen in? Maar bovenal, komen de
mensen die naar Westerbork zijn
vertrokken terug? Komt mijn vader terug? Komen oom Sjé, tante
Grietje en mijn neefje Sem terug?
We hebben in de oorlog nog een
keer contact gehad met oom Lou
en tante Riek? Hebben zij het ook
overleefd? Zij zaten ondergedoken
ergens op de Utrechtse Heuvelrug. Ja één kwam terug! Tante
Saar, een nicht van moederszijde.
En zo lijkt de Bevrijding bijna té
mooi om waar te zijn. Maar dan
dringt langzaam de verschrikkelijke werkelijkheid tot ons door.
Langzaam, want beetje bij beetje,
horen we dat de geruchten en de
vermoedens die we soms ‘opgevangen’ hebben een onvoorstelbare, vreselijke waarheid zijn. Het
Rode Kruis publiceerde lijsten
met de namen van hen die terug
kwamen.
We konden niet naar ons huis. Er
zaten andere mensen in. Gelukkig konden we zolang dit nog zou
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duren bij mijn grootouders terecht. We hadden geen huis meer,
geen geld en geen goederen. Maar
mijn moeder zei: 'Nou, dan beginnen we toch gewoon weer opnieuw…'
Vele jaren later besefte ik pas wat
dit voor haar betekend heeft en
welk een kracht zij toen moet hebben gevoeld.

René S. de Vries (Groningen, 1932),
auteur van o.a. de voormalige rubriek
‘Joodse Groningers van weleer’ in
JaGDaF.

Familie Van Gelder in 1924

Familie Van Gelder na de oorlog
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Joodse kinderen keren terug naar Friesland

Groot project met theatervoorstelling,
fototentoonstelling en documentaire over Joodse onderduikkinderen
door Karin de Mik
'Ik kom je halen', beloofde Manja haar 4-jarige
dochtertje Lea Tropp.
In februari 1943 gaf ze
haar huilend mee aan
de studente in verpleegstersuniform die Joodse
kinderen uit Amsterdam naar Friesland
smokkelde. Lea dook onder in het
bakkersgezin van Sjoerd en Ytje
Kampen in Abbega. Ze overleefde
de oorlog, maar haar moeder zou
ze nooit meer zien.
Lea is een van de tientallen Joodse
‘smokkelbern’ die verzetsgroepen
in veiligheid brachten. In de muziektheatervoorstelling Smokkelbern, die vanaf april een maand
lang wordt opgevoerd, staat haar
leven centraal.
Het theaterstuk maakt onderdeel
uit van het groots opgezette project ‘De terugkeer van de Joodse
kinderen 1945-2020.’ In 1942 en
1943 werden honderden Joodse
kinderen, vaak nog baby of peuter, uit de hoofdstad naar Friesland gesmokkeld en opgevangen
in Friese gezinnen. Dat gebeurde
vooral door jonge vrouwelijke studenten die de kinderen per trein of
boot naar hun onderduikadressen
brachten. Een riskante reis, want
de Duitse bezetter was overal.
Het doel van het project is de
onderduikertjes van toen op te
sporen en ze uit te nodigen om
dit jaar samen met de Friese bevolking 75 jaar vrijheid te vieren.
Inmiddels heeft het projectteam
van ‘De terugkeer van de Joodse
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kinderen’ contact met meer dan
honderd Joodse onderduikkinderen over de hele wereld.
Door ze te laten terugkeren krijgen de Joodse mensen erkenning
voor wat ze hebben doorstaan.
'Dat is belangrijk, want die is er
na de oorlog te weinig geweest',
vindt filmmaker Gerard van der
Veer. Hij bedacht het project, dat
uit meerdere deelprojecten bestaat, waaronder een fototentoonstelling en vier documentaires.
Er wordt samengewerkt met de
Leeuwarder Courant, het Friesch
Dagblad en Omrop Fryslân. Drie
jaar geleden maakte Van der Veer
een driedelige documentaire over
onderduikers in Friesland voor de
Omrop. Hij interviewde toen Lea
Tropp en haar verhaal liet hem
niet meer los. 'Ze hield een monoloog van acht minuten waarin ze
heel beeldend vertelde wat haar
was overkomen. Het raakte mij
en de cameraman enorm. Ook al
maakte Lea de oorlog niet heel bewust mee, de gevolgen ervaart ze
tot op de dag van vandaag.'
Lea’s ouders werden door de nazi’s
gedeporteerd en om het leven gebracht. Na de bevrijding belandde
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ze tegen haar zin bij een
Joods pleeggezin waar
ze niet kon aarden. De
ontworteling, het missen van een fundament:
ze zou het haar leven
lang voelen. In de jaren
negentig van de vorige
eeuw, toen ze na het
huwelijk van haar zoon afscheid
nam van haar familie, stortte ze
in. De theatervoorstelling is gebaseerd op haar levensverhaal.
De voorstellingen worden opgevoerd in Amsterdam, Lemmer,
Abbega, Sneek en Leeuwarden:
de belangrijkste plaatsen op de
smokkelroute. De twee voorstellingen in Abbega zijn al uitverkocht.
Behalve uit de theatervoorstelling Smokkelbern bestaat het project ‘De Terugkeer van de Joodse
kinderen’ uit een fototentoonstelling in Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig centrum in
Leeuwarden, een documentaire
en een Dag vol Verhalen. Op de
fototentoonstelling worden zeventien foto’s en ook voorwerpen
getoond van Joodse kinderen, die
zaten ondergedoken in Friesland.
Tussen 15 april en 15 mei worden
in het Friese landschap grote, monumentale foto’s op doek van hen
neergezet. Dit gebeurt op plekken
waar ze in de oorlog ondergedoken zaten. Het idee erachter is
dat de kinderen 75 jaar na dato
zichtbaar worden voor iedereen,
waar ze tijdens de bezettingsjaren
weggestopt werden.

15

JaGDaF

Gerard van der Veer maakt voor
Fryslân DOK vier documentaires
van elk een half uur waarin hij
Joodse overlevenden interviewt.
Zo krijgt de kijker een indringend
beeld van de kindersmokkel van
Amsterdam naar Friesland. Hierbij wordt onder meer ingegaan op
hoe het dagelijks leven van een
onderduikkind eruit zag en hoe
het de kinderen na de oorlog is

vergaan. In de Dag vol verhalen
op 3 mei vertellen Joodse kinderen van toen hun verhaal aan de
Friezen. Dit gebeurt op diverse
plekken in Leeuwarden, Sneek
en Joure, de plaatsen waar veel
kinderen de oorlog doorbrachten.
Ook op scholen doen velen hun
verhaal. Het idee erachter is om
als Friese bevolking compassie
te tonen met deze kinderen, hun

omgebrachte familieleden te gedenken en samen de vrijheid te
vieren.
Meer informatie
•

www.joodsekinderen.nl

•

info@joodsekinderen.nl

•

Kaarten: www.smokkelbern.nl

Karin de Mik is journaliste

Poerim en Pesach horen bij elkaar
door Lex van der Star
De Joodse jaarcyclus in vogelvlucht
In de Tora staat dat op de vijftiende dag van de eerste maand, de
maand Niesan, het feest van de
ongegiste broden, Pesach, wordt
gevierd. Daarmee is Pesach volgens de Tora het eerste feest in
de cyclus van Joodse feestdagen.
Pesach behoort samen met Sjavoeot en Soekot tot de drie Pelgrimsfeesten. Zij hebben zowel
een agrarische als een religieuze
dimensie. Het begin van de lente
en de gerstoogst zijn verbonden
met Pesach, de tarweoogst met
het Wekenfeest, (Sjavoeot) en het
einde van het oogstseizoen met
Loofhuttenfeest (Soekot). Pesach
is in religieus en spiritueel opzicht verbonden met de Uittocht
uit Egypte. Sjavoeot met het ontvangen van de Tora in de woestijn. Na Soekot wordt Vreugde
der Wet, Simchat Tora, gevierd.
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De Tora wordt uitgelezen en de
leescyclus begint opnieuw, symbool voor de continuïteit van de
Joodse traditie.
In tegenstelling tot Pesach wordt
Poeriem niet in de Tora genoemd,
evenals Chanoeka. Deze feestdagen zijn door de Wijzen (Chazal, 250 v.g.j – 625 g.j) ingesteld.
Poerim valt in de laatste maand,
Adar, van de Joodse maandcyclus en is daarmee het laatste
feest. Het Jodendom onderscheidt
meerder ‘nieuwjaarsdagen’. De
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viering van het Nieuwe jaar gekoppeld aan de jaartelling en
aan de Hoge Feestdagen vindt
in de zevende maand plaats. Het
´nieuwjaar van de bomen (Tisj Be
av)´ in de vijfde maand (januari/
februari).geeft het begin van het
nieuwe landbouwjaar aan.
Poerim
Poerim is het verhaal van koning
Ahasveros, koningin Vasti, Haman, Esther en Mordechai, en
speelt zich waarschijnlijk af in
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de 5de eeuw v.g.j. Koningin Vasti
weigert de bevelen van de koning
op te volgen, zij verliest haar positie en er wordt een nieuwe koningin gezocht. De Jood Mordechai
verblijft in die tijd met zijn nichtje Esther in Soesan. Ook Esther
wordt in het paleis van de koning
opgenomen en op haar mogelijke
toekomstige rol voorbereid. Als
Esther bij de koning komt, bevalt
zij hem zo dat hij haar tot koningin maakt. Over haar Joodse afkomst zwijgt zij. Op een dag hoort
Mordechai dat twee lijfwachten de
koning uit de weg willen ruimen.
Mordechai vertelt dit aan Esther, die de koning waarschuwt.
Het verhaal blijkt waar en beide
mannen worden opgehangen. De
koning benoemt Haman tot zijn
voornaamste raadgever. Haman
blijkt echter een schurk te zijn
en onderwerpt het volk aan zijn
bevelen. Alleen Mordechai weigert voor Haman te buigen als
hij langs komt. Haman ontsteekt
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in woede. Als hij hoort dat Mordechai een Jood is, besluit hij het
hele Joodse volk uit te roeien. De
datum waarop dat moet gebeuren
wordt bepaald door het lot, poer.
Het lot valt op de 13de van de
maand Adar. De koning laat nog
op dezelfde dag een bevelschrift
opstellen. Als Esther dit hoort besluit ze op aandringen van Mordechai naar de koning te gaan. Aan
de Joden vraagt zij drie dagen
voor haar te vasten. Op de derde
dag gaat koningin Esther naar de
koning. Zij nodigt hem uit om met
Haman te komen eten, die avond
en de avond daarop. Op de tweede avond, die samen valt met de
tweede Seideravond, vraagt Esther de koning haar en haar volk
te redden. Haman wordt ontmaskert en opgehangen aan de galg
die hij voor Mordechai had laten
oprichten.
Zo valt het begin van de redding van de Joden van Soesan
dus op Pesach. Zij krijgen van de
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koning het recht zich op de 13e
Adar te verdedigen tegen de aanhangers van Haman. De 14e en
15e Adar namen de Joden rust
en vierden feest. Sinds die tijd
wordt op de 14e en 15e Adar Poerim gevierd met de verplichting
de Megillat Esther, de rol van
Esther in de synagoge te lezen.
Een verplichting die ook in onze
tijd nog steeds geldt en volgens
Maimonides ook in de Messiaanse
tijd zal blijven gelden, omdat er
altijd weer iemand als Haman op
zou kunnen staan. Bij het noemen
van de naam van Haman is het
gebruikelijk om zoveel mogelijk
lawaai te maken, zodat de naam
wordt uitgewist.
Pesach
Pesach begint op de 15e Niesan.
Aan de vooravond van Pesach
vindt thuis de sederavond plaats.
Het verhaal van de Uittocht uit
Egypte speelt ruim 3000 jaar geleden. Het is een verhaal van vele
wonderen en van de tien plagen
die voorafgaan aan het moment
waarop Pharao Moshe en zijn volk
laat gaan. Al eeuwen hebben Joden de opdracht zich te herinneren dat zij slaaf waren in Egypte
(Mitsrajiem) en het verhaal door
te geven aan de volgende generatie.
Op tafel staat de sederschotel met
daarop verschillende ingrediënten, elk met een symbolische betekenis: matzes, peterselie, zout
water, een beentje, een ei, charosset en bitterkruid (maror). Het
verhaal van de Uittocht wordt uit
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de Haggadah gelezen. Traditiegetrouw stelt de jongste aanwezige de vraag 'wat is het verschil
tussen deze avond en alle andere
avonden?' Daarop volgt een lange
avond vol verhalen, discussie,
liedjes en een uitgebreide maaltijd.
Poerim en Pesach:
verlossingsfeesten
Poeriem en Pesach vertonen bij
nadere beschouwingen een aantal
parallellen. Beiden hebben onderdrukking en verlossing als het
centrale thema. De vertellingen in
de Megillat en de Haggadah herdenken de redding van het Joodse
volk van ondergang en slavernij.
Ze kennen beiden een held: Moshe
ging naar de Pharao, Esther ging
naar koning Ahasverosh. Esther
werd geholpen door Mordechai
en Moshe door Aaron en Mirjam.
Zowel van de Egyptenaren als van
de slechteriken in het Poerimverhaal worden alle bezittingen af
genomen.
De belangrijkste gebeurtenis in
het Poerimverhaal vindt plaats
op Pesach.
Tijdens de seder speelt het getal vier een belangrijke rol (bijv.
vier glazen wijn, vier kinderen
etc). Op Poerim zijn er ook vier
mitswot (voorschriften, waaraan
het Joodse volk zich moet houden): het lezen van de Megillat,
zo dronken worden dat men het
verschil niet meer weet tussen
‘vervloekt is Haman’ en ‘gezegend
is Mordechai’, geschenken sturen
aan vrienden en buren en geven
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dag waarop de Joden mochten
'rusten van hun vijanden'. Pesach
vieren wij op de dag van de overwinning.

illustratie: Jos Vecht

aan behoeftigen.
Maar er is ook een essentieel verschil tussen beide feesten. Met
Pesach is het de Eeuwige die een
actieve rol speelt in het veranderen van de loop der geschiedenis van het Joodse volk; de Tora
moest nog ontvangen worden.
Het Joodse volk, inclusief Moshe,
is tijdens de Uittocht volger zonder eigen initiatief. De naam van
Moshe komt in de Haggadah dan
ook niet voor! Op Poerim, daarentegen blijkt het Joodse volk ‘volwassen’ te zijn geworden en heeft
het geen wonderen meer nodig.
De centrale rol en het initiatief is
weggelegd voor Mordechai en Esther. In het Poerimverhaal is de
Eeuwige zozeer op de achtergrond
aanwezig dat Zijn Naam in de Megillat niet voorkomt. Met Pesach
is de Eeuwige alom aanwezig.
Poerim vieren wij niet op de dag
van de overwinning, maar op de
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Een vreugdevolle tijd
De Talmoed, in naam van Rabbi
Shimon ben Gamliel, zegt dat het
belangrijk is om de ene verlossing
met de andere te verbinden, en
dat de Uittocht en de volledige genocide door Haman in één periode
worden herdacht. Op Poerim vervagen door het eten en vooral het
drinken van alcohol de grenzen
tussen goed en kwaad, opdat het
verschil tussen ‘vervloekt is Haman’ en ‘gezegend is Mordechai’
vervaagt. De 30 dagen tussen Poerim en Pesach is bedoeld als voorbereiding op Pesach waardoor een
steeds groter gevoel van vrijheid
ervaren kan gaan worden. Daarvoor is nog veel werk te doen, zoals het vrijmaken van het huis
van chameets (meelspijzen). Dit
symboliseert het je ontdoen van
overbodige zaken, het opgeklopte
ego, de afhankelijkheid van materiële goederen etc. Poerim brengt
ons enerzijds buiten onze grenzen, maar anderzijds ook terug
in de realiteit. Poerim biedt ons
het perspectief ons te bevrijden
door Pesach in het vooruitzicht
te stellen. Het oproepen van dit
besef van ‘persoonlijke reiniging’
en voorbereiding op Pesach is precies de bedoeling van de overdaad
van Poerim. Vandaar dat de rabbijnen, waaronder Rashi spreken
over de tijd tussen Poerim en Pesach als een vreugdevolle tijd.
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De vier kinderen
door Tamir Herzberg

Ons is het leven gegeven en wij
geven het door. Wij schrijven op
de grafstenen van onze doden:
Tehi nishmato tzrura btzror hachayim. Vrij vertaald: moge zijn
ziel verweven zijn in de bundel
des levens. Ons hele leven zijn we
bezig de nieuwe levenden die we
het leven hebben doorgegeven in
dat weefsel te verweven. De leraar, de gids, de ouder heeft daarin twee opdrachten: de ander, die
hier nieuw is, onze wereld laten
zien en erin betrekken, maar ook
de ruimte laten om er iets nieuws,
iets eigens van te maken. Want
wat niet vernieuwt, sterft.
Doorgeven en verweven
In mijn eigen leven heb ik verschillende beroepen gehad. Ik was
soldaat, visser, autospuiter, gids,
vertaler, timmerman en leraar,
en nu vraag ik mij af of er een verbindende lijn is geweest. Hebben
die beroepen iets met elkaar gemeen? Hoe zijn ze verweven?
Soldaat valt meteen af, dat was
toen geen keuze. Dat geldt ook
voor autospuiter: ik was al blij
dat ik werk had. Visser gaat misschien over zoeken naar het verborgene en het naar boven halen,
dat kan ik nog niet goed plaatsen.
Maar gids komt telkens terug in
de laatste drie: timmerman, vertaler, leraar. Die drie heb ik dan
ook heel bewust gekozen. Zij roepen dezelfde vragen op: wat maak
ik eigenlijk, en vooral, voor wie?
En hoe weet ik of het goed is?
Waar hebben anderen het meeste
aan? Het antwoord op die vragen
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is wat de beroepen voor mij verbindt. Het antwoord gaat over
doorgeven en verweven.
Eerst was ik timmerman en
werkte ik soms volgens bouwtekeningen. In de nieuwbouw is dat
wel handig. Vaak kan dat (bijna).
Maar in de restauratie, daar waar
het oude en het nieuwe elkaar
ontmoeten, loop je er telkens tegenaan dat de tekening niet helemaal aansluit bij wat er in werkelijkheid is. In een oud huis is
voor de timmerman de opdracht
'gewoon de tekening volgen' onzinnig. Niets is er precies haaks of
waterpas, de maten kloppen nooit
helemaal, de vormen ook niet.
Toch moeten de trappen aansluiten bij de vloeren, de ramen bij de
kozijnen. Je moet kijken hoe het
huis echt in elkaar zit om er iets
van te maken waar mensen wat
aan hebben. De tekening is alleen
een richtlijn, een begin. Als je die
helemaal en naar de letter volgt,
krijg je een heel raar, lelijk en onbruikbaar resultaat.
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Naast mijn andere werk vertaal
ik romans en poëzie. Daar geldt
hetzelfde. Zoals voor de timmerman 'gewoon de tekening volgen'
niet werkt, zo geeft voor de vertaler de opdracht 'gewoon vertalen
wat er staat', in de meeste gevallen geen antwoord op de vragen
waar hij tegenaan loopt. Gewoon
vertalen wat er staat, dat bestaat
niet. Om maar iets kleins te noemen: november in de Israëlische
context betekent regen, een eind
aan de hitte en de droogte, het
begin van het vruchtbare seizoen.
In Nederland betekent november
het begin van winter, de oogst is
dan juist achter de rug. Vertaal je
dan november met november? Zo
niet, hoe dan wel?
Naar de ‘nerf’ kijken
Toen werd ik leraar. Sommigen
vinden dat ook dat volgens bouwtekeningen moet. Ik vind van
niet. Bij machinale houtbewerking hoef je nauwelijks rekening
te houden met het materiaal, het
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maakt niet uit hoe de nerf loopt.
Je duwt het hout in een grote
schaafbank en het komt er, volkomen uniform en zonder dat je
je hoeft in te spannen, geschaafd
uit. Maar dat is iets heel anders
dan beschaafd. Als ik met de
hand een plank schaaf kijk ik altijd eerst naar het hout en houd ik
rekening met de richting van de
nerf. Het resultaat is dan heel anders, mooier, gladder. Elke plank
wordt ook een beetje anders. Dat
komt doordat elke boom anders is.
Als leraar kijk je naar elke leerling, en houd je rekening met de
'nerf', met de groeirichting, met
hoe ze zijn. Ze zijn allemaal anders, en beschaven is in mijn visie
alleen mogelijk als je daar goed
naar kijkt. In de Joodse traditie
vind je een heel mooie manier om
ernaar te kijken.
Pesach
Er zijn meerdere belangrijke
feest- en gedenkdagen. Voor mij is
Pesach daar de belangrijkste van,
omdat dat het moment is waarop
de traditie het meest expliciet
wordt doorgegeven aan de volgende generatie, en omdat traditie,
letterlijk vertaald, zelf de daad
van het doorgeven is. Er wordt
ook wel gezegd dat een beschaving zich het meest kenmerkt niet
door wat zij doorgeeft, maar door
hoe zij dat doet. De Pesachviering
is daar een voorbeeld van. Alles is
georganiseerd rondom een prachtige, unieke maaltijd waarbij alles
anders is dan op andere dagen. De
ingrediënten zijn anders, de ritu-
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elen en de gebeden zijn anders, je
zit anders, je eet andere dingen,
er gaan dagen van voorbereiding
aan vooraf die anders zijn dan
alle andere dagen. En boven alles:
de kinderen (en alle anderen ook)
worden telkens aangemoedigd om
te vragen: waarom dit, waarom
zo? Wat is dat, wat betekent het?
Ze leren een liedje: waarin is deze
avond anders dan alle avonden?
Dat is het allereerste wat zij leren: de vraag te stellen.
In de Haggada, de begeleidende
tekst voor de Seider met gebeden,
liederen en uitleg, staat een passage over vier zonen1 en de manier
waarop je met ze moet praten. Er
wordt onderscheid gemaakt: er is
de verstandige of wijze zoon, die
gedetailleerde vragen stelt en die
je op hetzelfde niveau moet antwoorden. Er is de kwaadwillende,
of misschien afwijzende, die zich
van alles afkeert. Die moet je
niet antwoorden, of afwijzen: dit
gaat over ons, niet over jou. Dan
is er de naïeve, die simpele vragen stelt en simpele antwoorden
nodig heeft, en tenslotte het kind
dat nog niet kan vragen: voor de
laatste moet jij een opening bie-
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den: weet jij wat dit is, waarom
we dit doen?
Het is een ruwe vierdeling. In de
Haggada wordt verder ingegaan
op de nuances.
Het is trouwens niet statisch, niet
onveranderbaar, en niet zwartwit. Een kind is niet één van die
vier, maar heeft die rol. Dat kan
tijdelijk zijn, en het kan ook maar
gedeeltelijk zijn. Als de onwillige
ontdekt wat er te halen valt, kan
hij zomaar besluiten om toch mee
te doen; de wijze kan zich ook afkeren. Als het kind dat nog niet
kan vragen eenmaal betrokken
is, zal het meestal toch mee gaan
doen. Ook dat ligt voor een groot
deel in de handen van de leraar,
de gids, de vertaler, de ouder.
Uiteindelijk gaat Pesach over het
maken van zinvol onderscheid,
niet als in zwart-wit denken,
maar om de nuances te vinden,
naar de nerf te kijken.
Leraar, vertaler, gids
Als leraar maak je zulk onderscheid, en het helpt. Ik noem dat
verschilligheid. Mijn leraarschap,
dat niet los staat van deze traditie, heeft in de loop van de jaren
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ook mijn beeld van de vertaler veranderd: ik vroeg me af wat je bent
van je lezer. Als leraar heb je met
alle vier de kinderen te maken.
Vanwege de leerplicht komen zij
allen bij je, wijs, naïef, onwillig, of
niet in staat tot vragen. En elke
keer stel ik mijzelf de vraag: wat
ben ik van deze leerling? Wat ben
ik hem of haar verschuldigd? Hoe
kan ik het best van dienst zijn?
Als literair vertaler kom je ze niet
allemaal tegen want er is geen
leesplicht. Ik vertaal niet voor de
onwillige lezer, noch voor wie nog
niet kan lezen. Maar dan blijven
er toch nog twee heel verschillende over: de wijze, onderzoekende,
en de naïeve, volgzame. Probeer
je ze beiden tegelijk hetzelfde antwoord te geven? Eén van hen zal je
niet begrijpen. Je krijgt maar één
kans, en twee keuzes. Die keuze
wordt bepaald door wat jij wilt
zijn voor de lezer. Dit geldt voor
literair vertalen, voor gedrukte
tekst, die, eenmaal gedrukt, niet
meer kan worden veranderd. Dan
heb je maar één kans.
Maar vertalen kent ook een bredere context. Als leraar, gids, ouder, vriend, ben je ook altijd aan
het ‘vertalen.’ Dat soort vertalen
doe je voor alle kinderen, voor alle
mensen met wie je contact hebt.
Het ligt niet vast, het hoeft niet
gedrukt, het kan altijd doorgaan.
Want ook als je dezelfde taal
spreekt, spreekt die taal niet vanzelf. Vertalen gaat niet alleen van
taal naar taal, maar van mens
naar mens, van oog naar oog, van
hart naar hart. Het doel is de an-
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der te helpen begrijpen. Begrijpen
is dan niet: precies in het hoofd
krijgen wat ik bedoelde, maar met
behulp daarvan een eigen, nieuwe
betekenis aan dingen te geven.
Doorgeven met ruimte voor het
eigene. De afwijzende zoon neemt
die ruimte het gemakkelijkst, en
kan juist daardoor een dankbare
en inspirerende leerling zijn.
Naarmate je meer leraar bent,
meer vertaalt, meer gidst, kom
je erachter dat het drie vormen
zijn van hetzelfde. Terugkijkend
zie ik dat ik in de loop van de jaren ben opgeschoven van de rol
van de wetende die het weten
overdraagt, naar de rol van de
(mede) onderzoekende, die het
zoeken overdraagt. We zijn altijd
allemaal aan het leren, al is niet
iedereen even ver gevorderd. Telkens weer kom ik erachter hoe
weinig ik weet, als ik zie hoeveel
er te weten en te begrijpen valt.
Geven en nemen horen bij elkaar
en kunnen alleen bestaan dankzij
elkaar. Samen vormen ze één beweging. Zo zijn ook onderwijzen
en leren, vernieuwen en verouderen, samen één beweging.
Naar binnen
Wat ik nu begin te begrijpen is
dat alles wat ik hierboven beschreef over relaties tussen leraar en leerling, tussen oudere en
jongere, tussen vertaler en lezer,
niet alleen geldt voor mensen onderling. De volgende stap is naar
binnen. Ik heb niet alleen die kinderen, die lezers, die leerlingen,
ik ben ze ook. Alle vier kinderen
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draag ik ook in mijzelf. Ik ben verstandig, naïef, onwillig en sprakeloos. Ik ben leraar en leerling,
gids en toerist, vertaler en lezer,
alles tegelijk. Het helpt mij te weten dat ik alle vier kinderen in mij
draag: het helpt mij in het doorgeven en in het verweven. En door
ze in mijzelf te herkennen, kan ik
meer van ze leren en kan ik meer
geven. Wij geven onszelf door aan
hen die na ons volgen, inclusief
ons gebrek aan volgzaamheid.
Daarin kunnen wij het meest leren van de onwillige. Maar ik leer
van al mijn leerlingen. Leraar zijn
we allemaal, bevoegd of niet. En
er is niemand in de wereld van
wie je niet iets kunt leren. Dat
geven en nemen, dat delen, dat
doorgeven van het doorgeven, dat
is voor mij het weefsel des levens.
Noot
1. Er staat letterlijk zonen, maar ik
lees en beschouw het natuurlijk breder, als kinderen.
Tamir Herzberg(1957) is werkzaam in
het onderwijs als leraar, mentor, en
docenten-en scholentrainer en ontwikkelaar.
Vertaler van Israëlische schrijvers en
dichters. Woont in Friesland.
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‘Onze huisprelaat’, Herman Verbeek (1936-2013)
door Stefan van der Poel

dat zijn toch twee
werelden, twee geschiedenissen met
al hun ontstellende
ongerijmdheden”. 1
Door Manuel Menco,
de toenmalige voorzitter van de Joodse
Gemeente, werd hij
wel
gekscherend
‘onze
huisprelaat’
genoemd. Wat dreef
Herman om zich gedurende zo’n lange
periode in te zetten voor het behoud
en de invulling van
de Groninger sjoel?
Waaruit bestond zijn
fascinatie voor het
Jodendom?
Een deel van de verklaring ligt ongetwijfeld bij de nieuPersfotobureau D. van der Veen
we wind die vanaf de
(Groninger Archieven 3060-002477-0401)
jaren vijftig door de
Op 13 maart 2020 verscheen de katholieke wereld begon te waaibiografie Herman Verbeek (1936- en. Er ontstond de behoefte om
2013): priester, politicus, publicist de kerk ‘bij de tijd’ te brengen. De
van Stefan van der Poel. Hierin kerk diende in beweging te komen
is een hoofdstuk opgenomen met en afscheid te nemen van totalide titel ‘Priester in sjoel’. Onder- taire karakteristieken. Dit strestaand artikel is op dit hoofdstuk ven werd met een mooie Italiaangebaseerd en behandelt de vraag se term aggiornamento genoemd.
waarom uitgerekend een pries- Onder invloed van de progressieter twintig jaar lang (1977-1997) ve beweging binnen de katholieke
voorzitter was van de Stichting kerk werd Jezus nauwer verbonFolkingestraat Synagoge (SFS).
den met de Joodse traditie. Terug
naar de oorsprong van het chrisHerman was zich bewust van zijn tendom: dat was wat veel progreswat vreemde positie als voorzit- sief georiënteerde katholieken in
ter binnen de SFS: “Een syna- die jaren nastreefden. De substigoge en een katholiek priester: tutietheologie werd officieel losge-
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laten, de godsmoord afgewezen en
het antisemitisme bestreden. Met
het opruimen van deze hindernissen leek verdere toenadering tot
het Jodendom mogelijk.
Rabbi Joshua van Nazareth
“Ik kom iemand terugbrengen
voor zover ik kan, iemand van
2000 jaar terug die zo lelijk is misvormd tot dogma tot kerk, zo wanstaltig van eeuwen heerszucht. Ik
kom iemand terugbrengen, niet
zoals hij is mismaakt, maar zoals
hij was, wilde zijn”, aldus Herman
in een toespraak in sjoel.2
Net als andere progressieve Nederlandse priesters (Huub Oosterhuis, Jan van Kilsdonk) zag
Herman Jezus als een Joodse
profeet in plaats van een GrieksRomeinse godenzoon. Hij hekelde
het beeld van Jezus als ‘olympiese
God’ en hoe deze ‘helemaal werd
vergriekst’ en ‘losgerukt van zijn
Joodse wortels’.3 ‘Wij hebben de
leer om hem heen gebouwd, inderdaad op zijn woorden, maar
wij hebben zijn daden niet gevolgd.’4 Herman noemde Jezus
geregeld: ‘rabbi Joshua van Nazareth’. Juist het messianistische
en profetische karakter van ‘rabbi
Joshua’ kwam centraal te staan.
De halachische kant van het Jodendom, ook wel het Talmoedische Jodendom genoemd, met zijn
vele religieuze voorschriften en
wetten, werd daarentegen grotendeels veronachtzaamd.5
Shoah
Natuurlijk speelde bij deze toena-
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dering en veranderende visie op
het Jodendom ook de Shoah een
grote, invloedrijke, zij het niet
altijd even eenduidige en zichtbare rol. Dit immense leed, dat
was aangericht in het hart van
christelijk Europa, riep pijnlijke
vragen op: vragen omtrent de rol
van de Kerk, de omgang met het
verleden en de eigen (nieuwe) positionering. Had de Kerk niet te
weinig gedaan? Had zij niet eeuwenlang bijgedragen aan antiJoodse gevoelens en stereotypen?
Het Joodse leed contrasteerde
vaak sterk met het eigen (christelijke) schuldbesef dat vele vormen kon aannemen. Zo raakte
het ‘Joodse’ vanaf de jaren zestig
in progressief-christelijke kringen
verbonden met engagement, met
mondiale vraagstukken omtrent
armoede en milieu, met de strijd
tegen de wapenwedloop en het
ter discussie stellen van gezagsverhoudingen. Het ‘Joodse’ (zowel
het Joodse leed als het Jodendom)
fungeerde daarbij regelmatig ter
profilering van de eigen (christelijke) identiteit en zelfs als moreel
breekijzer om gevestigde structuren en ideeën binnen de kerk open
te breken.
Plan Verbeek
In de periode 1975-1980 ontbrandde in Groningen niet alleen
een strijd om het behoud van de
sjoel, maar kwam tevens de vraag
naar voren welke bestemming een
gerenoveerde synagoge diende te
krijgen. Het gebouw diende in de
ogen van Herman te worden om-
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gevormd tot een
spiritueel, meditatief vredescentrum waarbinnen
een ChristelijkJoodse
dialoog
moest worden gestimuleerd.6 In de
crypte zou, naar
zijn inzicht, een
‘stiltecentrum’
kunnen worden
gerealiseerd. Het
aangrenzende
rabbinaats-huis
kon worden ingericht als woongemeenschap voor
mensen met al
even idealistische
uitgangspunten.
Het liep uiteindelijk
allemaal
anders: de Joodse
Gemeente
was
bereid terug te
H.N. Werkman, Chassidische legenden II
keren en zou een
'De engel van de laatsten troost’ (1943)
Groninger Museum, inkt op papier,
deel van het ge51,1 x 32,9 cm foto: Heinz Aebi.
bouw opnieuw gaan
Coll. Nr. 1959.0141 – prent 11
innemen. Slechts
het niet-synagogale deel kon voor bezoekers.7 De Chassidische drukculturele doeleinden worden ge- sels van de Groninger kunstenaar
bruikt.
waren gebaseerd op de legenden
die Martin Buber had verzameld
Chassidische druksels
rond de Baalsjem Tov, de spirituDe eerste tentoonstelling in de ge- ele leider van de chassidim. Zowel
renoveerde sjoel was gewijd aan de druksels als de legenden maakhet werk van H.N. Werkman voor ten een grote en blijvende indruk
De Blauwe Schuit. Deze tentoon- op Herman. “De Chassidische Lestelling, die op 29 april 1982 werd genden hebben mij mijn herstel,
geopend (100 jaar na de geboorte wederopstanding en blijvende
van Werkman), was een groot oriëntatie en vreugde gegeven”,
succes en trok ongeveer 25.000 noteert hij in zijn Herinneringen.8
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Met het keren van de politieke
wind en de toenemende verzakelijking in de jaren tachtig, braken
voor Herman lastiger tijden aan.
Ook binnen de SFS deed een meer
‘zakelijke benadering’ zijn intrede. De stichting wenste op financieel gebied voorzichtiger te gaan
opereren. Herman besloot in 1997
daarom te stoppen als voorzitter.

met foto’s en op cd. In zijn afsluitende gebed dankte hij onder andere de Synagoge.
‘De Engel van de laatste Troost’,
de laatste van de twintig druksels
die Werkman maakte op basis
van Bubers Chassidische legenden, sierde de omslag van de liturgie.

De Engel van de laatste
Troost
Sterven als laatste levensdaad, zo
keek Herman aan tegen het ‘zelf
sterven’ waarvoor hij de termen
zelfmoord of zelfdoding niet wenste te gebruiken. In 2012 kreeg
Herman de diagnose darmkanker. Genezing bleek onmogelijk.
Met behulp van operatief ingrijpen, bestraling en chemotherapie kon het leven hooguit worden
verlengd; Herman besloot deze
weg niet te volgen en bepaalde
grotendeels zelf het moment van
zijn afscheid.
Zijn afscheidsdienst in de Der
Aa-kerk, op 9 februari 2013, was
grotendeels door hem vastgesteld: wie er mochten spreken,
welke liederen er gezongen moesten worden, en waar zijn as verstrooid diende te worden. De laatste maanden van zijn leven had
hij vooral besteed aan het schrijven van zijn Herinneringen onder
de titel Toen daalde de duif. Deze
bundel was gereed tijdens de Gedachtenisviering en werd bij het
verlaten van de kerk aan de bezoekers uitgereikt. Ook de viering
zelf werd vastgelegd: in boekvorm

1.
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7.

Verbeek, ‘Aan weerszijden van
het hek. Een symbiose in de synagoge’ in: W.J. van Bekkum
(red.), Folkingestraat synagoge.
Oorsprong en geschiedenis (Groningen: Boomker & Savenije,
1995) 57-63, aldaar 58.

8.

Verbeek, Toen daalde de duif.
Herinneringen.

Herman

Ver-

beek. Priester, politicus, publicist

Noten

(Groningen: Verbeekfonds, 2013)

Verbeek in zijn lezing tijdens

224.

het derde lustrum van de SFS

2.

(12/12/1996). De tekst van deze

Stefan van der Poel, universitair do-

toespraak is in bezit van de au-

cent RUG, Faculteit der letteren, vak-

teur.

gebied Geschiedenis

Toespraak Herman op 29/11/1986
bij de viering van het eerste lustrum in de sjoel. GrA Archief
Herman Verbeek, inv.nr. 169:
Stukken betreffende stichting,
1981-1989.

3.

Verbeek in een brief aan André
Lascaris d.d. 21/10/1977. GrA Archief Herman Verbeek, inv.nr. 5:
Correspondentie 1975-1979.

4.

Uitgesproken tijdens een oecumenische lezing op 24/2/1966.
GrA Archief Herman Verbeek,
inv.nr. 59: Stukken betreffende
lezingen, 1963-1969.

5.

Marcel Poorthuis en Theo Salemink, Een donkere spiegel.
Nederlandse

katholieken

over

joden, 1870-2005. Tussen antisemitisme en erkenning (Nijmegen: Valkhof Pers, 2006) 751-752.
6.

Verbeek in brief aan mede-broeders d.d. 4/3/1977; en aan burgemeester Buiter d.d. 7/1/1977.
GrA Archief Herman Verbeek,
inv.nr. 167: Stukken betreffende
stichting, 1975-1981.
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Herdenken

Wat betekent het herdenken van de Sjoa en het einde van W.O. II voor kinderen van nu?
Deze vraag in de redactie gaf aanleiding tot onderstaande bijdrage van een van de redactieleden.
Eén voor één werden ze weggevoerd,
Steeds waren er minder,
Iedereen was daarover ontroerd,
Ze wisten dat ze misschien nooit terug zouden komen.
Ze wisten dat ze elkaar nooit meer zouden zien!
Steeds waren er kinderen minder….
Eerst waren er 5 weg en toen tien!
Pijn, verdriet en boosheid, dat ging er door hen heen!
Ze wisten niet of ze er morgen nog zouden zijn….
Ze waren ook bang en voelden zich alleen.
Die verschrikkelijke tijd moet herdacht worden.
En daarom staan wij hier samen en niet alleen.
Dit gedicht is geschreven door een meisje uit groep
8 van de Kinderkoepel in Leeuwarden. Een basisschool, die gevestigd is in de voormalige Joodse Dusnus School, genoemd naar een Leeuwarder rabbijn.

Voor de school staat een Monument ter nagedachtenis aan de Leeuwarder Joden die vermoord zijn in de
Tweede Wereldoorlog.
De Kinderkoepel en de Oldenije,een andere basisschool in de binnenstad, hebben het Joods Monument geadopteerd.
Elk jaar rond 15 april - de bevrijdingsdatum van
Leeuwarden - wordt door twee kinderen, van elke
school één, samen met de burgemeester of de locoburgemeester een krans gelegd. In 2017 was de
kranslegging met de bekende verzetsheld Gerrit
Fokkema.
Na de plechtigheid, met 2 minuten echte stilte terwijl alle kinderen van de beide groepen 8 rondom
het Monument staan, worden in de tegenover liggende Grote of Jacobijner Kerk door de kinderen
zelfgemaakte gedichten en liedjes voorgedragen en
gezongen. Wij als volwassenen zitten met kippenvel
en soms met tranen in de ogen te luisteren.
Deze kinderen herdenken echt met gevoel! Natuurlijk hulde aan de meesters en juffen, die dit in hun
lessen overgebracht hebben.

Kranslegging Leeuwarden

DaF
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Persoonlijke verhalen delen
Door Iris de Kanter

Telkens wanneer ik door de Folkingestraat in Groningen naar
het station loop, ben ik blij dat
ik me bewust ben van de historie
van deze straat. Ik heb mij van
kinds af aan geïnteresseerd voor
geschiedenis en religie. Als achtjarig meisje verslond ik Nederlandse vertalingen van Griekse
mythen en hoe ouder ik werd hoe
meer die interesse verschoof naar
levende religies en meer recente
historie. Ongetwijfeld is dat ook
wat mij mijn huidige studie heeft
doen kiezen: Religiewetenschappen. Met alle kennis die ik heb
opgedaan ben ik altijd blij om me
bewust te zijn van de geschiedenis van mijn eigen omgeving. Of
althans, blij? Is dat de term die ik
zoek, zeker met betrekking tot de
geschiedenis van een plek zoals
de Folkingestraat? Want het zijn
absoluut niet de verhalen van de
tragedies die hier in de Tweede
Wereldoorlog hebben plaatsgevonden, die mij blij maken.
Misschien is het eerder trots.
Maar waar slaat dat dan op? Op
mezelf, puur omdat ik me voor
bepaalde dingen interesseer en
me daarom bewust ben hiervan,
maar wat heb ik er verder mee
te maken? Of is het op mijn ouders en mijn educatie omdat zij de
reden zijn dat ik inderdaad weet
wat hier gebeurd is?
Nee ook dat zal het niet zijn; het
moeten de mensen zijn die hebben geïnvesteerd in de verschillende gedenktekens in de Folkingestraat, die ons herinneren aan
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wat hier is voorgevallen en die
ervoor hebben gezorgd dat de oplettende kijker hele verhalen uit
deze straat kan opmaken.
Op het eerste opzicht lijkt de Folkingestraat een gezellige, levendige plek. Het is een van de weinige
drukke Groningse straten waar
geen auto’s mogen rijden en er
zijn talloze eettentjes hetgeen het
tempo van de voetgangers aanzienlijk vertraagt. Tegelijkertijd
is het een straat die barst van de
historie. De prachtige synagoge
wijst naar de aanwezigheid van
de Joodse gemeenschap. De bronzen maancyclus die in het plaveisel door de hele straat is afgebeeld
en de bronzen deur tegenover de
synagoge verwijzen naar de gruwelen die hier nog geen tachtig
jaar geleden hebben plaatsgevonden.
In zekere zin sluit de Folkingestraat aan bij een trend die over
heel Nederland (of heel West Europa zelfs?) lijkt plaats te vinden.
Luchtig en vrolijk bewonen de
jongere generaties de plaatsen
waar in de Tweede Wereldoorlog
van alles is voorgevallen en het
lijkt wel of de gemeenschap doet
of dit alles nooit gebeurd is. Maar
wie goed oplet ziet de tekenen
van de gedane gruwelen en het
bewustzijn die men hiervandaan
meedraagt nog overal. Natuurlijk
zijn er prachtige ceremonies zoals de Nationale Herdenking op
4 mei met twee minuten stilte en
het 102.000 Namen Lezen in Herinneringscentrum Kamp Wester-
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bork eens in de vijf jaar. Het is
ook in kleinere dingen te vinden,
in de monumenten voor de slachtoffers die overal door het land
verspreid zijn, met als toeristisch
hoogtepunt het Achterhuis van
Anne Frank in Amsterdam. Maar
het meest nog in de verhalen, aan
het belang dat wordt gehecht aan
de persoonlijke belevenissen van
de individuele slachtoffers. Deze
worden overgebracht van generatie op generatie, maar ook op andere wijzen door bijvoorbeeld tentoonstellingen van dagboeken die
tevoorschijn komen. Of door het
struikelstenenproject van Gunter
Demnig, dat ons overal door Europa herinnert aan de individuele
slachtoffers, hen doet gedenken
op de plaats waar zij ooit gewoond
of gewerkt hebben, tot de verschrikkingen ook hen troffen en
zij gedeporteerd werden. Zo herinneren wij.
Zelf heb ik geen persoonlijke
connectie met de Holocaust. Ik
ben een twintigjarige Groningse
studente, atheïstisch opgevoed
in Leiden, wiens grootouders en
overgrootouders de oorlog allen
hebben overleefd. Zij waren allen
reeds overleden voordat ik oud
genoeg was en hun verhalen veel
indruk op mij konden maken. Ik
deel dus geenszins, zoals vele van
mijn leeftijdgenoten dat nog altijd
doen, de pijn van verhalen van directe familieleden.
In die zin voel ik me soms misplaatst of zelfs hypocriet voor
mijn interesse en emotionele

JaG

Over boeken
door Erwin de Vries

investering in dit deel van onze
geschiedenis.
Doordat de redactie van JaGDaF
mij vroeg wat herdenken voor mij
betekent, ben ik me meer ervan
bewust dat mensen zoals ik delen in de verhalen uit deze periode van onze geschiedenis en dat
ook wij mee moeten denken en
mee mogen voelen met het verdriet over deze geschiedenis, die
gelukkig, elk jaar een beetje verder achter ons ligt. Want al deze
projecten, al deze aandacht voor
persoonlijke verhalen, zijn juist
bedoeld voor diegenen, die de verhalen niet eerder gehoord hebben.
Hier ligt naar mijn mening zowel
het belang als de ‘schoonheid’ van
het delen van de persoonlijke verhalen, voor iedereen.
Iris de Kanter (Leiden, 1999) studeert
religiewetenschappen aan de RUG.
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Joseph Gosler
Searching for Home
Het is het einde van de oorlog en
Josje is teruggekeerd naar zijn
ouders. “Wie zijn deze mensen
die zich mijn ouders noemen?”,
vraagt hij zich af. Hij is 3 jaar en
voelt zich verlaten, verward en
boos. Hij wil terug naar zijn ‘echte
‘ouders, die van hem hielden en
hem gedurende de oorlog onderdak boden. “Mijn naam is Pietje
Dijkstra en niet Josje Gosler!”,
verkaart hij in tranen, daartoe
aangespoord door zijn neef. Zijn
onwetendheid beschermde hem
als Jood en als ondergedoken kind
net zoveel als zijn christelijke ‘ouders’. Zeven maanden oud werd
hij voor zijn eigen veiligheid en
die van zijn ouders meegegeven
met een jonge, verpleegkunde
student van het Verzet en bij de
familie Dijkstra in Wageningen
ondergebracht. De gevolgen van
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de scheiding met zijn ouders is
niet zo gemakkelijk aan te geven, maar wanneer hij terugkeert
naar hen, is zijn fragiele psyche
beschadigd en zijn zijn intiemste
vrienden angst en wantrouwen.
Verwondingen uit de kindertijd
helen nooit helemaal en de doorwerking daarvan gedurende zijn
eerste levensjaren worden gezien
door de lens van een immigrant,
wanneer hij met zijn familie emigreert naar Israel en vervolgens
naar de V.S. Dit is een persoonlijke herinnering van een jonge
overlevende, in het tijdsbestek
van W.O. II tot in de late 20ste
eeuw. Een verhaal van de kleine
jongen die een man wordt, voortdurend rondzwervend en worstelend om zichzelf te vinden. Zijn
ouders, emotioneel leeg door hun
oorlogservaringen, zijn nauwelijks in staat voor zichzelf te zorgen, laat staan voor deze jonge
vreemdeling.
NB. Dit boek verschijnt 5 mei.
Joseph Gosler bracht zijn jeugd
door in Groningen en woont thans
in New York. Mogelijk komt hij
naar Boekhandel Godert Walter
in Groningen om over zijn boek te
spreken.
Bildungswerk Stanislaw
Hantz e.V. (Hrsg)
Fotos aus Sobibor
Na ruim zeventig jaar zijn de fotoboeken opgedoken van SS’er Johann Niemann, de ‘vernietigingsexpert’ van Sobibor. Zijn foto’s
zijn macabere illustraties bij de
verhalen van de overlevenden.
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‘Het kamp leek op een gewone
boerderij, op het prikkeldraad
na dat de barakken omheinde,
in het midden van een prachtig
groen bos’, aldus Dov Freiberg,
een Poolse Jood die met het eerste transport van 1942 in Sobibor
aankwam.

gesteld wat de zin is van al dat
herdenken en het oprichten van
nieuwe pijnlijke en soms omstreden Joodse monumenten en of
dat niet hypocriet is tegenover de
vermoorde Joodse Nederlanders,
die per slot van rekening aan hun
lot zijn overgelaten en mede door
verraad de dood in zijn gedreven.
Wie maakte dat toen wat uit en
wie zal het vandaag de dag wat
uitmaken als het er werkelijk op
aankomt? In vredestijd is iedereen een held.

en getekend: een – zowel in historisch als in verhalend opzicht
– unieke uitgave. ‘De combinatie
van geschiedenis, memoires en
rijk gedetailleerde tekeningen
zorgen voor een sterk geheel,
een mooi en belangrijk stripboek
waarvan door jong en oud genoten
zal worden.’ (publishers weekly)
Geheel herziene uitgave waarin
voor het eerst de oorspronkelijke
teksten uit het dagboek van Anne
Frank worden gebruikt.

JaGDaF op internet

Johan van Gelder
De vernietiging
Deze uitgave is in het kader van
75 jaar vrijheid het resultaat van
een zoektocht naar de vraag waar
de Holocaustslachtoffer eigenlijk
om zijn vermoord. Het namenmonument in dit boek is de ruggengraat. Ook wordt de vraag

28

Sid Jacobson, Ernie Colon
Het leven van Anne Frank, de
grafische biografie
De Joodse tiener Anne Frank
is de schrijfster van het meest
gelezen dagboek uit de Tweede
Wereldoorlog: Het Achterhuis.
Het Amerikaanse auteursduo Sid
Jacobson en Ernie Colón heeft,
in samenwerking met deskundigen van de Anne Frank Stichting,
deze geautoriseerde grafische biografie over haar leven geschreven
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Sinds februari heeft
JaGDaF een website:
www.jagdaf.nl. Daar
kunt u ondermeer van
de nummers ouder
dan een jaar de artikelen terugzoeken, op
zoekwoord of auteur.
Hiermee ontsluiten wij
voorlopig meer dan 20
jaar geschiedenis en
artikelen over Jodendom in het algemeen
en Joods Groningen,
Drenthe en Friesland
in het bijzonder.
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Tentoonstelling Componisten in Oorlogstijd
door Eleonore Pameijer en Carine Alders

In het kader van 75 jaar vrijheid
organiseert de Leo Smit Stichting
i.s.m. Synagoge Groningen de tentoonstelling Componisten in Oorlogstijd. De muziek van deze - grotendeels Joodse - componisten was
tijdens de Tweede Wereldoorlog
verboden en vervolgens vergeten.
In deze tentoonstelling kunt u zien
en horen hoe deze muziek tot leven
komt.
Nederland kende een bloeiend
muziekleven in de jaren twintig
en dertig van de twintigste eeuw.
Componisten als Géza Frid en
Rosy Wertheim hadden een internationale carrière, koordirigent
en componist Israël Olman was
geliefd bij duizenden zangers.
Max Vredenburg en Hans Lachman componeerden muziek bij
films, in het Concertgebouw klonken composities van Henriëtte
Bosmans en Leo Smit. Nederland
was een veilige haven waar buitenlandse vluchtelingen als Franz
Weisz en Hans Krieg een nieuw
leven opbouwden.
Na de oorlog hielp Bertus van Lier
het muziekleven te zuiveren, wat
hem niet door iedereen in dank
werd afgenomen. In 1960 werd hij
docent muziekwetenschap aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
De oorlog maakte een abrupt
einde aan soms pas ontluikende,
soms glansrijke muzikale carrières. Dit deel van de Nederlandse
muziekgeschiedenis is maar weinig verteld. In de tentoonstelling
maakt de bezoeker kennis met
deze - bijna - vergeten componis-
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ten door verhalen en brieven te
lezen, foto’s en manuscripten te
bekijken en naar de muziek te
luisteren.
Leo Smit Stichting
De Leo Smit Stichting, door Eleonore Pameijer opgericht in 1996,
is vernoemd naar de Nederlandse
componist Leo Smit (1900-1943).
Toen hij op 30 april 1943 in concentratiekamp Sobibor vermoord
werd, verloor Nederland een begenadigd componist. Smit maakte internationaal carrière en het
Concertgebouworkest voerde regelmatig werken van hem uit.
Zijn muziek bleef bewaard, maar
na de oorlog had bijna niemand er
nog belangstelling voor. Men keek
liever vooruit. De oorlog betekende niet alleen het einde van zijn
leven, maar leek ook het einde
van zijn muzikale nalatenschap.
Totdat hij in de jaren negentig als

Bertus van Lier, foto: Hanna Elkan
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componist herontdekt werd. Getroffen door de bijzondere kwaliteit van zijn muziek namen Eleonore Pameijer en Frans van Ruth
het initiatief tot de oprichting van
de Leo Smit Stichting. De stichting heeft als doel de muziek van
Leo Smit te doen herleven en zijn
nagedachtenis in stand te houden, de aandacht te vestigen op
andere vergeten componisten uit
zijn tijd en verbanden te leggen
tussen de muziek uit het interbellum en de hedendaagse klassieke
muziek. Onderzoek, publicaties
en concerten brengen deze doelen
dichterbij. Meer dan 200 Uilenburger Concerten werden inmiddels bezocht door een enthousiast
en immer groeiend publiek. De
complete werken van Leo Smit
zijn op cd uitgebracht en er is een
biografie over hem verschenen.
Vele andere componisten ondergingen hetzelfde lot als Leo Smit.
Elke muziekgeschiedenis wordt
geschreven door de bril van het
heden. Componisten die zich een
plek verworven hebben op het
vaste repertoire raken hun plaats
in de geschiedenis nooit meer
kwijt. Componisten die vergeten
zijn worden met terugwerkende
kracht uit de geschiedenis gewist.
Zij ontbreken in overzichten en
standaardwerken. Voor componisten die vergeten zijn omdat
hun muziek tijdens de Tweede
Wereldoorlog verboden werd en
die zelf vervolgens die oorlog niet
overleefd hebben, is dit lot des te
schrijnender. Men zou kunnen
spreken van een dubbele moord.
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Muzikale nalatenschap
Vijfentwintig
jaar onderzoek
heeft geleid tot
de herontdekking van 35
componisten,
beschreven in
het boek Vervolgde componisten in Nederland
(Eleonore Pameijer en Carine Alders, AUP 2015). En de lijst is nog
niet compleet, nog steeds worden
muziekwerken
teruggevonden,
soms op de meest onwaarschijnlijke plaatsen, zoals in een vochtig

tuinschuurtje, op een zolder of bij
de vuilnisbak.
De motivatie om in de afgelopen
25 jaar dit onderzoek te doen, is
geïnspireerd door de kwaliteit
van de muziek en komt voort uit
het verlangen om de vergeten
componisten te rehabiliteren en
hun werken aan de vergetelheid
te ontrukken. Eenvoudig gezegd:
de vermoorde componisten kunnen wij niet meer terughalen,
maar wij kunnen wel hun muzikale nalatenschap de plaats geven die deze verdient. Tezamen
gaat het om ruim 2.000 composities. Deze herontdekking kan

hiermee niet afgedaan worden als
een curiosum, een voetnoot in de
muziekgeschiedenis. Het gaat om
een substantieel deel van de Nederlandse en daarmee ook de Europese muziekgeschiedenis.
Eleonore Pameijer is fluitist en artistiek coördinator van de Leo Smit
Stichting
Carine Alders is musicoloog en zakelijk coördinator van de Leo Smit
Stichting
https://leosmitfoundation.org/
www.forbiddenmusicregained.org

Van de helderheid van de Franse muziek
tot de vernietigingskampen
Leo Smit (1900-1943)
door Lena Egyed
Tijdens de Holocaust werden
meer dan 105.000 Nederlandse
Joden gedeporteerd, voornamelijk
naar Auschwitz en Sobibor. Vele
musici werden vermoord in deze
kampen, onder wie Simon Gokkes (Auschwitz 1943), Bob Hanf
(Auschwitz 1944), Dick Kattenburg (Auschwitz 1944), Andries
de Rosa (Sobibor 1943), Samuel
Schuijer (Auschwitz 1942), Martin Spanjaard (Auschwitz 1942),
Franz Weisz (Auschwitz 1944).
Leo Smit is een van hen; zijn
korte maar uiterst creatieve leven
eindigde in Sobibor.
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Leo Smit werd in 1900 in Amsterdam geboren in een Joodse familie. De familie van zijn vader was
Asjkenazisch, die van zijn moeder
Sefardisch. Zijn grootvader van
vaders kant was chazzan en godsdienstleraar. De familie voelde
zich verbonden met de traditioneel Joodse waarden, maar was
niet religieus praktiserend. Smit
groeide op in een geassimileerd,
beschaafd en welgesteld milieu.
Veel van zijn voorouders waren
musici en muziek maakte onderdeel uit van het gezinsleven. Hij
studeerde piano bij Ulfert Schults
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en compositie bij Bernard Zweers
aan het Amsterdams Conservatorium; in september 1920 begon
hij les te nemen bij de componist
Sem Dresden. In 1922 studeerde
hij af als pianist en in 1924 als
componist. Reeds tijdens zijn studietijd ging zijn belangstelling
niet zozeer uit naar de algemeen
gangbare Duitse muziek maar
de nieuwe Franse muziek. Zijn
belangstelling voor deze muziekstijl was onder Nederlandse componisten niet uniek, want in de
Nederlandse klassieke muziekwereld was dit de trend. Tijdens
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Leo Smit
Foto Leo Smit Stichting

zijn studie componeerde Smit zijn
eerste orkestrale werk, Silhouetten voor orkest (1922). Hoewel dit
werk nog niet te kenschetsen is
als een voldragen compositie, waren de critici het erover eens dat
het Smits talent toont voor orkestratie en kennis van de nieuwe
Franse techniek van componeren.
In september 1927 verhuisde Leo
Smit naar Parijs, waar hij ook
na zijn huwelijk met Engelina de
Vries (1933) tot einde 1936 bleef
wonen. Hoewel hij slechts 9 jaren
in Parijs woonde, werd deze gehele creatieve periode bepaald door
de nieuwe Franse muziek. Het is
niet moeilijk om de verschillende
muzikale invloeden op de stijl van
zijn composities te herkennen.
Smits muziek vertoont gelijkenis
met de stijl van Debussy en Ravel, met het neoclassicisme en de
modernistische ontwikkeling van
‘Les Six’. De invloed van de Tweede Weense School, de nieuwe stroming binnen de heersende Duitse
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traditie, op zijn composities
was slechts minimaal. In Parijs
bezocht Smit muziek cafes, huisconcerten en concertzalen waar
‘Les Six’ optraden.
De groep ‘Les Six’ - Francois Poulenc, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Georges Auric, Germaine Tailleferre
-werd opgericht in de twintiger
jaren van de 20e eeuw door Jean
Cocteau, wiens werk Le Coq et
L’Arleguin (1918) een bevestiging
was van het schoonheidsideaal
van de groep. Cocteau had de moderne Franse muziek losgemaakt
van Wagner en ook van Schönberg’s twaalf tonen systeem. Hij
eiste de vrijmaking van de Duitse
muzikale dominantie en in plaats
van zich te richten op de expressie, zocht hij vooral naar originaliteit, eenvoud en helderheid van
vorm en structuur.
Hoewel hun idioom een grote
invloed had op zijn muziek, kopieerde Smit deze componisten
nooit. Hij beheerste het Franse
muzikale idioom perfect en schiep
op zijn eigen unieke wijze een eigen stijl: eenvoud in vorm, uitgebreide en kleurige harmonieën, de
kleur in de orkestratie benadrukkend, beweeglijkheid van ritmische elementen en nooit helemaal
afstand nemend van het tonale
systeem.
Smit leverde een belangrijke bijdrage aan het repertoire voor
harp en fluit. Deze beide instrumenten speelden een belangrijke
rol in de zachte akkoorden en
toonkenmerken van de Franse
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muziek. Zijn liefde voor de harp
en de inspiratie om voor dit instrument te schrijven stammen
uit zijn kindertijd. Zijn jongere
zuster studeerde namelijk harp.
Het Trio voor fluit, altviool en
harp (1926), Kwintet voor fluit,
strijktrio en harp (1928) en Concertino voor harp en orkest (1933)
werden geschreven voor de docent
van zijn zuster, de bekende Rosa
Spier (1891-1967) en tonen zijn
grote kennis van de harptechniek.
Marius Flothuis had veel waardering voor het Trio: “Na Debussy’s Sonata for Flute, Viola and
Harp - zonder twijfel een van de
grootste meesterwerken van de
20e eeuw.”1
In de twintiger jaren deed de jazz
zijn intrede in Europa en veroverde niet alleen de muziekgebouwen
maar ook ook de concertzalen.
Veel klassieke componisten verwerkten jazzy elementen in hun
stukken. De invloed van de jazz
wordt bijvoorbeeld merkbaar in
Smits Deux Hommages voor piano
solo (1928-1930). Deze jazzy stukken waren gewijd aan Sherlock
Holmes en de Remington schrijfmachine. Neoklassieke elementen
overheersen in de Symfonie in C
(1936). De herinvoering van traditionele vormen en harmonieën
zoals Stravinsky dat deed is ook
voor Smits muziek kenmerkend.
Hoewel zijn muzikale talent in
Parijs werd onderkend, verhuisden Leo Smit en zijn vrouw in
december 1936 naar Brussel. In
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1937 keerden ze terug naar Amsterdam. Smit was helemaal niet
praktiserend Joods en zijn Joodse
achtergrond had ook geen invloed
op zijn werk, behalve dan op de
Joodse motieven in het Concertino voor cello en orkest (1937).
Maar als Jood veranderde zijn leven radicaal toen Duitse troepen
in 1940 Nederland binnenvielen.
Tijdens de bezetting was Smit nog
niet zo ver om onder te duiken
en hij bleef tot het allerlaatste
toe werken. Het is een opmerkelijke prestatie dat hij onder deze
noodlottige omstandigheden de
helderheid en lichtheid van zijn
muziek wist te bewaren. Zijn laatste voltooide compositie was de
Sonate voor fluit en piano (19411943). Hij maakte het kort voor
zijn deportatie af en het wordt gewaardeerd als een van de mooiste
bijdragen aan het fluitrepertoire
van de 20ste eeuw.
Nadat ze gedwongen werden om
naar het ghetto van Amsterdam
te verhuizen (november 1942)
werden Smit en zijn vrouw in
april 1943 op transport gezet naar
Westerbork. Voor zijn deportatie
lukte het Smit om zijn muziek
en zijn schetsboeken met de hulp
van zijn leerling Frits Zuiderweg
veilig te stellen. Dankzij hem
overleefde het meeste van zijn
werk de verwoesting van de oorlog. Op 27 april 1943 werden Smit
en zijn vrouw gedeporteerd naar
het vernietigingskamp Sobibor.
“ ..Thousands and thousands of
refined and educated Amsterdam
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Jews were shipped to Sobibor with
First Class Round-Trip tickets. …
On the Sobibor arrival ramp they
still clutched their Round Trip
tickets in their hands. I remember one Dutchman, distraught,
yelling: ‘Help! This is impossible!
Look -- here is my Round-trip ticket! Help!’ They couldn’t believe
what was happening to them.” 2
(”..Duizenden en nog eens duizenden beschaafde en goedopgeleide
Amsterdamse Joden werden naar
Sobibor getransporteerd met eerste klas retour kaartjes...Na aankomst op het perron van Sobibor
hielden ze nog steeds hun retour
kaartjes stevig in de hand. Ik herinner me een Nederlander die,
helemaal overstuur, schreeuwde:
‘Help! Dit kan niet! Kijk---hier
is mijn retourkaartje! Help!’ Ze
konden niet geloven wat hen overkwam.” (vert. red.))
Leo Smit kon een paar dagen na
zijn aankomst ervaren dat hij
slechts een enkele reis had. Hij
en zijn vrouw werden op 30 april
1943 vermoord.2
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Een lang bewaard geheim1
door Hans Smelik

Johanna Smelik en Etty
Hillesum
In het vroege voorjaar van 2008
bezocht ik voor de laatste keer
mijn verre nicht, de vertaalster
Johanna Smelik, in haar flat in
Voorburg. Ze was al jaren chronisch ziek en bedlegerig en volledig afhankelijk van de thuiszorg.
Johanna was de vriendin van Etty
Hillesum, die door haar in haar
nagelaten dagboeken en geschriften Jopie of zusje wordt genoemd.
Zij was ook de enige persoon die
Etty’s handschrift had kunnen lezen en ontcijferen waardoor haar
dagboeken en brieven in 1981
onder de titel Het verstoorde leven konden worden uitgegeven.
Johanna vertelde mij tijdens die
bezoeken vaak over Etty en haar
componerende broer Mischa. ‘Ik
draag Etty altijd bij me’, zei ze
herhaaldelijk. Vlak daarna hoorde ik van haar halfbroer, Klaas
(K.A.D.) Smelik, professor Hebreeuws en kenner bij uitstek van
het Jodendom, dat Johanna op
14 april 2008 op 92-jarige leeftijd
was overleden.
Geheimen
In 2001 was ik begonnen met een
onderzoek naar mijn Joodse afkomst, dat wil zeggen naar die
van mijn in 1883 in Rotterdam
geboren grootmoeder van moederszijde. De bekentenis van haar
moeder dat mijn oma en haar
zuster, mijn oudtante Petronella
kinderen waren van de Rotterdamse veekoopman Mozes Pool
en niet van Jacobus van Rijn met
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wie onze overgrootmoeder pas in
1896 getrouwd was, intrigeerde
me. Oma kon de schande buitenechtelijk te zijn verwekt niet
verkroppen en raakte met haar
moeder gebrouilleerd. Behoudens
aan mijn in 1927 overleden grootvader, heeft zij het nooit aan iemand verteld. Pas op haar sterfbed in 1969 vertelde ze het aan
haar jongste dochter. Zo hoorden
mijn broer en ik het van haar. We
waren dan wel volgens de Joodse
wet geen Joden, maar beseften
toch dat er Joods bloed door onze
aderen vloeide.
Oma moet tijdens de oorlog vaak
hebben gedacht als zij en mijn
moeder met mijn broer in de
kinderwagen op grond van hun
uiterlijk weer eens werden aangehouden en hun persoonskaart
moesten tonen, dat het maar goed
was dat ze er nooit met iemand
over gesproken had.
In 2003 publiceerde ik in Misjpoge, het blad van de Nederlandse
kring voor Joodse genealogie, een
artikel over het door oma zo lang
bewaarde geheim en vroeg de familie Pool met mij contact op te
nemen. De dag van verschijnen
nog belde mijn achternicht Marina Irene Pool me op, waarop al
snel een ontmoeting in Nijmegen
volgde. Iets wat ik me daarvoor
absoluut nooit had gerealiseerd
dat dat ook betekende dat ik familieleden had die de oorlog niet
hadden overleefd, zoals Oma’s vijf
jaar oudere halfzuster Anna Pool
en haar nichtje, het in 1907 gebo-
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ren kind van haar halfbroer Meijer Pool, Mathilde Henriette. Til
was lerares Engels aan het lyceum in Den Haag, werd in de oorlog overgeplaatst naar het Joods
lyceum in Rotterdam om op haar
zesendertigste opgepakt te worden in Amsterdam-Zuid. Na een
korte opsluiting in Westerbork in
de strafbarak B67 werd zij naar
Auschwitz getransporteerd en op
24 september 1943, een week na
haar tante Anna, vermoord.
Marina zou pas in 1997 vernemen
dat zij voljoods was. Haar moeder
Böske Barsony, die met haar vader Jozef Johan Pool op 7 januari 1937 in Boedapest getrouwd
was, had niet alleen voor de oorlog haar naam twee keer veranderd maar was ook Rooms Katholiek geworden. Hierdoor was
Marina katholiek gedoopt, deed
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communie en werd later non. Door
haar moeders handelen waren zij
met z’n drieën zonder kleerscheuren de oorlog doorgekomen. Toch
kon Marina het haar moeder niet
vergeven dat ze het haar zelf niet
verteld had en dat ze het zoveel
later van haar halfzuster Joeki
had moeten horen. Er werd veel
gezwegen in en na de oorlog. In
de oorlog werd meest gezwegen
omdat verraad op de loer lag, elk
woord kon je fataal worden en na
de oorlog omdat de belevenissen
te traumatisch waren geweest of
dat men liever niet meer wilde
terugkijken. Mij liet Marina na
haar dood haar archief na met het
verzoek haar boek te schrijven:
Het boek van Marina Irene.
Eindstation Auschwitz
De ontmoeting met Marina in
2003 betekende een keerpunt in
mijn leven. Ik begreep dat ik me
nooit meer los zou kunnen maken
van de sporen in mij van het oude
volk. Het lezen van dagboeken en
brieven over de oorlog, over de
verschrikkingen in de vernietigingskampen werden net zo’n belangrijk onderdeel in mijn leven
als in dat van Marina. Een week
geleden nog begon ik aan het indrukwekkende boek Eindstation
Auschwitz, van Eddy de Wind.2
Deze had zich vrijwillig als arts
in Westerbork aangemeld, om op
die manier de vrijlating van zijn
moeder uit dat kamp te bewerkstelligen. Bij aankomst bleek zij
al op transport te zijn gesteld.
Hij werd verliefd op de 18-jarige
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verpleegster Friedel met wie hij
daar trouwde. Vanuit Westerbork werden zij naar Auschwitz
getransporteerd, waar artsen op
Friedel en andere vrouwen experimenten uitvoerden waardoor
zij onvruchtbaar werden. Beiden
keerden terug, maar hun huwelijk was gedoemd te mislukken
door de trauma’s die zij beiden
hadden opgelopen.
Direct nadat de Duitsers waren
vertrokken uit Auschwitz schreef
Eddy de Wind zijn verhaal op. Het
is het meest aangrijpende verslag
dat ik ooit heb gelezen over de
monsterlijkheden en de massamoorden die daar plaatsvonden.
Na zo’n boek gelezen te hebben
kun je niet onbevangen meer naar
de mensheid kijken en wordt het
‘Die Mörder sind unter uns’ een
gegeven.
Met een tentoonstelling in de synagoge in Groningen herdenkt de
Leo Smit Stichting in samenwerking met de Stichting Folkingestraat Synagoge dat het 75 jaar
geleden is dat Nederlandse componisten in concentratiekampen
een wreed einde vonden, maar
dat de door hen nagelaten muziek nog steeds gehoord kan worden. Op panelen zijn de levens
van die componisten in woord
en beeld weergegeven. Fluitiste
Eleonore Pameijer en pianist Tobias Borsboom brachten zojuist
composities van Dick Kattenburg
en zijn leermeester Leo Smit ten
gehore. Acteur Harpert Michielsen vertelde hun verhaal. Beide
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componisten overleefden de Sjoa
niet, Eddy de Wind wel. In zijn
nawoord licht hij toe waarom hij
Eindstation Auschwitz schreef:
‘Ik herinner me stellig hoe we vlak
na aankomst van de Russen bij
de poort stonden te dansen op een
groot portret van Hitler dat uit
een administratiegebouw was gehaald. Ik weet niet wat ik daarbij
voelde. Ik denk dat ik het eerder
belachelijk heb gevonden dan dat
dit zo fijn mijn haat bevredigde.
…. Een gevoel had ik zeker wel: ik
moet aan iedereen laten weten
wat hier gebeurd is. Als ik het
nu vastleg en iedereen het weten zal, zal het nooit meer kunnen gebeuren.’
Noten
1.

Op 9 februari jl. vond in de Synagoge Groningen de opening
plaats van de tentoonstelling
Componisten in Oorlogstijd. De
opening werd - op verzoek van
de Leo Smit Stichting - verzorgd
door Hans Smelik die bovenstaande (verkorte) persoonlijke
voordracht hield.

2.

Eddy de Wind, Eindstation Auschwitz. Mijn verhaal vanuit het
kamp (1943 - 1945) Uitg. Meulenhoff, 2020.

Hans Smelik is neerlandicus en
schrijver, muziekliefhebber en sedert
2008 organisator van concerten in
Friesland; in het dagelijks leven
directeur-conservator van Museum ‘t
Coopmanshûs in Franeker.
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Het Joods Nationaal Fonds,
gericht op een duurzame toekomst
In gesprek met Vivian Rinat-Fransman
door Tea G. Rienksma

Vivian Rinat
foto: Vivian Rinat

Sinds april 2019 is Vivian RinatFransman de nieuwe directeur
van het Joods Nationaal Fonds.
In het bescheiden kantoor van het
JNF in Amsterdam Buitenveldert
praten we over het JNF en haar
visie op de ‘core business’ van het
JNF. Daarmee geeft ze een inkijk
in een veelzijdige en boeiende organisatie. Want, het JNF is veel
meer dan ‘plant een boom in Israel’. Of, zoals de oudere generatie
zich nog zal herinneren, het blauwe busje op de schoorsteenmantel
waar munten in verzameld werden voor de opbouw van Israel.
Het Joods Nationaal Fonds werd
in 1902 opgericht op initiatief
van de Nederlandse Zionistenbond. Belangrijkste doel was het
werven van fondsen en verzamelen van giften, zowel van organi-
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saties als van burgers. Met het
geld werd land in het toenmalige
Palestina aangekocht en werden
landbouwprojecten ondersteund,
evenals het droogleggen van moerassen en het aanplanten van
bossen. Inmiddels is het JNF een
moderne zgn. ngo (non governmental organisation) met 60 vestigingen over de hele wereld. Een
organisatie die zich in toenemende mate ook bezig wil houden met
de grote vraagstukken waar de
wereld op dit moment voor staat,
w.o. klimaatverandering en waterbeheer. Vivian wil daar graag
haar bijdrage aan leveren. Geboren in Amsterdam, zelf 18 jaar in
Israël gewoond, getrouwd met een
Israëliër, dus ze kent het land van
binnenuit. Bovendien heeft ze een
jarenlange ervaring in fondswerving bij andere organisaties. De
juiste vrouw dus op de juiste plek,
zo blijkt.
Transparantie
Vivian: “Het JNF is voor veel mensen een begrip. Dat merken we
heel goed, want we worden enorm
gesteund, door Joden, maar ook
door veel niet-Joden met een
warm hart voor Israël. We merken dat bijvoorbeeld ook aan het
succes van de JNF Experience
avonden die we door het hele land
organiseren. Maar ook de reizen
naar Israël zijn erg populair. Dit
jaar was de reis in rap tempo volgeboekt. Mensen zijn daar erg enthousiast over. Het JNF in Nederland heeft veel bijgedragen aan de
ontwikkeling van de Arava woes-
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tijn. En we hebben natuurlijk een
enorme expertise opgebouwd op
het gebied van landbouw, bosaanplant en water management. Op
dit moment bestaat onze achterban nog grotendeels uit ouderen,
die van oudsher Israël gesteund
hebben. Maar deze groep wordt
natuurlijk steeds kleiner. We
zijn in gesprek met de generatie
daaronder, die erg geïnteresseerd
is in alles wat er speelt rond het
klimaat. Ik merk dat de jongere
generatie graag op de hoogte wil
blijven, en precies wil weten hoe
hun giften besteed worden. Dat
vind ik een goede ontwikkeling
en we werken er hard aan om nog
beter te kunnen laten zien wat het
effect of de impact is van de giften
van onze donateurs”.Vivian laat
een voorbeeld zien van hoe een
organisatie met behulp van info
graphics op een speelse manier
informatie kan geven en transparant kan zijn. “Ik ben er nog mee
bezig om dit uit te werken en voor
ons van toepassing te maken.”
Waterproject in de Arava
woestijn
Zoals gezegd, het JNF is inmiddels meer dan ‘plant een boom in
Israël’. Er wordt breed ingezet op

Het 'busje' van
het Joods
Nationaal Fonds
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duurzaamheid, ecologie, moderne
technologie en waterbeheer. Het
JNF in Nederland heeft vier pijlers waaraan het werkt: bomen
planten, het ondersteunen van
de ontwikkeling van duurzame
land- en tuinbouw, met name in
de woestijn, waterprojecten en onderzoek op het gebied van water,
energie, natuur. Een goed voorbeeld is het waterproject in de
Arava woestijn. De Arava is een
droog woestijngebied op de grens
met Jordanië, ten zuiden van de
Dode Zee. Zestig jaar geleden
werd hier een agrarische gemeenschap gesticht. Vivian: “Opmerkelijk feit is dat 50% van alle groente en fruit in Israël uit dit gebied
komt. Maar water is hier een probleem, zeker als de gemeenschap
verder groeit, wat de bedoeling is.
De bestaande bronnen voorzien
niet meer in voldoende schoon
drinkwater en dus moet gezocht
worden naar andere manieren om
aan schoon water te komen. Zo
wordt 90% van het huishoudelijk
afvalwater gezuiverd en weer gebruikt voor de landbouw. Het water uit de bronnen is inmiddels te
zout. Hiervoor zijn moderne zuiveringsinstallaties nodig. Inmiddels wordt 70% van het drinkwater ontzilt. Het JNF investeert in
dit project.”
Bouwen aan een duurzame
toekomst
Vol enthousiasme en gedrevenheid vertelt Vivian over haar visie
op het beleid van het JNF naar
de toekomst toe. Vivian: “De door
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de
Verenigde
Naties ontwikkelde zeventien
ontwikkelingsdoelen* hebben
wij als basis voor
ons beleid. Bovendien willen
we ons richten
op hoe Israël er
over 30/40 jaar
uit zal moeten
Waterreservoir in de Negev
zien. Daar zijn
hele concrete plannen voor, want opleidingsplekken voor kansarme
over 30 jaar zal de bevolking van kinderen in de perifere gebieden
Israël verdubbeld zijn tot circa 17 zoals de Negev en de Galil. En we
miljoen mensen op een grondge- bieden beurzen aan voor jongeren
bied half zo groot als Nederland. uit kansarme gezinnen om verder
Ook in Israël wordt de druk op te studeren opdat zij ook hun bijde overbevolkte kustgebieden te drage kunnen leveren aan de vergroot. Het is de bedoeling dat de dere ontwikkeling van Israël.“
bevolking meer gespreid wordt
over met name de Negev woestijn Vivian zit vol ideeën en haar
in het Zuiden, en in de Galil in het energie en enthousiasme werken
Noorden. In het Noorden komt de aanstekelijk. Graag gaat ze in genadruk te liggen op de ontwik- sprek met mensen in het land en
keling van technologieën voor de komt ze vertellen over het JNF en
landbouw en toerisme, in de Ne- over de geweldige ontwikkelingen
gev wordt gefocust op de ontwik- in Israël op het gebied van duurkeling van high-tech technologie zaamheid en klimaatverandering,
voor veiligheidsdoeleinden. In maar vooral ook wil ze luisteren
ons beleid kunnen wij aansluiten en horen waar donateurs en symbij deze ontwikkelingen. Zo is het pathisanten behoefte aan hebben
JNF bezig bossen aan te planten en welke ideeën er leven.
rondom steden zoals de metropool
Be’er Sheva, als groene longen. * De 193 lidstaten van de Verenigde
We zorgen voor verschillende wa- Naties (VN) hebben voor de periode
terprojecten in de Negev woestijn. 2015 - 2030 een ontwikkelingsagenda
Maar ook zijn we betrokken bij vastgesteld, die uit 17 doelen bestaat,
projecten gericht op het vermin- de zgn. Sustainable Development
deren van sociaal-economische Goals (SDG’s). Zij gelden in alle 193
verschillen in Israel. Zo steunen landen en voor alle mensen. Zie voor
wij de zgn. ‘houses of excellence’, meer informatie het internet.
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Het Jodendom en ik
Interview met Hans de Boer
door Mirjam Dopheide

Hans de Boer en ik ontmoeten
elkaar bij toeval tijdens een trainingsdag. In de kennismakingsronde vertelt hij kort iets over zijn
familie. Dat wekt mijn interesse
en daarna zoek ik hem tijdens een
korte pauze op: wil hij misschien
geïnterviewd worden voor deze rubriek? Twee maanden later zit ik
bij hem thuis en vertelt Hans het
verhaal van zijn familie van moederskant en de betekenis daarvan
voor hemzelf.
Christelijke opvoeding
Het gesprek gaat over zijn grootvader die slager in Groenlo was,
over de onderduik van zijn grootmoeder Suze Mogendorff in de
Achterhoek en van zijn moeder,
Meta Mendels in Amsterdam

Grootouders en moeder (en oom) van
Hans de Boer: Suze Amalia MendelsMogendorff en Jakob Mendels met
hun kinderen, Meta en Emanuel
Henri. Foto in bezit van Hans de
Boer
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waardoor ze allebei overleefden,
over een tak van de familie die
naar Amerika emigreerde en over
de vele familieleden die vermoord
werden, waarover nooit gesproken werd maar die er voor Hans
tegelijkertijd toch wel waren.
Het gezin waar de moeder van
Hans onderdook, was christelijk.
Na verloop van tijd besloot ze om
dat zelf ook te worden en trouwde
na de oorlog met een niet-Joodse,
christelijke man. Hans en zijn
twee zussen kregen ook een christelijke opvoeding. Geen voor de
hand liggende stappen misschien.
Hans: “Het feit dat ze gespaard
bleef, maakte dat ze die keuze bewust en met overtuiging maakte,
want Jezus had haar gered. Zo
zag ze dat. Dat geloof en de overtuiging dat je je hand reikt aan
anderen en dat je eigen belang
daaraan ondergeschikt was, stond
centraal in haar leven. Ze nam die
besluiten tot verdriet van haar
moeder en het werd uiteraard
ook door andere familieleden niet
echt begrepen. Men dacht dat het
een gevolg was
van een trauma.
Mijn grootmoeder is het ook altijd sterk blijven
afkeuren: als ze
bij ons was ging
ze in discussie
met mijn vader,
haar
schoonzoon. Dat gaf
spanningen in
huis.”

Dagboek
Wat betekende zijn eigen Joodse
identiteit voor Hans in de context
van zijn opvoeding en omgeving?
“Ik was er lang eigenlijk vrij rationeel over, het speelde niet echt
een rol. Het was een gegeven, net
zoals bijvoorbeeld de matses thuis
met Pasen, dat we nooit varkensvlees aten en de koosjere keuken
in het Joodse bejaardenhuis waar
mijn oma woonde. Wel waren er
verschillende momenten in mijn
leven waarop het ineens ook echt
tot mij doordrong wat het betekent om Joods te zijn. Zo werd
ik rond 1994 onverwachts gebeld
door de archivaris van de gemeente Assen. Iemand had het archief
het oorlogsdagboek van Benno
ter Berg aangeboden en de archivaris vond mij na een zoektocht
naar eventuele nabestaanden.
Benjamin Hartog ter Berg, Benno, bleek een volle neef van mijn
moeder te zijn geweest. Hij zat op
de Rijks H.B.S. in Assen en hield
van 1939 tot zijn vertrek naar
werkkamp Ruinen in 1942 in

Opa Jakob Mendels vlakbij zijn slagerij in Groenlo.
Foto in bezit van Hans de Boer
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schriftjes een dagboek bij. Die
schriftjes gaf hij in bewaring bij
een vriend, die daarmee vijftig
jaar later het archief benaderde.
Benno werd in Auschwitz vermoord. Na de schenking werd
het dagboek ‘geadopteerd’ door
leerlingen van het Asser Nassau
College, die er een heel project
over deden en het dagboek* werd
in 1999 ook uitgegeven. Ik werd
als achterneef van Benno uitgenodigd om het eerste exemplaar
in ontvangst te nemen en dat was
een voor mij heel emotionele gebeurtenis. Ik realiseerde me toen
hoe diep het verlies van mijn familie ook in mij zat.
Een jaar of vijftien later verloor
ik mijn baan. Een ingrijpende gebeurtenis die mij ook op een ander
spoor zette. Ik ging een opleiding
doen en daar werd me gevraagd
waar ik vandaan kwam en wie
er, in figuurlijke zin ‘achter mij’
stonden. En opnieuw was daar de
confrontatie met en het besef van
de ingrijpende invloed van de verliezen in mijn familie op mijn eigen leven. Toen ben ik ook een tijd
in archieven gaan zoeken naar
informatie over mijn Joodse verwanten. Ook ben ik op een gegeven moment naar Auschwitz gereisd. Dat heeft me geholpen om
de keuzes van mijn moeder beter
te begrijpen: het gevoel dat ze wat
verschuldigd was aan iedereen
die er niet meer was en daarom
de opdracht had om alles uit het
leven te halen door klaar te staan
voor anderen en te geloven in een
leven na de dood.”

38

Meta Mendels en de familie Terberg uit Assen, o.a. Benno Terberg (vermoord in Auschwitz) die een dagboek schreef.
Foto in bezit van Hans de Boer

Gevoel van betrokkenheid
Toen Hans twintig was, zo rond
1980, reisde hij een tijd rond in
Israël. Zijn moeder en grootmoeder waren er al eerder naartoe
geweest. Hoe was het voor hem
om daar te zijn? “Toch een soort
thuiskomen, een veilige plek waar
je naartoe kunt. Maar ik heb niet
overwogen om ook te emigreren.
Ik merkte daar: als je Joods bent
is het prima, maar zo niet dan
hoor je er niet bij. Dat onderscheid
gaf me een onprettig gevoel.”
Op de vraag wat Joods zijn nu voor
hem betekent, zegt Hans: “Vooral
een gevoel van betrokkenheid. En
ik vermoed dat mijn sterke gevoel van rechtvaardigheid en de
behoefte op te komen voor zwakkeren mogelijk rechtstreeks verband houdt met mijn familiegeschiedenis. Toen ik interim-werk
deed bij een stichting voor vluch-
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telingen, was ik zelf verbaasd wat
dat met me deed. Ik voel me niet
zozeer in religieuze zin Joods. Ik
ben naar verschillende synagogen
geweest en bij sommige voelde ik
me op mijn gemak, maar ik heb
me ook wel eens ergens niet welkom gevoeld. Al met al is het feit
dat ik Joods ben sinds ik mijn
baan verloor wat meer en ook wat
dichter bij mijn gevoel gekomen.”
*

Meer informatie over het dagboek

van Benno ter Berg is o.a. te vinden
op:
https://www.joodsmonument.nl/nl/
page/350432/het-dagboek-van-bennoter-berg
Ook op de site Historiek.net staat informatie:
https://historiek.net/stuk-van-hetjaar-inzending-van-het-drents-archief/45368/
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Gedichten
Tsafrira Levy

Naar het voorbeeld van een boom
Vaarwel tegenslagen, vergeelde vooruitzichten, verdampte dromen,
mijn omwoelde nacht loopt ten einde.
Licht stroomt binnen met zachte schaduwen, tekent een slaapkamer
en vijf stadstuinen buiten, wisselend van aard
van wild naar beteugeld, betegeld, gelaten, bedaard.
Relativeren is je plaats innemen bij het raam
na vluchtig langs dichte deuren lopen
waar je vroeger op klopte en niet naar binnen mocht.
Ergens in de wereld vangt de lente weer aan
en wachten bollen op het teken om op te komen.
Groene sprieten, knoppen, bloesem als bruidstule,
we hebben maar een fractie van hun wijsheid
in invloedssferen waar ons verstand niet bij kan			
te midden van celdeling, celsterfte, duistere bloedsomloop.
Met beide benen op de grond groei ik boven de teleurstelling uit
naar het voorbeeld van een boom die zijn werk heeft gedaan
als broedplaats, vruchtdrager, luchtzuiveraar, warmtebron,
als grondstof, parasol bij brandende zon, paraplu bij stortregens.

Zomaar weer lente
Het is toch geen verspilling, al dat goudgele in het veld,
een weide tussen Helpman, Haren,
de autoweg en het spoor naar het zuiden?
Ligt maar te schitteren met boterbloemen bij grasgroen,
is een blijspel, een soort Bijbelspel try-out van oude profetie
met een reiger aan de waterkant en als souffleur
een kikker, verderop grutto’s
en een kraai die wachtloopt bij het kievietsei.
Lenterepetitie, première, naspel,
de belichting is precies zoals het moet, avondzon in mei,
het geluid hoeft niet zachter of harder
en wat de wandelaars ruiken
lonkt naar iedereen.

DaF
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Men Neme

door Ruthy Schabbing

Notentaart voor Pesach
Nadenkend over een Pesach
gerecht voor dit nummer van
JaGDaF, dat vlak voor Pesach
uit zal komen merk ik dat ik even
geen inspiratie heb. Niet zo gek,
trouwens, ik ben nog helemaal
niet in de Pesach stemming. Bovendien is Pesach niet mijn favoriete tijd vanwege alle beperkingen op het gebied van het eten.
Toch is er wel een lichtpuntje voor
mij met Pesach, bedenk ik me nu.
Dat is namelijk de notentaart van
tante Tilde, waar ik altijd enorm
van geniet. Helaas ken ik haar recept niet en ook heb ik haar telefoonnummer niet waardoor ik het
haar persoonlijk zou kunnen vra-
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gen. Dus ben ik zelf maar op zoek
gegaan naar een recept dat aan
haar taart zou kunnen tippen. Ik
heb een aantal recepten uitgeprobeerd en degene waarvan ik
vind dat hij enigszins in de buurt
komt van die van tante Tilde, kies
ik voor deze rubriek. Ik vond het
in de Joodse keuken van Claudia
Roden en ik hoop dat hij net zo
lekker is als die van tante Tilde.
Men neme:
4 grote eieren, gesplitst
200 gram suiker
Een paar druppels vanille essence
200 gram fijngemalen hazelnoten
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Klop de eigelen met de suiker en
de vanille essence romig en licht.
Klop vervolgens de eiwitten stijf
en vouw ze door het eigeelmengsel. Schep daarna de gemalen hazelnoten er door. Giet het beslag
in een met vetvrij papier beklede
vorm en bak de taart in ongeveer
45 minuten in het midden van een
voorverwarmde oven op 180º graden.
Oordeelt u zelf maar over het
resultaat. Ik hoop dat u ook de
eer hebt mogen ontvangen, zoals
ik, om de taart van tante Tilde
te hebben geproefd. En Chag Sameach.
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Loeach

Friesland
14 april: Mifgasjiem, aanvang10.30 uur, restaurant de Koningshof, Prinsessenweg 1, 8443 DN
Heerenveen. Inclusief lunch €12,50, graag overmaken vóór 6 april op NL03ABNA0502 392 800
A.H.G.Pool, o.v.v. 14 april. Info anna.pool@gmail.
com
6 mei: Grote viering van de 72ste Onafhankelijkheidsdag van Israël . Zaal Enzo, Kalverdijkje 77c,
8924 JJ Leeuwarden (links van zwembad Kalverdijkje). Toegang vrij, collecte bij de uitgang. Voor begintijd mail naar jomhaatsmaoet@live.nl
13 mei: Mifgasjiem, aanvang10.30 uur, restaurant
de Koningshof, Prinsessenweg 1, 8443 DN Heerenveen. Inclusief lunch €12,50, graag overmaken vóór
8 mei op NL03ABNA0502 392 800 A.H.G.Pool, o.v.v.
13 mei. Info anna.pool@gmail.com
25 mei: Jubileumconcert i.v.m. 40 jarig bestaan van
Christenen voor Israël. Aanvang 20.00 uur, Bethelkerk, Bolder 75 Drachten. Entree € 5,- inclusief pauzedrankje. Opgave: info@christenenvoorisrael.nl
Groningen
Synagoge Groningen
Van 9 februari t/m 10 mei: Expositie Componisten in oorlogstijd.
Meer informatie over activiteiten tijdens de tentoonstelling: www.synagogegroningen.nl
Synagoge, Folkingestraat 60, 9711 JZ Groningen.
Entree instap-rondleiding € 5, -, kinderen t/m 16
jaar gratis. Afspraak voor groepen email info@synagogegroningen.nl. Tel. 06 2819 2619 op werkdagen
tussen 13.00 -17.00 uur. Openingstijden dinsdag t/m
vrijdag en zondag 13.00-17.00 uur.
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Voorm. Synagoge Winsum:
www.dewinsumsesjoel.nl
Drenthe
Synagoge Zuidlaren
Zondag 19 april 15.00 uur lezing door Jacob ben
Chaim, kenner van de Kabbala, de mystieke stroming in het Jodendom. De titel van de lezing is: Kabbala, een bril voor de werkelijkheid.
Zondag 3 mei 15.00 uur Concert door het Bromet
Kwartet met het duo Hanneke Evink en Juul Beerda. In aanloop naar de 4 mei-herdenking speelt het
Bromet Kwartet composities van gevangenen uit
Theresienstadt, het duo Hanneke Evink en Juul
Beerda spelen en zingen de Mauthausen liederen
van Mikis Theodorakis
I.v.m. beperkte ruimte is reserveren gewenst: info@
synagogezuidlaren.nl of tel. 06 54688177
In Herinneringskamp Westerbork is vaak op
zondag een bijzondere bijeenkomst.
Van 15 februari t/m 11 oktober: een Bevrijdingstentoonstelling, Het verdriet van de Bevrijding. Zie
www.kampwesterbork.nl
Synagoge Emmen www.synagoge-emmen.nl
1 april: leeravond Stolpersteine Emmen. Aanvang
19.00 uur, Entree € 5,-.
5 april: Klezmerconcert: Trio C tot de derde. Aanvang 15.00 uur, Entree?
3 mei: Open Joodse Huizen. Toegang gratis.
Noord-Nederland
Open Joodse huizen: 25 april tot en met 5 mei
Assen, Emmen, Groningen, Steenwijk, Winsum en
Zwolle. Programma’s per plaats op:
www.openjoodsehuizen.nl
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Landelijk
Museum Sjoel Elburg, Graaf Hendriksteeg 2, 8081
CH Elburg is te bezichtigen. Info https://sjoelelburg.
nl/ of info@sjoelelburg.nl
Amsterdams Joods Cultureel Kwartier
Het Joods Historisch Museum, het JHM Kindermuseum, de Portugese Synagoge en de Hollandsche Schouwburg vormen samen het Joods
Cultureel Kwartier, te bezoeken met één toegangsbewijs. Voor info over tentoonstellingen en evenementen in het Joods Cultureel Kwartier, zie www.
jhm.nl en www.jhmkindermuseum.nl.
In het Joods Historisch Museum is tot en met
31 december 2020 de nieuwe vaste tentoonstelling
over de geschiedenis van de Joden in Nederland van
1600-1900. Deze tentoonstelling vertelt het verhaal
van de Joodse migranten, die uit alle windstreken
naar Nederland kwamen.
Van 29 november t/m 10 mei: overzichtstentoonstelling van Eli Content So Much/gazed on beauty.
Speciaal voor kinderen een droombos op de zolder
van het JHM kindermuseum.
Van 24 januari t/m17 mei Germanzo. Van 13 maart
t/m 23 augustus Charlotte Salomons in close-up.

Om mee te lezen voor de WIZO- literatuurprijs
2020 zie literatuurprijs.wizo.nl
Sjoeldiensten
In Leeuwarden worden sjoeldiensten gehouden in
de synagoge Slotmakersstraat 16.
Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland (PJGNN)
Elke drie weken sjabbatochtend- of vrijdagavonddienst in de synagoge Zuidlaren. Informatie via
e-mail: post@pjg-noordnederland.nl. Zie ook: https://
www.pjg-noordnederland.nl/
In Groningen wordt eenmaal per veertien dagen
een sjabbatochtenddienst gehouden in de synagoge
Folkingestraat. De woensdagavond voorafgaand
aan de sjoeldienst is er een lernavond over de sidra
van de week. Voor informatie over de diensten en
de lernavonden kunt u mailen naar info@nig-groningen.nl. Bezoek onze website: https://sites.google.
com/site/niggroningen/

De Hollandse Schouwburg is in verband met een
verbouwing tijdelijk gesloten.

Joodse Feesten en treurdagen
7 april 		
8 april 		
8 april t/m 16 april
28 april 		
29 april 		
12 mei 			
22 mei 			
28 mei 			
29 mei 			
30 mei 			

42

na nacht zoeken naar chameets
eerst seideravond
Pesach
Jom Hazikaron – herdenking slachtoffers in Israël
Jom Ha’atsma’oet – Onafhankelijkheidsdag Israël
Lag Ba’Omer
Jom Jeroesjalajiem - hereniging van Jeruzalem
begin jomtov
eerste dag Wekenfeest, begin Sjabbat
Sjabbat, tweede dag Sjawoeot
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IN DE STAD GRONINGEN
BEZORGEN WIJ SNEL EN
DUURZAAM PER FIETSKOERIER.
LITERATUUR - PO Ë Z I E
DUITS - ENGELS - F RA N S
G E SCHIEDENIS - GRO N I N G A NA
A RCHITECTUUR - NAT U U R
F ILOSOFIE - WE TEN S C H A P
K UNST - GENDER S T U D I E S
w w w. g od e r t w a l t e r. n l |

/ b o ok s to re g o d e r t w a l t e r

O u d e E b b i ng e s t ra at 5 3 | i n f o@ g o d e r t w a l t e r. n l | 0 5 0 3 1 2 2 5 2 3

PLANT EEN BOOM IN ISRAEL
Zoekt u een origineel cadeau?
Plant een of meerdere bomen en ontvang een mooi JNF certificaat. Bomen leveren zuurstof, vruchtbare grond en schaduw, voor mens en dier.
Ga naar www.jnf.nl/bomen of bel 020-6466477.
Samen zorgen we voor een groene, duurzame toekomst van Israel.

