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Misschien bent u zo onderhand ook een beetje ‘coronamoe’? Al
weken praten, horen en lezen we over bijna niets anders. Zoveel voorspellingen, analyses en meningen waar je wijs uit moet
zien worden. En helaas ook zoveel interessante activiteiten die
zijn opgeschort. In september a.s. zou de Europese dag van het
Jodendom weer plaatsvinden, ditmaal met als thema ‘Joodse
reizen’. Ook in het Noorden is altijd op veel plaatsen aandacht
voor deze dag, maar het is nog maar de vraag of het doorgang
kan vinden. Ook de Loeach achterin dit blad weerspiegelt deze
tijd: veel vervalt of is uitgesteld.
Maar JaGDaF heeft gelukkig een heel eigen invalshoek: we
ontvingen een boeiende bijdrage van een vrouwelijke Israëlische rabbijn en een bijdrage van Christianne Méroz over de
relatie tussen de coronapandemie en de verantwoordelijkheid
van mensen en de Tien Woorden. Schrijfster Maria de Groot
gaat in op een nieuw boek van Christianne Méroz over de Tien
Woorden.
Het virus heeft ook korte metten gemaakt met het grootste deel
van de geplande activiteiten rond ‘75 jaar bevrijding’. De redactie kiest ervoor om er, passend bij het profiel van dit blad, toch
nog enige aandacht aan te besteden in de vorm van een aantal
bijzondere bijdragen die naast verdriet en verlies ook getuigen
van de moed en hoop van mensen. In de bijdrage van Ies Leefsma en van Hans Sietsma komt het thema ‘doorgeven’ aan de
orde. Het is goed om te merken dat jonge wetenschappers zich
ook verdiepen in de oorlog en de nasleep daarvan: lees de boeiende maar ook onthutsende bijdrage van Renske van Donk en
Audrey Takens.
Ook in dit nummer weer aandacht voor cultuur: een opera van
een Hongaars-Joodse componist, een bijdrage over de eerste
en enige Joodse premier van Groot Brittannië, bijdragen over
boeken van Joodse auteurs, poëzie en natuurlijk aandacht voor
lekker eten.
Namens het bestuur: blijf gezond!
Mirjam Dopheide
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O.R.T.
Het NIK (Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap)heeft een
nieuwe sidoer uitgegeven met de
naam Tefilot - gebeden. Ik heb het
voorrecht gehad om mee te mogen
denken over de totstandkoming
van deze sidoer. Een mooie aanleiding om iets te schrijven over onze
gebeden.
Tefila – meer dan gebed
Vaak wordt tefila vertaald met
gebed, maar tefila is veel meer
dan dat. Het Iwriet woord voor
bidden is lehitpalel en meestal
wordt het inderdaad vertaald met
bidden. Zonder al te taalkundig
te willen zijn, kan het ook op een
aantal andere manieren vertaald
worden. Lehitpalel kan ook betekenen ‘jezelf beoordelen’, het
moment van tefila is een moment
van zelfreflectie. Het is een moment om stil te staan bij jezelf en
je relatie met G’d, je relatie met
je medemens en je relatie met de
omgeving. Lehitpalel kan ook beteken ‘je verbinden’, het moment
van tefila is een moment om jezelf
met G’d te verbinden.
Dawwenen en treinreizen
Vaak gebruiken we dit woord in
plaats van het woord bidden. Enkele ouderen onder ons kennen
misschien nog de oude Nederlands - Joodse term ‘oren’, afgeleid van het Latijnse ora, bidden.
Het woord dawwenen is afgeleid
van het Hebreeuwse dabér, spreken. Dawwenen is een moment
dat wij met G’d spreken, we zijn
met hem in gesprek. Bewust ge-
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Tefilot
Een nieuwe sidoer
door rabbijn S. Evers

bruik ik de term ‘in gesprek’ zijn
en niet een monoloog. Wanneer je
met aandacht dawwent, dan krijg
je er ook iets voor terug. Het geef
je inspiratie en kracht.
Een mooie parabel is de parabel
van de ‘treinreis’. Je neemt de
trein om van M naar G te gaan,
van Mens tot G’d. En er zijn veel
soorten treinen, stoptreinen, sneltreinen,
hogesnelheidstreinen,
enz. Allen brengen je van M naar
G. Wanneer je heel snel gaat kom
je ook aan bij G, maar je mist wel
veel onderweg. Wanneer je wat
langzamer gaat heb je meer aandacht voor je omgeving en kan je
de treinreis wat intenser beleven,
In de Torah wordt de verplichting
tot gebed genoemd, maar er wordt
verder geen invulling gegeven aan
de vorm en de tijden van gebed.
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het duurt wat langer. Sommigen
dawwenen heel snel en sommigen
dawwenen wat langzamer. De
gebeden komen aan bij Hashem,
maar de persoonlijke beleving is
wel heel anders. Bij dezen een
pleidooi om ook eens de dawwenstoptrein te nemen. En een klein
woordgrapje: de NS, de Nieuwe
Sidoer kan daarbij helpen.
Dawwenen, een instelling van
onze aartsvaders
Een andere uitleg voor het woord
dawwenen is dat het een samenstelling is van twee woorden
‘de’awot ienoen’, dat betekent,
'het is afkomstig van de aartsvaders'. Volgens onze overlevering
hebben onze drie aartsvaders de
drie dagelijkse gebeden ingesteld.
Onze aartsvader Awraham het
ochtendgebed, Jitschak het middaggebed en Ja’akov het avondgebed. Door het uitspreken van deze
gebeden verbindt men zich ook
met de oorsprong van het Joodse
volk.
Dawwenen, een voorgeschreven gebed of vrije eigen interpretatie?
Eigenlijk beiden. In de Torah
wordt de verplichting tot gebed
genoemd, maar er wordt verder
geen invulling gegeven aan de
vorm en de tijden van gebed. Het
is pas veel later geweest dat er
een min of meer standaardformulering van alle gebeden is gekomen. Er zijn wel wat verschillen
tussen verschillende groeperingen binnen het Joodse Volk, maar

3

JaGDaF

dat zijn kleine nuances, de hoofdlijnen zijn bij allen gelijk. Helaas
leiden kleine nuance verschillen
soms wel tot grote controverses, maar laten we ons nu maar
beperken tot de positieve dingen.
Het vaste formulier bleek te voldoen aan een breed gevoelde behoeft om houvast te hebben in de
gebeden. Onze geleerden hebben
ons inderdaad houvast gegeven,
zowel in de vorm van de gebeden
als ook in de tijden van de gebeden. Maar, indien iemand behoeft
voelt om aanvullend persoonlijke
gebeden uit te spreken, dan is die
persoon meer dan welkom om dat
te doen. Belangrijke aanvulling in
dezen is de volgende. De formulering van de standaardgebeden
is in het Hebreeuws en is ‘geldig’
voor iedereen, ook wanneer men
niet de vertaling van de gebeden
kent. Indien iemand zijn eigen

persoonlijke gebed wil uitspreken, dan moet hij zelf ook begrijpen wat hij zegt. Het zou voor mij
verspilde moeite zijn om een gebed in het Fries uit te spreken als
rechtgeaarde Noord-Hollander,
maar voor iemand die het Fries
beheerst is dit een mooie aanvulling.
Dawwenen – een ladder
Onze aartsvader Ja’akov had een
droom. In zijn droom zag hij een
ladder met engelen die omhoog
en omlaag gingen. Onze geleerden hebben deze droom uitgelegd
als een parabel voor het gebed.
De engelen brengen onze woorden van gebed omhoog naar G’d
en engelen komen omlaag met de
zegeningen van G’d. Moge het zo
zijn dat de gebeden uitgesproken
uit de Nieuwe Sidoer en uit vele
ander sidoeriem, via een vast for-

mulier of vanuit een persoonlijke
inspiratie, omhoog zullen stijgen
tot de Hemelse Troon en een overvloed van zegeningen in deze wereld brengen.
N.B. Er is bewust voor gekozen om
een sidoer zonder vertaling, maar
wel met heldere instructies uit te
geven. De meest recente vertaling
van Jitschak Dasberg is al weer
ongeveer 50 jaar oud. Het opnieuw
vertalen of hertalen is een enorme
klus. Het is de vraag of daar binnen het beperkte Nederlandse
taalgebied voldoende belangstelling voor is. Momenteel zijn er veel
goede vertalingen in het Engels en
andere talen met een groot bereik.
En met een beetje moeite is ook de
vertaling van Dasberg nog redelijk te volgen.
De Nieuwe Sidoer – Tefilot is te
bestellen bij de WIZO-shop:
giftshop.wizo.nl

Benjamin Disraeli (1804-1881)

De Joodse premier van Groot-Brittannië
door Carel Zuil
Wie was Benjamin Disraeli? De
eerste en enige Joodse premier
van Groot-Brittannië.
Benjamin Disraeli werd op 21
december 1804 geboren in Londen. Zijn grootvader was in het
midden van de 18de eeuw uit
de buurt van Ferrara in Italië
naar Engeland geëmigreerd en
werd een succesvol zakenman.
Zijn zoon Isaac, de vader van
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Benjamin, trad niet in zijn voetsporen.
Hij bracht zijn tijd door in de leeszaal van het British Museum. De
vrucht van die studie resulteerde
o.a. in The Curiosities of Literature, dat een zekere bekendheid
verwierf. De kinderen uit zijn huwelijk, waaronder Benjamin werden christelijk gedoopt, Benjamin
in 1817.
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Een politieke carrière?
De bedoeling was dat Disraeli
advocaat zou worden, maar dat
beroep bekoorde hem niet. Hij
stortte zich in het societyleven als
dandy, maakte een romantische
Rijnreis, speculeerde met groot
verlies in mijnaandelen in Zuid
Amerika en Mexico, probeerde
een krant op te richten, schreef
succesvolle romans en deed twee
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'Hij was een raadsel voor zijn
tijdgenoten en hij blijft dat ook
vandaag'.

mislukte pogingen in 1832 en
1834 om parlementslid te worden.
In 1837 slaagde hij er tenslotte in
parlementslid te worden voor het
district Maidstone voor de Conservatieven (Tories). Hij wees de
liberale tegenpartij (de Whigs) af.
Dat was in zijn ogen de partij van
de kooplieden en industriëlen, die
alles ondergeschikt maakten aan
het streven naar winst. Disraeli
voelde zich meer aangetrokken
tot de partij van de aristocratie
(de landheren), de boeren en de
traditionele instellingen als het
Hogerhuis en de Anglicaanse
Kerk. Hij zette zich af tegen het
individualisme en het eigenbelang van fabrikanten en kruideniers. O.a. in Sybil or The Two
Nations uit 1845 beschreef hij de
tegenstellingen tussen de wanhopige armoede van de industriële
arbeidersklasse en de excessen
van de rijken. Hij pleitte voor
een sociaal conservatisme (One
Nation -Conservatisme). De landbouwbelangen moesten in zijn
ogen altijd prevaleren boven die
van de industrie.
De Korenwetten
De jaren veertig staan bekend als
de ’hungry forties’, de hongerige
jaren veertig. Door mislukking
van vooral de aardappeloogsten
was er sprake van een grote armoede en hongersnood. Toen de
conservatieve premier Peel in
1846 de Korenwetten introk, die
ervoor zorgden dat de invoerrechten op graan omlaag gingen en
het brood goedkoper werd, vond
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hij Disraeli en een groot deel van
de Conservatieve partij tegenover
zich. De Korenwetten met hun
hoge invoerrechten voor buitenlands graan begunstigden immers de Britse landeigenaren en
boeren. De Tories verwachten dat
Peel de Korenwetten te allen tijde
zou verdedigen. Disraeli werd nu
de leider van die teleurgestelde
Conservatieven. Overigens deed
Disraeli toen hijzelf minister en
premier werd geen enkele poging
om de Korenwetten weer in te
voeren. Een flinke dosis opportunisme was hem niet vreemd.
Twee pijlers
Het zou nog tot 1867 duren voordat hij premier werd. Wel was hij
erin geslaagd het kiesrecht fors
uit te breiden, dat paste in zijn
sociaal conservatisme. Maar al in
1868 viel zijn kabinet en kwamen
de liberalen onder leiding van
William Gladstone aan de macht.
In 1874 echter kreeg Disraeli opnieuw en nu voor een langere periode de kans zijn programma uit
te voeren. Dat berustte op twee
pijlers; de ene pijler was die van
het One Nation-conservatisme,
zoals de Fabriekswet met een
tienurendag, de wet die verbood
voedsel te verkopen dat besmet
was en waarmee men had geknoeid. Ook drong zijn kabinet er
bij de plaatselijke overheden op
aan aandacht te schenken aan riolering en watervervuiling (de succesvolle ‘riolenpolitiek’ vooral in
Birmingham en Manchester). De
tweede pijler was de imperialisti-
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Benjamin Disraeli, 1881
Foto: National Portrait Gallery,
London

sche politiek. We kunnen daarbij
denken aan de verrassende aankoop van een aandelenpakket van
het Suezkanaal en de verwerving
van Cyprus op de conferentie van
Berlijn in 1878. Zowel het Suezkanaal als de verwerving van Cyprus vormden een vitale schakel
in de zeeweg naar India. Koningin Victoria mocht zich keizerin
van India noemen.
Disraeli: een raadselachtige
figuur?
Een moeilijk te beantwoorden
vraag is in hoeverre zijn Joodse
afkomst een rol speelde in zijn leven. Zo bezocht hij in 1830/1831
de landen rondom de Middellandse Zee, waarbij hij merkwaardig
weinig oog had voor de rijke Joodse erfenis in Spanje en in Jeruzalem. Hij maakte geen melding
van bezoek aan een synagoge of
aan de WestMuur van de Tempel.
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Ook leverde hij bijvoorbeeld geen
enkele bijdrage aan het parlementaire debat over de emancipatie van religieuze Joden, die geen
zitting in gemeenteraden en het
parlement mochten nemen. Maar
anderzijds schreef hij ‘Joodse’ romans zoals Alroy en Coningsby.
Hoewel Coningsby geschreven
werd voor de opkomst van het
raciale antisemitisme, zou het
heel goed kunnen dienen als de
bijbel er voor. ‘Alles is ras, dat is
de sleutel tot de geschiedenis zonder te letten op taal en godsdienst,
want er is maar één ding dat een
ras maakt en dat is het bloed’. Dit
schreef Benjamin Disraeli in zijn
romans. En in een Rijksdagrede
in 1941 sprak Hitler: ‘De Britse
Jood , Lord Disraeli zei eens dat
het rassenprobleem de sleutel was
tot de wereldgeschiedenis. Wij, na-

tionaalsocialisten, zijn opgegroeid
met dat idee’. Disraeli zou volgens
Hannah Arendt eigenhandig het
woordenboek van het moderne
racistische antisemitisme hebben
uitgevonden. Zij ziet hem als een
Joods chauvinist. Het ware geloof
van Disraeli was in de ogen van
Isaiah Berlin zijn verdediging
van ras, nationaliteit en traditie
en zijn afkeer van het liberale
kosmopolitisme, atheïsme , rationalisme en vrijhandel. Disraeli
was hartstochtelijk overtuigd dat
intuïtie en verbeeldingskracht superieur waren aan de rede. Een
mens is alleen groots als hij handelt vanuit zijn passies.
Eén van zijn biografen, Robert
Blake, schrijft: ‘Hij was een raadsel voor zijn tijdgenoten en hij
blijft dat ook vandaag’. Ik denk
dat die conclusie de juiste is.

Bronnen
Vooral Engelstalig. Er is weinig gepubliceerd in Nederland over Disraeli.
•

André Maurois, Benjamin
Disraeli, Utrecht/ Antwerpen.

•

Simon Schama, De geschiedenis
van de Joden deel 2 . Amsterdam/Antwerpen, 2017.

•

J.W Oerlemans, Disraeli, 1972

Carel Zuil (1946) was leraar geschiedenis in Oosterwolde en jarenlang politiek actief en betrokken.

Eindelijk thuisgekomen
door Ies Leefsma

Ies Leefsma
Foto: Gorredijk Historie, 2015
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Ies Leefsma was 5 jaar toen de oorlog was afgelopen. Hij overleefde
de oorlog in de onderduik in IJlst
bij Janke Nooitgedagt-Wiersma.
Niemand van zijn directe familieleden zou de oorlog overleven.
Het leven van Ies Leefsma is na de
oorlog doorgegaan. Hij is inmiddels 55 jaar getrouwd, heeft twee
dochters en een schoonzoon en
twee kleinkinderen. Desondanks
heeft hij heel lang het gevoel gehad nog steeds het oorlogspleeg-
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kind te zijn, het kind dat zich
moest verstoppen, het jongetje dat
bang was en onder de tafel kroop.
Nog heel lang voelde hij zich het
ondergedoken kind dat op zoek
was naar zijn identiteit en dat niet
durfde te vertellen van zijn Joodse
achtergrond. Maar uiteindelijk is
hij thuisgekomen en heeft in de
Joodse gemeenschap van Zwolle
zijn plek gevonden.
Ies Leefsma geeft tegenwoordige
regelmatig gastlessen op verschil-
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lende scholen en ook op andere
plekken. Onlangs sprak hij op
een bijeenkomst in Westerbork.
Hieronder volgt zijn verhaal.
Mijn vader Bram
“Wanneer ik mijn verhaal op
scholen vertel laat ik de leerlingen allereerst het boek zien
waarin de 102.000 namen staan
van de vermoorde Joden, Sinti en
Roma. 102.000 mensen die vanuit Kamp Westerbork zijn weggevoerd. 102.000 is een getal dat
we niet kunnen bevatten, totdat
we ons realiseren dat het gaat om
102.000 maal één uniek mens, ieder met een eigen verhaal. Ik wil
vertellen over twee van die unieke mensen, namelijk mijn ouders
Abraham Benedictus Leefsma en
Matje Leefsma-Wolf.
Ik werd geboren op 28 april 1940,
twaalf dagen voor het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog. Ik
werd vernoemd naar mijn toen
reeds overleden grootvader Isac
Wolf, naar mijn andere grootvader Gerrit Leefsma en mijn overgrootvader Heiman Leefsma: Isac
Gerrit Heiman, roepnaam Iesje,
later Ies.
In 1942 kreeg mijn vader een oproep voor één van de werkkampen
en meldde zich aan, maar werd al
vrij snel overgebracht naar Westerbork. Hij was vol vertrouwen
op een goede afloop. ‘....Maar zal
eens het nieuws komen. En dan
ben ik zo thuis. Daar kun je op
rekenen’, schreef hij aan mijnmoeder. En: ‘... Matje, ik hoop, en
die overtuiging heb ik inderdaad
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Ouders Ies Leefsma
Foto: Gorredijk Historie

dat ik spoedig bij jou en Iesje terug ben’. Hij wilde bovendien niet
onderduiken om mijn moeder en
mij niet in gevaar te brengen. Op
23 oktober 1943 werd hij op transport gezet richting Auschwitz.
Niet iedereen was zo goed van
vertrouwen als mijn vader. Sjoerd
Wiersma, eigenaar van een wasserij in Joure, wist wat de Duitsers met de Joden van plan waren
en voelde vanuit zijn christelijke
levensovertuiging de plicht Joden te helpen. Hij regelde onderduikadressen en samen met zijn
vriend Uilke Boonstra heeft hij
meer dan duizend Joden, vooral
kinderen, helpen onderduiken.
Ook mijn moeder en mij bood hij
aan te helpen, maar mijn moeder
was ziek, dus dat ging niet. Wel
heeft ze mij aan hem mee gegeven
om mij in veiligheid te brengen.
De onderduik
Ik kwam in 1943 bij Janke Nooitgedagt-Wiersma in IJlst terecht,
nadat ik op twee andere adressen
niet kon blijven. Zij was de zus
van Sjoerd en zou aanvankelijk
mijn nichtje Vera Frank krijgen.
Vera zou uit Kamp Westerbork
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gesmokkeld worden maar de
Duitsers kregen lucht van de
smokkel van kinderen uit het
kamp en dreigden een aantal
Joden uit het kamp dood te
schieten. Vera kon niet meer
weg.
Naast mij was er ook nog
Jopie, een wat ouder meisje
en later nog een baby, die
Sjoerd genoemd werd. Jopie
en ik speelden gewoon buiten op
straat met andere kinderen. Mem
vertelde altijd dat wij evacueetjes
uit Rotterdam waren. Op zolder
zat ook nog een Joods gezin, vader, moeder en twee bijna volwassen zoons.
Mem, zoals ik Janke NooitgedagtWiersma noemde, was een sterke,
principiële vrouw. In IJlst stond
ze bekend als de Voorzienigheid.
Ze was de weduwe van Jentje
Nooitgedagt, een van de eigenaren van de bekende schaats- en
speelgoedfabriek Nooitgedagt in
IJlst. Evenals haar broer Sjoerd
was haar overtuiging dat ze als
christen Joden moest helpen.
Ze wist dat ze grote risico’s liep.
Na de oorlog bleek een NSB-er
uit IJlst geweten te hebben van
de ondergedoken Joden bij haar,
maar hij heeft haar nooit verraden. Mem vond, dat toen hij zijn
straf na de oorlog had uitgezeten hij weer opgenomen moest
worden in de gemeenschap en ze
kocht een fiets bij hem.
Mijn moeder Matje
Mijn moeder heeft de oorlog ook
niet overleefd. Ze werd verraden
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en werd op 1 maart 1944 door de
SD gearresteerd. Ze zat ondergedoken bij de vader van Sjoerd en
Mem, Foppe Wiersma, in Scharnegoutum, nadat ze in oktober
1942 een oproep had gekregen
voor Kamp Westerbork. Foppe
Wiersma was bedlegerig en mijn
moeder ging door voor een extra
hulp in de huishouding. Mijn moeder schreef brieven aan Mem en
Mem stuurde haar brieven over
mij. Dat Mem, die natuurlijk haar
ziekelijk vader weleens bezocht
niet mocht laten merken dat zij
voor mij zorgde was een lastige
situatie. Mijn moeder mocht dat
absoluut niet weten want anders
zou ze me willen bezoeken en dat
was veel te gevaarlijk geweest.
Deze brieven over en weer zijn bewaard gebleven. Uit een brief van
mijn moeder citeer ik: ‘...Goddank
dat hij het bij u zo goed heeft,
daar kan ik nooit dankbaar genoeg voor zijn. U moet het me ook
maar niet kwalijk nemen dat ik
zo schrijf, maar het valt me soms
zwaar. Schrijft u me gauw weer
eens een lange brief terug, van
alle kleinigheden geniet ik’.
Toen de oorlog voorbij was ben ik
bij Mem gebleven en kreeg Mem
de voogdij over mij.
Ik ging naar een christelijke laWant wanneer we de
namen niet meer noemen, zijn
ze er niet meer.
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gere school, naar een christelijk
lyceum en naar de Christelijke
Academie voor Lichamelijk Opvoeding. Ik ging mee naar de kerk
en werd daar ook actief in. Maar
wie was ik werkelijk?“
Eindelijk thuisgekomen
Ies Leefsma bleef dus na de oorlog
in het onderduikgezin. Ondanks
dat een neef van de moeder van
Ies, Jacob van de Rhoer, die de
oorlog overleefd had en na de oorlog trouwde met Emmy Benima
geprobeerd had de voogdij over
Ies te krijgen en hem een Joodse
opvoeding te geven. In de toenmalige na-oorlogse jaren leefde bij
veel christenen de overtuiging dat
zogenaamde oorlogspleegkinderen
het beste af waren wanneer ze in
de christelijke onderduik gezinnen
bleven. Hierbij speelde de befaamde Gesina van de Molen een grote
rol.
“Ik heb wel eens gedacht hoe anders mijn leven gelopen zou zijn
wanneer ik wel in het gezin van
Jacob en Emmy was opgegroeid.
Ik ben dus na de oorlog mijn familie totaal kwijt geraakt. Totdat
in 1995 mijn vrouw tijdens een
uitstapje Jaap Slachter en zijn
vrouw ontmoet.
Het blijkt dat er in Californië nog
een achterneef van mij woont, Herman Leefsma. Met hem hebben we
weer contact gekregen. Voor mij
heel bijzonder omdat hij heel veel
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over mijn ouders heeft verteld.
Namen blijven noemen
Wanneer ik op scholen mijn verhaal vertel zeg ik altijd tegen de
leerlingen dat het zo belangrijk is
om de namen van de vermoorde
mensen te blijven noemen. Want
wanneer we de namen niet meer
noemen, zijn ze er niet meer.
Daarom vind ik het heel belangrijk dat eens in de vijf jaar alle
102.000 namen van de mensen
die weggevoerd zijn uit Kamp
Westerbork daar hardop gelezen
worden.
Niemand, maar dan ook niemand
van mijn directe familieleden
heeft de oorlog overleefd: mijn
overgrootvader Heiman Leefsma niet, mijn grootvader   Gerrit Leefsma en mijn grootmoeder
Reina Leefsma-van Dam niet,
mijn beide ooms Izaak en Heiman Philip en hun zus Magalina
niet, haar man Hubert Leverpoll
niet, mijn ouders Bram en Matje
Leefsma niet, mijn tante Sara en
haar man Philip Hartog Frank en
hun dochter Vera niet. Mijn tante
Jeanette en haar man Tobias van
Gelder niet.
Het is voor mij een lange zoektocht geweest naar mijn werkelijke Joodse identiteit. Eindelijk
ben ik thuisgekomen en heb ik in
de Joodse Gemeente van Zwolle
de plek gevonden waar ik hoor.”
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Dichtbij en op afstand
door Lila Veissid

Dichtbij
De week-parasja1 Tsav, het tweede parasja van Leviticus, gaat in
zijn geheel over de brandofferwetten. De beschrijving van organen,
ledematen, bloed en dierlijk vet
is heel concreet, je ziet het allemaal haast voor je, wat vegetariërs zwaar op de maag kan liggen.
Voor hen, maar ook voor de vleeseters onder ons, zal het duidelijk
zijn dat de beschreven rituele
handelingen hun oorsprong hebben in een antieke, heidense wereld, toen men nog geloofde in de
reinigende potentie van het bloed
en toen het offeren van dieren op
het altaar werd gezien als een
door God gewenste daad. Ik sta
graag even stil bij waar mijn leraar, rabbijn Nehemia Polen, ons
bij herhaling aan heeft herinnerd:
de wortel van het woord brandoffer, korban in het Hebreeuws, is
k.r.v.2 , dezelfde wortel als in de
woorden dichtbij (karov), nabijheid (kirva) en dichtbij brengen
(lekarev). De beschreven rituele
handelingen in deze oude tekst
uit Leviticus, waar we jaarlijks
naar terug keren, gaat over de poging van mensen om dichter bij de
Schepper te komen, de machtige
kracht die tegelijkertijd buiten
de wereld en in de wereld aanwezig is. Wanneer wij de band met
een geliefd persoon die ons nabij
staat willen vieren, geven we die
persoon een cadeau, iets waar we
waarde aan hechten. Voor onze
voorouders in de oudheid, die
schaapsherders waren geweest,
waren bokken, schapen en stieren
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Wat missen we de
eenvoudige menselijk nabijheid,
die ineens een gezondheidsrisico
is geworden en ons om die reden
is verboden.

waardevolle geschenken. Ik denk
niet dat zij toen echt geloofden dat
God hun brandoffers ‘at’. Maar ze
hoopten dat Hij het gebaar van
schenken kon waarderen; dat hij
blij zou zijn met hun pogingen om
dichter bij Hem te komen.
In deze bizarre dagen van de coronapandemie, waarin we ons in
huis moeten opsluiten, leert ieder
van ons opnieuw nadenken over
de betekenis van dichtbij en op
afstand zijn. Wat missen we de
eenvoudige menselijk nabijheid,
die ineens een gezondheidsrisico
is geworden en ons om die reden
is verboden. Wat willen we elkaar

weer van dichtbij in de ogen kijken, aanraken, omhelzen. Ik ben
er zeker van, dat na het einde van
deze opgelegde, noodzakelijke afzondering heel veel omhelzingen
zullen volgen. Kleine kinderen
zullen hun opa’s en oma’s omhelzen en meer en meer, vrienden en
vriendinnen zullen elkaar omhelzen op straat en de straten zullen
weer bruisen van leven, geluid,
blijheid. Een goede, nieuwe nabijheid zal ons dan omhullen, ons allemaal.

Washing
tekening van Yossi Veissid

Op afstand
Vuur, water en bloed zijn de elementen waar het week-parasja
Tsav uit is opgebouwd. De kohanim (priesters) reinigen zich met
water, wassen hun kleren en zelfs
het brandoffervlees met water,
voordat het als brandoffer in het
vuur wordt verbrand. ‘De huid
en het vlees en de uitscheiding
van de ingewanden van de stier
liet hij buiten het kamp verbranden’(Leviticus 8:17). Sommige
dingen doe je binnen, de plek
van andere is buiten. De heiligheid hoort binnen, de onreinheid
hoort buiten. Het vuur verbrandt
én reinigt. Het bloed is de vloeistof van het leven maar ook het
symbool voor pijn en voor de dood.
De Tent van Samenkomst, ohel
hamo´éd, is de heilige plek en
ook de gevaarlijkste plek: ‘Bij de
ingang van de Tent van Samenkomst zullen jullie zeven dagen en
nachten zitten om Gods bewaking
te bewaken, dan sterven jullie niet,
zo heb ik bevolen’ (daar 8:35). De
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kohanim zitten bij de ingang van
de Tent van Samenkomst, ze zijn
zo heel erg dichtbij en zo heel erg
op afstand. Het is onmogelijk om
hen te naderen en zij, bewakers
van Gods bewaking, kunnen zelf
ook hun waakpost niet verlaten.
De coronapandemie heeft ons op
slag teruggeworpen op de basis,
de materie waar leven en dood
uit bestaat. Thuiszitters zijn we
geworden, we praten allemaal
op afstand met elkaar, werken
en leren op afstand. Het computerscherm en het scherm van ons
mobieltje zijn de ingang van onze
Tent van Samenkomst geworden.
We leren hoe wij nu de afstand
tussen harten kunnen verkleinen ook wanneer de fysieke afstand blijft bestaan en pijn doet.
En hoewel de volgende verzen uit

Zacharia 8:4-5 niet bij de behandelde week-parasja horen, keer ik
graag terug naar ze als naar een
mantra: ‘Dit zegt de Heer van de
hemelse machten: Opnieuw zullen
er op de pleinen van Jeruzalem
oude mannen zitten, steunend op
hun stok vanwege hun leeftijd, en
de straten van de stad zullen vol
zijn van jongens en meisjes die er
spelen.’
Noten

Toelichting van vertaalster
Tsafrira Levy
in deze korte tekst verbindt Lila
Veissid, regionale (vrouwelijk) liberale rabbijn van de Hefer-vallei in
Israël, de oude tekst van de weekparasja Tsav (Gebied), Leviticus 6 t/m
8, met actuele betekenissen in de tijd
van de coronapandemie. De tekening
Washing is van haar echtgenoot Yossi
Veissid, architect en kunstschilder.
Lila en Yossi wonen in kibboets Hama’apil, waar Yossi en Tsafrira Levy

1. Een week-parasja is een gedeelte

(die deze tekst voor JaGDaF heeft

van de Thora die elke sjabbat in de

vertaald) zijn opgegroeid. Ook al

synagoge wordt voorgelezen en ver-

wordt de week-parasja Tsav nog voor

klaard.

Pesach voorgelezen in de synagoge,

2. De letter bet van het Hebreeuwse

de woorden van Lila in bovenstaande

alfabet is in dit geval dezelfde als v

tekst behouden hun humane en troos-

en b in het Nederlands, afhankelijk

tende betekenis ook in de weken en

van de regels van punctuatie en vo-

maanden daarna.

calisatie.

Kibboets in Franeker
Tussen 1935 en 1941 was in Franeker in het voormalige stationsgebouw van de Noord-Friesche
Locaal-Spoorwegmaatschappij
aan de Harlingerweg een hachsjara, een Joodse landbouwschool
gevestigd. Hier werden jonge zionisten voorbereid op hun alijha
naar Palestina. Meer dan 80 jonge pioniers hebben hier gewoond
en gewerkt. Ze liepen stage bij
boeren rond Franeker en op de
tuinderijen van Psychiatrisch
Ziekenhuis Groot Lankum. Bijna
de helft van de kibboetsbewoners
emigreerde naar Palestina, de
meesten voor de oorlog, enkelen
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er na. Toen in november 1941 de
Duitsers samen met de Franeker
politie de kibboets binnenvielen
arresteerden zij de laatste bewoners. Twee bewoners wisten te
vluchten, tien bewoners werden
naar Westerbork overgebracht.
Uiteindelijk zijn 21 bewoners en
oud-bewoners van de kibboets
vermoord.
De kibboets was mede een initiatief van de tweede geneesheer van
Groot Lankum, Jacob Bramson.
Hij maakte waarschijnlijk tussen
1937 en 1939 twee 8 mm-filmpjes.
Zijn zoon schonk deze filmpjes aan
Yad Vashem die ze voor vertoning
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in Friesland beschikbaar heeft
gesteld. Ze zijn vanaf 2 juni te
zien op de YouTube-kanalen
van het Fries Film Archief en
Historisch Centrum Franeker.
Zie ook : www.friesfilmarchief.nl.
De beelden behoren bij de tentoonstelling in het Fries Museum:
Oog in oog met oorlog.
Bron: Friesch Dagblad 2 juni 2020.
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György Kurtág: Fin de Partie
Iedere noot een worsteling
door Lena Egyed

De Tora vermeldt dat God het
universum geschapen heeft door
middel van woorden. Door het uitspreken van woorden ontstond de
wereld. Gods eerste geschenk aan
de eerste mens was de mogelijkheid woorden te gebruiken. Dat
woorden de kracht hebben om te
scheppen is onze nalatenschap en
legt een grote verantwoordelijkheid op ons.
De wereldberoemde HongaarsJoodse componist György Kurtág
(1926) wordt in Nederland hogelijk gewaardeerd. Zijn eerste en
enige opera Fin de partie (scènes
en monologen in één acte) werd
na de première (2018) in Milaan
in de Teatro alla Scala in 2019
in Amsterdam opgevoerd door de
Nationale Opera. De opera is gebaseerd op het toneelstuk Fin de

Kurtag
Foto: Editio Musica Budapest

DaF

partie van Samuel Beckett. Het is
buitengewoon dat een componist
zijn eerste opera begint te componeren op 84 jarige leeftijd en het
werk op 91 jarige leeftijd voltooit.
Kenmerkend voor Kurtág is dat
werk van hem pas na veel twijfel
ontstaat, het nooit tot een einde
gebracht wordt en dat soms tussen het eerste idee en de voltooiing van het werk vele jaren zitten.
Volgens hem bepaalt het werk
wanneer het geboren wil worden,
niet de schepper.
In 1957/58 verbleef Kurtág een
jaar in Parijs en volgde leergangen bij Darius Milhaud en Olivier
Messiaen. In die periode had hij
een 'composer's block' doordat
hij zich zorgen maakte over zijn
onvermogen om zich uit te drukken. Met behulp van een psycholoog was hij in staat de crisis te
overwinnen, maar de worsteling
om uitdrukkingsvormen te vinden behield hij voor de rest van
zijn carrière. Over deze ervaring
van een componist die worstelt
met zijn materie, zei hij in een
interview: “Ik kan niet spreken,
ik kan eenvoudigweg geen verhaal
vertellen. Het is als een kind dat
leert lopen.”1 Men noemt hem een
‘aphasiac encyclopedist’2. Voor al
zijn composities geldt: hij is een
auteur die worstelt met ogenschijnlijk gebroken gereedschap,
die een kort en bondig idioom
wil scheppen met een maximale
expressie en met minimale actie. Een gemeenschappelijk kenmerk van het werk van Kurtág en
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Beckett is dat ze alles in het werk
stellen om een vorm te vinden
om zich zo spaarzaam mogelijk
uit te drukken. Beiden waren
zich bewust van de kracht van
het woord. Zoals Orchot Tzadikim opmerkt: “Wanneer ik spreek,
regeert mijn spreken over mij ...
Maar wanneer ik niet spreek bepaal ik of ik uitdrukking wil geven
aan een gedachte of dat ik het voor
me wil houden.“3 Dit maakte het
ongelooflijk moeilijk voor hen om
hun woorden zo te formuleren dat
ze beantwoorden aan hun eigen
standaard.
In zijn moeilijke Parijse periode
was Kurtág in 1957 aanwezig bij
de première van Becketts toneelstuk Fin de partie. Hoewel hij toegaf dat hij in die tijd de tekst van
Beckett nog niet wist te doorgronden, leefde hij intens met de tekst
en gebruikte het decennia lang
als zijn Bijbel. Gedurende zijn leven had Kurtág een voortdurende
innerlijke dialoog met Beckett;
dus het idee voor zijn opera kwam
niet uit de lucht vallen. Vóór deze
opera had hij drie composities voltooid met gebruikmaking van teksten van Beckett.
In 1988 was Beckett thuis gevallen en bewusteloos gevonden.
Het effect van dit ongeval was
een tijdelijke afasie, een toestand
van verlies van het vermogen om
te spreken. Terwijl hij langzaam
herstellende was, schreef Beckett
zijn laatste werk Comment Dire.
Een gedicht dat gaat over het
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"Ik kan niet spreken, ik kan eenvoudigweg geen verhaal vertellen.
Het is als een kind dat leert lopen."

zoeken naar woorden en over de
strijd tegen het verlies van taal.
Het was dit gedicht dat Kurtágs
innerlijke dialoog met Beckett
veranderde in een vruchtbare
creativiteit. Hij schreef twee verschillende versies van hetzelfde
werk, dat gebaseerd is op dit gedicht van Beckett. De eerste versie van What is the Word (op. 30a,
1990) was geschreven voor verteller en piano. De wording van dit
werk van Kurtág stemt overeen
met het origineel van Becketts
gedicht. Kurtág schreef dit stuk
voor een actrice, Ildiko Monyok,
die als gevolg van een auto-ongeluk het vermogen om te spreken
had verloren. Na zeven jaren van
stilte had ze het door ongelooflijke
inspanning terug gekregen. Gedurende dit proces kon ze maar aan
twee vocale werken van Kurtág
werken. Het vocale solo gedeelte
van de orkestrale versie van What
is the Word (op. 30b,1990/91) was
ook bestemd voor haar. De worsteling van Beckett met woorden en
expressie stemmen overeen met
essentiële kenmerken van de muziek van Kurtág.
De volgende Beckett cyclus van
Kurtág ... pas a pas - nulle part..
(bariton solo, strijkers trio en
percussie, op. 36, 1993-1998) is
gebaseerd op 22 gedichten van
Beckett en 9 maximas van Sebastien Chamfort. Kurtágs werk is
niet een muzikale setting, maar
eerder een speciale interpretatie
binnen een muzische sfeer. Op
verschillende manieren kan dit
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stuk beschouwd worden als een
voorstudie van zijn opera. Toen
Kurtág begon te schrijven aan de
opera Fin de partie had hij al een
intense relatie met de teksten van
Beckett en vorderde hij in het proces van werken met minimale vormen naar het werken met vormen
op grote schaal, en uiteindelijke
naar het scheppen van een opera.
In het toneelstuk van Beckett is
er geen plot, maar slechts een statische basissituatie: het menselijke bestaan is in verwarring. Er
zijn fragmentarische teksten, niet
afgemaakte zinnen, monotone
herhalingen, zelfde vormen van
articulatie zoals in de meeste van
Kurtágs composities. Zijn muzikale taal is in hoge mate verwant
aan Becketts manier van denken
en expressie.
“Het is paradoxaal, maar hoe
meer mogelijkheden er verdwijnen
met het ouder worden, hoe meer
kans je hebt. Met het verdwijnen
van concentratie, het verlies van
geheugen, het verduisteren van je
verstand, - je zou het hersenschade
kunnen noemen - is er meer kans
dat wanneer je iets zegt het het
dichtst bij wie je werkelijk bent is.
Hoewel het lijkt dat niets is uit te
drukken, blijft de behoefte om je
uit te drukken. Een kind heeft behoefte een zandkasteel te bouwen,
zelf als het geen enkel doel dient. In
de ouderdom heeft men zelfs met
een paar korrels zand de grootste
mogelijkheden.”4 Kurtág besloot
deze mogelijkheid te gebruiken.
Na jarenlang gewerkt te hebben
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aan zijn eerste opera, die diverse
keren voor het Salzburg Festival
en la Scala stond aangekondigd
maar weer werd uitgesteld, lukte
het de 91 jarige componist uiteindelijk het werk te voltooien. Luisterend naar de opera bevestigt de
indruk dat Kurtág en Beckett de
gift van God zo maximaal mogelijk hebben gebruikt.
https://www.youtube.com/
watch?v=ALFiOCXQUek
Noten
1.

Bálint András Varga, György
Kurtág. Three interviews and
Ligeti Homages. University of
Rochester Press, 2009. p. 65.

2.

Bálint Veres, Musica Paralitica.
Ph. D. thesis, Budapest, 2007.
p. 186.

3.

Orchot Tzadikim 21. https://
www.sefaria.org/Orchot_
Tzadikim.21?lang=bi

4.

Shainberg, Lawrence, Exorcising Beckett, Paris Review,
104, 1987, p. 103. cited Laura
Salisbury, ‘What Is the Word’:
Beckett’s Aphasic Modernism,
Journal of Beckett Studies, Volume 27 Issue 1, 78-126.

Lena Egyed (1954),afkomstig uit Boedapest, publiceerde over de geschiedenis van muziek en literatuur. Werkte
als redacteur voor het Joodse culturele tijdschrift Múlt és Jövő (Past and
Future);was redacteur bij de uitgeverij van de Hongaarse Academie van
Wetenschappen, was redacteur van
Hongaarse Encyclopedia (18 delen) en
auteur van meer dan 100 encyclopedische artikelen.
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Coronacrisis, voor en na
door Christianne Méroz

De corona-epidemie die ons sinds
enkele maanden treft, bepaalt ons
opnieuw bij onze verantwoordelijkheid als mens. De goddelijke
pedagogie van de Tien Woorden
herinnert ons eraan dat wij niet
in harmonie kunnen samenleven zonder een minimum aan
grenzen. Dat laten de laatste vijf
Woorden ons zien. In vijf situaties
van het dagelijks leven onderwijzen zij levenskunst. Ze tonen ons
concreet hoe we onze vrijheid met
die van anderen in dialoog kunnen brengen. Of deze ander nu
iemand is van nabij, een vreemdeling, een asielzoeker of een buur,
hij of zij is de ander, de naaste
van wie de Tora vraagt deze lief
te hebben als jezelf (Wajikra-Leviticus 19,18).
‘Wat jij niet wilt dat men jou doet,
doe dat niet aan een ander,’ onderwees Hillel (Shabbat 31a). Met
andere woorden: de ander liefhebben komt erop neer je in hem of
haar te verplaatsen, mededogen
te hebben. Dat wil zeggen: jezelf
verloochenen en liefhebben, je
kwetsbaar maken, je geven en je
tijd geven. En ook jezelf verbieden
de ander schade te berokkenen.
Door zo solidair te zijn werken we
mee aan een maatschappij waarin verbondenheid leeft. We ontdekken dat de ander is als ik, met
eveneens doelstellingen, wensen,
eisen en eigen rechten …In één
woord, dat hij of zij is als ik, beeltenis van de Eeuwige. De ander
deze waarden toekennen, betekent hem of haar volledig mens
te laten zijn, op een eigen wijze.

DaF
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Tenach spreekt niet over liefde
in de zin van gevoelens koesteren, maar in spirituele zin. Het is
door gehoorzaamheid aan de Tien
Woorden, door een verplichting
tot gerechtigheid, dat we de ander
gunnen wat we onszelf gunnen.
Tijdens de lange weken van de
lockdown, de beperking van vrijheden, wellicht isolement, hebben
we gewoond in een wereld waarin
elke dag werd ingedeeld door de
opsomming van het aantal zieken
en het aantal sterfgevallen. Monotonie van de tijd, waarin vrijwel
niets anders gebeurt, met het grote risico dat het leven zijn smaak
verliest. Natuurlijk beleven wij
deze pandemie elk op onze eigen
manier en naar gelang van onze
persoonlijke geschiedenis wisselt
de kleur ervan.
Naast de pijnlijke en dramatische
situaties, hebben we ook deel aan
een verbazingwekkende bloei van
de vitale kracht van onze samen-
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leving. De initiatieven vermenigvuldigen zich. Solidariteit brengt
ongedachte ideeën voort waarin
van grenzen een weg wordt gemaakt naar een nieuwe manier
van samenleven. Deze epidemie
leert ons om de richting van ons
leven niet in handen van het coronavirus te laten. We ontdekken
de creativiteit en de vruchtbaarheid van grenzen, het verborgen
gezicht bij wijze van spreken, en
dat is misschien wel het belangrijkste van deze dodelijke epidemie. Samen ervaren we dat het
zelfs in een extreme situatie mogelijk is een levenswijze te vinden
en betekenis te zien in de keuzes
die wij maken.
Tot aan het coronavirus dacht
men, tenminste in Europa, dat
pandemieën tot het verleden behoorden. Nu ontdekt men dat dit
niet het geval is, en dat misschien
de pandemie die ons nu treft, is
uitgelokt door de vooruitgang van
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de technologie. In het bijzonder
door de fokkerijen, waar de buitensporige concentratie van dieren het broeikaseffect aanzienlijk
vergroot. Eveneens door de transporten van dieren, van voedsel,
om maar niet te spreken van de
steeds drukkere verkeersstromen
van vliegtuigen en reizigers.
Wij hebben bewust de ogen voor
deze werkelijkheid gesloten: het
is niet het virus dat zich verplaatst, maar het zijn de mensen,
d.w.z. ieder van ons, die het virus
overdragen, op welke manier dan
ook.
Voortaan moeten we ons er rekenschap van geven dat de planeet
niet van ons is, maar dat we haar
delen met de dieren. Dat de overbevolking in de fokkerijen omstandigheden schept die de productie van het virus in de kaart
spelen. Zoals ook de onbegrensde
vermeerdering van het toerisme
op onze planeet dat doet. Wij zijn
als mensen niet verheven boven
de wetten van de natuur. Wij
zijn in de natuur. Deze epidemie
zou een einde moeten maken aan
onze behoefte van almacht, ons
moeten leren nederig te worden,
onze plaats als schepsel terug te
vinden.
Wij hebben geen keus meer. Als
wij geen zorg dragen voor ons leefmilieu, wie zal dan zorg dragen?
En als het niet nu is, wanneer
dan? Of wij veranderen op een
radicaal creatieve manier ons gedrag, of wij zullen nieuwe virusepidemieën zien verschijnen. Wij
kunnen de schade veroorzaakt
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Het is door gehoorzaamheid
aan de Tien Woorden, door een
verplichting tot gerechtigheid,
dat we de ander gunnen wat we
onszelf gunnen..

door klimaatveranderingen
vaststellen. Dus wanneer?

al

Ja, de tijd is gekomen, laten we
nu het gunstige moment grijpen,
de ‘kairos’. De tijd is gekomen om
onze ‘lockdown’ van vóór het coronavirus achter ons te laten, deze
andersoortige ‘lockdown’, die egoïstisch, pretentieus en zelfgenoegzaam was. Heeft onze ‘cultuur
van afstand houden’ niet als een
pandemie onrecht, armoede, geweld en verlatenheid verspreid?
Laten we meer aandacht geven
aan een kwaliteit van leven dan
aan onze eigenbelangen. Laten
we het ‘zijn’ kiezen boven het ‘hebben’; onze toekomst oriënteren op
een rechtvaardige samenleving.
Laten we kiezen om met elkaar te
delen.
We kunnen profijt trekken uit de
les die de huidige lockdown ons
heeft gegeven, om deel te gaan
krijgen aan een cultuur van solidariteit, van mededogen.
Nemen we de tijd om naar het
verdriet te luisteren van hen die
geliefden hebben verloren, te luisteren naar de zorgverleners, en
ook naar de kassières, postbodes,
leveranciers, al degenen die het
ons mogelijk hebben gemaakt verder te gaan met ons leven?
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Deze epidemie heeft de breuken
in onze maatschappij aan het licht
gebracht, de sociale verschillen,
de kwetsbaarheid van onze economie, van degenen die ons besturen. Samenleven hernemen gaat
niet vanzelf. Terugkeer naar het
dagelijks leven zal van ieder van
ons veel fijngevoeligheid vragen,
geduld, aandacht, het vermogen
om te luisteren en creativiteit.
De veranderingen worden niet in
een dag, een maand, een jaar verwerkelijkt, ze vragen duurzaam
geduld.
Laten wij tijd geven aan de tijd
om de essentiële waarden te hervinden van een bestaan in samenhang met het goddelijke plan –
en waarom niet het virus van de
naastenliefde verspreiden!
Christianne Méroz (Genève, 1940) is
psychologe en schrijfster.
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Pedagogie van de Tien Woorden
Maria de Groot

Pedagogie van de Tien Woorden.
Dat is de ondertitel en eveneens
de kern van het boek ‘Des Limites créatrices’ (2019), dat Christianne Méroz (Genève 1940) in
Nederland schreef en in Zwitserland uitgaf. Pedagogie, dat is een
sleutelwoord in haar denken. De
Eeuwige begeleidt ons in Tenach
als een pedagoog. Stap voor stap
voert deze pedagogie ons naar de
messiaanse tijd, waarin de verwachtingen van de Eeuwige ten
aanzien van schepping en mensheid in vervulling zijn gegaan.
Dat inzicht doet mij denken aan
het onderwijs van de geliefde leermeester Rabbijn Jehuda Aschkenasy, die ons in zijn leerhuis te
kennen gaf: de bijbel is geen menselijke theologie, maar goddelijke
antropologie.
‘Van de oude wereld een nieuwe
maken’, zo luidt de titel van het
laatste hoofdstuk van het boek
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van Christianne Méroz dat ik hier
mag bespreken. De slotpassage
van dat hoofdstuk en dus van het
boek zegt: ‘Met de Tien Woorden
hebben we geen moraal, maar wel
een ethiek, en een avontuur om
dag na dag te beleven daar waar
wij zijn, met beide voeten op de
aarde. Blijft nog een vraag die de
Tien Woorden ons stellen, misschien een fundamentele vraag?
Zijn we erop ingesteld om, ten eerste in onszelf en daarna om ons
heen, te werken aan noodzakelijke
veranderingen, opdat de aarde
voor ons allen bewoonbaar blijft
en wij zo samen een parabel van
gemeenschap realiseren, een parabel van messiaanse tijd?’
Typerend dat de schrijfster haar
boek eindigt met een vraag. Waar
moraal een opgeheven vinger betekent, is ethiek het gebaar van
twee open handen, die vragen:
Wat is jouw antwoord? Zo zijn we
op het goede spoor: de dialoog. Zo
springt de vonk over die tot geestdrift leidt: ja, laten we proberen
het samen te doen. De Tien Woorden zijn geen geboden die ons levensruimte ontnemen. Het zijn
juist woorden die ruimte geven
omdat ze kiezen voor het leven.
De Eeuwige spreekt alleen woorden van leven en levenslust. De
auteur legt uit hoe de twee stenen
Tafels, met op elk daarvan vijf
Woorden, de grondslag vormen
van de boeken van Mozes. De eerste Tafel, de eerste vijf Woorden,
betreft de relatie van de mens tot
de Naam. De tweede vijf Woorden, de tweede Tafel, betreffen de
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relaties tussen mensen onderling.
De eerste Tafel vindt haar bevestiging in Devariem-Deuteronomium 6: 4 en 5: ‘Luister, Jisraëel: de
EEUWIGE, onze God, de EEUWIGE is de enige! Heb daarom de
EEUWIGE lief met hart en ziel en
met inzet van al uw krachten.’
De tweede Tafel wordt beaamd
in
Wajikra-Leviticus
19:18,
waar staat: ‘Heb je naaste lief
als jezelf, Ik ben de EEUWIGE.’

De Tien Woorden zijn
geen geboden die ons
levensruimte ontnemen.
Het zijn juist woorden
die ruimte geven omdat
ze kiezen voor het leven.

Met deze grondslagen kunnen we
een leven lang vooruit. Zo komt
Christianne Méroz op de titel van
haar boek: ‘Des Limites créatrices,
Pédagogie des Dix Paroles’. Het
geheim van de navolging van de
Eeuwige ligt in het besef dat de
gestelde grenzen scheppend zijn,
creatief. De ware pedagogie van
de Naam is inspirerend. Mens,
wees scheppend zoals Ik scheppend ben. Maar juist voor het
behoud van een leven barende
scheppingskracht zijn grenzen
nodig. We kennen de Woorden
wel, die vaak Geboden worden genoemd, zoals: ‘Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding
van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op aarde of in het water onder de aarde
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(…)’ , de eerste Tafel. En: ‘Pleeg
geen moord. Steel niet. Leg over
een ander geen vals getuigenis af’,
de tweede Tafel.
Na een meditatie over de betekenis van de grens, bespreekt de
schrijfster de Tien Woorden, van
de eerste Tafel tezamen - alsof het
een portret van de Eeuwige betreft - , van de tweede Tafel een
voor een. Zij legt daarbij de nadruk op de herscheppende kracht
van een bewust gevolgde ethiek.
Zowel degene die doet als degene
tegenover wie gedaan wordt, heeft
daar baat bij.
De Tora omvat een pedagogie
die rechtstreeks op het doel
afgaat.

De problematiek van de grens begint al in de eerste hoofdstukken
van het boek Beresjiet-Genesis.
Daar geldt voor het paradijselijk
echtpaar het gebod om niet te
eten van de boom van de kennis
van goed en kwaad. Het verhaal
is bekend. Wanorde is het gevolg
van hun grensoverschrijdende
daad, zozeer ten slotte, dat het
de Eeuwige spijt de mens te hebben geschapen. Overschreden de
mensen de hun gestelde grens, de
Eeuwige stelt zichzelf een grens
door Noach te redden. Na de
zondvloed bezint de Schepper zich
erop dat de mens, weliswaar onvolmaakt, toch in staat is zich te
vervolmaken. Daarop volgt de uitspraak van het Noachitische verbond (Beresjiet-Genesis 7,8 en 9).
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Later zal de Eeuwige Avraham de
betekenis van de grens leren. Dat
wordt verteld in het verhaal van
de binding van Jitschak. De Tora
wijst in de richting van het leven,
niet van de dood. Om dit te kunnen inzien zal de mens zich moeten weten terug te trekken, zoals
de Schepper deed ten behoeve van
zijn schepping. In de Kabbala,
oerbeweging van Joodse mystiek,
wordt dit ‘tsimtsoem’ genoemd.
Zo ontstaat ruimte waarin de ander zich kan ontwikkelen. Zonder
wederzijds verlies van ‘ego’ kan er
geen echte dialoog ontstaan tussen mensen.
De auteur wijst erop dat het
woord Tora de betekenis heeft
van ‘met pijl en boog op het doel
schieten’. De Tora omvat een pedagogie die rechtstreeks op het
doel afgaat. Wie de Tora volgen,
bevinden zich in het hart van de
goddelijke wil. Het woord Tora
betekent ook: zwanger zijn. Het
draagt vruchtbaarheid in zich die
om bescherming vraagt. De Tora
is geschreven met mannelijke en
vrouwelijke hand. De Eeuwige wil
‘moederen’ en ‘vaderen’ door de
Tien Woorden. De steeds nieuwe
interpretaties door de generaties
heen hebben de kleur van Pesach, de vreugde van de vrijheid.
In deze sleutel heeft Christianne
Méroz haar boeiende en verhelderende boek geschreven. Het oriënteert ons op de beloofde sjaloom
doordat het ons inspireert tot creatieve verantwoordelijkheid.
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Christianne Méroz, Des Limites cré-

atrices; Pédagogie des Dix Paroles.
Editions Ouverture, Le Mont-surLausanne, 2019.
Vertaling in het Duits:

Schöpferische Grenzen; Eine Pädagogik der Zehn Worte.
Copyright 2020 by Irmtraud Kampffmeyer. Sonnenhof- Haus der Stille,
CH 4460 Gelterkinden, Zwitserland.
Maria de Groot (1937) is schrijfster en
woont in Woudsend.

JaGDaF op internet

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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Een jampotje vol herinneringen
De moeizame teruggave van goederen na de oorlog
Door Renske van Donk en Audrey Takens
Sinds de tweede helft van de jaren
zestig is er in Nederland steeds
meer aandacht gekomen voor het
Joodse leed in de Tweede Wereldoorlog. De nadruk van deze Nederlandse
herinneringscultuur
ligt vaak op de verschrikkingen
van de oorlogsjaren, maar richt
zich minder op het feit dat voor
veel Joden de ellende na de bevrijding nog steeds niet voorbij was.
Holocaust-overlevende en historicus Isaac Lipschits omschreef de
eerste periode na de bevrijding
zelfs als ‘de kleine Sjoa’. De opvang van de teruggekeerde Joden
in Nederland was in veel gevallen kil, bureaucratisch, vijandig
en vernederend geweest. Daarnaast kregen de Joden te maken
met antisemitisme en konden zij
hun bezittingen, die zij tijdens
de oorlog bij Nederlanders in bewaring hadden gebracht, in veel
gevallen niet terugkrijgen. De
goederen waren doorverkocht of
opgebruikt. Vaak hadden de ‘bewariërs’, zoals de bewaarders al
snel werden genoemd, niet meer
verwacht dat de eigenaren zouden terugkeren. Voor de teruggekeerde Joden was dit een enorme
tegenslag. De eigendommen hadden naast intrinsieke waarde ook
emotionele waarde. Hoe werd er
in Groningen met de bezittingen
van de Groninger Joden omgegaan?
Doorverkocht of opgebruikt
Toen Helena Leefsma - van Hasselt in mei 1945 samen met haar
moeder naar Groningen terug-
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keerde uit de onderduik, kwamen
zij voor een onaangename verrassing te staan. In het huis waar zij
voor de oorlog hadden gewoond
woonde nu een echtpaar. De man
en de vrouw hadden tijdens de
oorlog het pand gekocht van de
Duitse bezetters, maar weigerden
nu om Helena en haar moeder
binnen te laten. Gelukkig konden
Helena en haar moeder voor enkele maanden bij de buren intrekken, maar voordat zij weer in hun
eigen huis konden wonen moest
Helena meerdere malen naar de
gemeente stappen. ‘Het koste veel
tijd en heel veel geduld’, vertelde
ze in een interview. Uiteindelijk
moesten ze het appartement delen met het echtpaar en mochten
ze enkel van een slaapkamer en
de zolder gebruik maken.
De goederen waren doorverkocht of opgebruikt. Vaak
hadden de ‘bewariërs’, zoals
de bewaarders al snel werden
genoemd, niet meer verwacht
dat de eigenaren zouden terugkeren.

Hun huis was tijdens de oorlog
door de Duitse bezetters leeggeroofd. Enkele goederen en bezittingen had de familie Van Hasselt
bij verschillende buren ondergebracht, maar het meeste was verdwenen. “Ik was toen zeer teleurgesteld”, vertelde Helena, maar
later had zij er minder moeite
mee. “Tijdens de oorlog had iedereen honger”, zo verklaarde
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ze. Ook vertelde Helena over hoe
haar vader, Samuel van Hasselt, een doosje uit de trein naar
Westerbork had gegooid. Iemand
had het doosje gevonden en er
bleek een lijstje met namen in te
zitten. Tijdens de oorlog had Samuel verschillende geldsommen
bij verschillende mensen ondergebracht. Na de oorlog kreeg Helena
het lijstje in handen en ging ze bij
de mensen langs. Van een paar
mensen kreeg ze het geld terug,
maar vaak kreeg ze te horen dat
haar verhaal niet klopte of dat ze
het moest vergeten.1
Het verhaal van Helena is niet
uitzonderlijk. De enkele Groningse Joden die de oorlog overleefden,
kwamen erbij hun terugkeer achter dat hun woning in de meeste
gevallen door de Duitse bezetter was doorverkocht en leeggeroofd. In de Folkingestraat, voor
de oorlog het hart van de Groningse Joodse gemeenschap, werden tijdens de oorlog zowel door
de Duitse bezetters als de lokale
bevolking huizen en winkels van
Joodse stadsgenoten geplunderd.
Volgens een bewoner van de Folkingestraat werd daar niet tegen
opgetreden: “Het enige wat op de
deur zat was een zegeltje. [...] Dat
kon je er afhalen.”2
Rechtsherstel
Toch waren er ook Joden die na
de oorlog naar de rechter stapten.
Op 9 augustus 1945 werd de Raad
voor Rechtsherstel ingesteld, die
onder andere de Joden hielp met
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Een mijndetector van het Canadese leger bood uitkomst: doordat het jampotje een metalen deksel had was het mogelijk om het potje op te sporen.

zaken als het terugkrijgen van eigendommen. Tot diep in de jaren
vijftig liepen er processen betreffende het rechtsherstel en de teruggave van geld, banktegoeden,
onroerend goed en andere zaken.
Het is belangrijk om te bedenken
dat de spullen ook een emotionele
waarde met zich meedroegen. De
eigendommen herinnerden aan
de tijden voor de oorlog en aan
verloren familieleden. Vaak hadden de overlevenden na de oorlog
weinig tot niets tastbaars wat
hen nog aan hun vermoorde familie kon herinneren. Ook in Groningen waren er processen tegen
bewariërs gehouden. Zo berichtte
het Nieuwsblad van het Noorden
over de rechtzaak tegen de twee
kleermakers Egbert W. en Jakob
Hermannus P. Zij hadden tijdens
de oorlog bezittingen van de familie S. Cohen verduisterd, verkocht
of weggegeven. In 1946 stonden
beide kleermakers terecht voor
de rechtbank en kregen een gevangenisstraf opgelegd van zes
tot acht maanden.3 Niet altijd
werd een straf opgelegd voor de
bewariërs die tijdens de oorlog
spullen door verkochten. Zo had
een Groningse koopman tijdens
de oorlog Perzische kleden van
de familie Geuns voor 4000 gulden doorverkocht. De koopman
had de familie Geuns tijdens de
oorlog aan een veilige onderduikplaats geholpen. Het geld had de
koopman gebruikt om een andere
familie te helpen onderduiken. De
koopman verscheen wel voor het
gerecht in Groningen, maar werd
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Opgraving van het jampotje gevuld met familiejuwelen bij het
Paterswoldsemeer. Screenshots uit een Canadese film, collectie
Groninger Archieven: 1785-18878

uiteindelijk van rechtsvervolging
ontslagen.4

bouwgrond terug zonder daarvoor
te moeten betalen.5

De teruggave van eigendommen
en bezittingen verliep vaak niet
zonder slag of stoot. Niet iedereen was het er mee eens dat Joden hun rechtmatige bezittingen
terug zouden krijgen. Zo was er
in 1948 in Groningen een protest
van boeren geweest die het er niet
mee eens waren dat de gevorderde landbouwgrond zou worden
teruggegeven aan de rechtmatige
Joodse eigenaren. In 1943 werden
Joden op last van de bezetter gedwongen afstand te doen van hun
landerijen. Soms werd de grond
opgekocht, vaak stond er geen enkele vergoeding tegenover. Als er
ook nog een hypotheek op de landerijen rustte, moest deze gewoon
afbetaald worden. Veel van de
Nederlandse boeren kochten deze
landerijen tijdens de oorlog. Na de
oorlog wilden de Joden hun land-

Desondanks zijn er ook verhalen
bekend van Joden die hun spullen
wel terug kregen of werden geholpen door buurtbewoners. Helena
herinnerde zich dat de buren heel
aardig waren geweest en allerlei
spullen hadden verzameld voor
Helena en haar moeder. Daarnaast was er een buurman geweest die zich schuldig voelde omdat hij tijdens de oorlog goederen
van de familie had gebruikt en
Helena en haar moeder na de oorlog daarom elke maand een klein
bedrag toe stopte.
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Jampotje met juwelen
Goederen werden tijdens de oorlog echter niet altijd afgegeven
aan bewariërs. Toen de ouders
van Marianne Pollak werden opgepakt en afgevoerd naar Theresiënstadt, moest zij de kostbare
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Opgraving van het jampotje gevuld met familiejuwelen bij het
Paterswoldsemeer. Screenshots uit een Canadese film, collectie
Groninger Archieven: 1785-18877

juwelen en sieraden van haar
ouders afgeven bij de Duitse bezetters. Marianne en haar nietJoodse man Adriaan, hadden
echter andere plannen. Een deel
van de sieraden gaven zij af, maar
zij verstopten ook een aantal sieraden in een jampot gevuld met
kaarsvet. Het jampotje begroeven
ze bij een boom aan het Paterswoldsemeer. Na de oorlog was de
boom helaas gekapt en konden
Marianne en Adriaan de sieraden
niet meer terugvinden. Een mijndetector van het Canadese leger
bood uitkomst: doordat het jampotje een metalen deksel had was
het mogelijk om het potje op te
sporen. De ouders van Marianne
overleefden de oorlog, en vestigden zich in Praag.6
Samenvattend
Vele bezittingen zijn dus nooit
meer in handen gekomen van de
rechtmatige eigenaren. Als de ei-

DaF

gendommen al niet waren meegenomen door de Duitse bezetters,
dan waren ze vaak al door bewariërs doorverkocht of gebruikt.
Voor de teruggekeerde Joden was
dit een grote tegenslag. De goederen herinnerden aan de verloren familieleden en vrienden. De
emotionele waarde van deze goederen mag niet onderschat worden. In sommige gevallen kregen
Joden een deel van hun eigendommen wel terug. Toch licht dit
artikel nog maar een tipje van de
sluier op over wat er met de goederen van de Groninger Joden is
gebeurd en hoe de overlevenden
probeerden de bezittingen van
henzelf, familieleden en geliefden terug te krijgen. Er moet dus
meer onderzoek gedaan worden
naar deze donkere bladzijde om
het beeld van Nederland na de bevrijding te verscherpen.

Noten
1. Interview met Helena Leefsma - van Hasselt op 7 februari 1993.
2. Interview door S. van der Poel
op 31 januari 2002.
3. Verduistering van Joden goederen.” Nieuwsblad van het
Noorden, 08-08-1946.
4. “Onderduiker diende aanklacht in tegen zijn helper.”
Leeuwarder Koerier, 15-111946.
5. “Protest van eigenaren van
eertijds aan joden toebehorende landbouwgrond.” Provinciale Drentsche en Asser
courant, 19-02-1948.
6. C. Gevers en M. Vlasta – Pollak, “Herman Colleniusstraat
72, een Gronings huis en zijn
bewoners in de oorlog” Stad &
Lande n. 1 (2020): 10-15.
Renske van Donk is momenteel bezig
met de master ‘Geschiedenis Vandaag’
aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Audrey Takens heeft onlangs haar bachelor geschiedenis afgerond en hoopt
volgend jaar te beginnen aan de master theologie.
In het voorjaar van 2020 waren zij
werkzaam als stagiair voor de Stichting Folkingestraat Synagoge in Groningen, waar zij werkten aan het project ‘Vrijheid met een zwarte rand’. In
dit project deden zij onderzoek naar
de naoorlogse Joodse gemeenschap in
Groningen. Meer weten? Bezoek de expositie ‘Vrijheid met een zwarte rand’,
halverwege juli tot september in Synagoge Groningen te zien.
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Fietsend richting Afsluitdijk
door Erna Woortman

Daar waar Joods leven zich verbindt met lokale cultuur van de
samenlevingen waar het zich
thuis weet, ontstaat, volgens
de toelichting bij het jaarthema
‘Joodse Reizen’ voor de Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed
2020, een rijk mozaïek van Joodse
gebruiken, tradities en talen. Betreft dat ook Noach Benninga’s
Gronings-Joodse voorouders en
zijn nakomelingen in Israël? Is er
in hun bestaan zoiets te herkennen als een ragfijn meerkleurig
mozaïek, dat herinnert aan een
Jiddisj liedje, een Grunniger tong,
bange dagen in Batavia, een lieve
baboe die met eindeloos geduld
een klein Hollands meisje hapjes
eten geeft of een Amerikaanse
droom, die de pijn van de Sjoa verzachten moet? Wat nemen volgende generaties daarvan mee? Wat
geven zij door? In dit tweeluik
eerst een schets van Noach Benninga’s jongvolwassen jaren, naar
de publicatie ‘Wartime Memoirs’
uit 1979. Daarna neemt Noachs
dochter Aleida Chana Arnon-Benninga de pen over. Zij emigreerde
in 1958 van de VS naar haar nieuwe thuisland, Israël, en bouwde
er aan een nieuwe toekomst mee.
Eén van Noachs voorvaderen
uit de pre-Napoleontische
tijd staat in Eenrum te boek
als Noach Simonzoon uit Bellingwolde. Naar de Franse wet
nemen diens kinderen in 1810
de naam Benninga aan en sindsdien volgt op Simon Benninga
in de volgende generatie telkens
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een Noach Benninga en op Noach weer een Simon. Die traditie
krijgt na de oorlog een vervolg in
Amerika, waar Aleids in Eenrum
geboren broertje Simon Zadok
een zoon krijgt die Noach Reuven
heet. De Eenrumer Benninga’s

zijn slager, rondtrekkend koopman of handelaar in vee. Niet
rijk, maar ze lijden geen honger
en zijn in het dorp gezien. Aan het
eind van de 19e eeuw telt Eenrum
65 Joden op een totaal van 2855
inwoners. Verhoudingsgewijs is
dat meer dan in de omliggende
dorpen. Noach (1909-1993), de
zoon van Simon en Alida Benninga-van der Hal, mag doorleren.
Hij promoveert in 1935 als 25-jarige chemicus aan de Universiteit
van Groningen en trouwt twee
jaar later met Helena Frank. Hun
wereldreis staat in het teken van
hun vlucht voor de nazi’s, maar
eindigt pas als Noach op 23 mei
1969, na vijftien jaar wonen en
werken in Asheville, North Carolina, officieel Amerikaans staatsburger wordt.
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Als naast openlijke anti-Joodse geweldpleging aan Duitse
zijde vanaf 1939 ook de oorlogsdreiging toeneemt, biedt
ons land geen uitweg aan wie
kwetsbaar is. Tegen die achtergrond begint Noachs wereldreis
aarzelend op de dag die aan 10 mei
1940 voorafgaat. Zijn vrouw Helena, de kleine Aleid en schoonmoeder Anna Frank-Goslinski reizen
vanaf Haarlem met hem mee. Op
9 mei werkt Noach op het Chemisch Lab van de Rubberstichting in Groningen. Lena en Aleid
wonen in Haarlem, Noach pendelt
wekelijks op en neer. Omdat hij,
als adviseur van de margarinefabriek van zijn oudoom Benjamin,
met regelmaat een werkdag in
Leeuwarden moet zijn, treint hij
op de avond van 9 mei naar Leeuwarden. De volgende dag is het
oorlog. Noach moet zien dat hij bij
zijn gezin komt, maar treinen en
bussen rijden niet meer. “… Daar
lag de stad zo vredig onder een
stralende zon”, schrijft hij, “Een
park vol met bloemen en bloeiende
struiken en volle bomen nog in
hun lichtgroene voorjaarsblad. En
toch oorlog. Wat nu?”1
Rond achten vertrekt hij op een
gehuurde fiets richting Afsluitdijk. Onderweg krijgt hij een lift
van een tankwagen van de zuivelfabriek. Bij Zurich worden ze tegengehouden, de chauffeur moet
terug. Noach maakt een praatje
met de commandant over zijn
kennis van gifgas, mag blijven
en kan vroeg in de middag, vóór
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de zich uit de grensstreek terugtrekkende Hollandse troepen aan,
op eigen risico naar de overkant.
Twee dagen later houdt Kornwerderzand in de Slag-om-deAfsluitdijk met rugdekking vanaf
de Waddenzee als enige stelling
in Europa stand in de Duitse
Blitzkrieg. Op 14 mei kunnen de
Benninga’s meevaren op een vissersschip van IJmuiden naar Engeland. Vanaf zee zien ze Rotterdam branden; een represaille van
de Duitsers voor de Nederlandse
weerstand bij de Grebbeberg en
Kornwerderzand. Op 15 mei geeft
Nederland zich over. Noach en de
zijnen zijn dan nog op zee. Op 16
mei komen ze vroeg in de ochtend
aan in de haven van Folkestone.
Na veel vijven en zessen kunnen ze een reis boeken van
Southampton via Zuid-Afrika
naar Australië. Daar stappen
ze over op de boot naar Batavia.
Noach vindt er werk bij de Handelsonderneming Oost-Indië en
wordt later assistent aan de Technische Hogeschool in Bandung.
Ze maken de Japanse inval mee.
In het voorjaar van 1943 wordt
Noach geïnterneerd. In de zomer van ‘45 komen ze vrij, maar
door de burgeroorlog in Indonesië
varen ze pas op 13 januari 1946
naar Nederland terug. Op 14 februari komt het gezin in IJmuiden aan en reist dan door, terug
naar het huis van Noachs jeugd
in Eenrum. Noachs vader Simon
overleefde de oorlog als onderduiker in Leens. Noachs schoonvader
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Zadok Frank overleefde de Sjoa
niet. De ramp die zich tijdens de
oorlog voor de Nederlandse Joden
voltrok, dringt maar langzaam
tot hen door. Het leed is onvoorstelbaar groot en onverdraaglijk.
Het jonge gezin woont in het huis
waar Noach is opgegroeid. In
1947 wordt daar hun zoontje Simon Zadok geboren. Begin 1948
vertrekken ze. Eerst naar Arnhem, dan naar Emmen en daarna
kan Noach aan de slag bij American-Enka in Asheville. In 1974
gaat Noach met pensioen en vanaf 1978 werkt hij op verzoek van
zijn zoon Simon aan het vastleggen van zijn herinneringen aan de
periode vóór en tijdens de oorlog.
In die tijd wonen Noach en zijn
vrouw jaarlijks een halfjaar in Israël om hun kinderen te kunnen
bezoeken. Na Noachs overlijden
in 1993 vestigt zijn vrouw Helena
Benninga-Frank zich definitief in
Israël.
Dit jaar gedenken we ‘75-JaarVrijheid’. Rond 27 januari spreken burgemeesters, worden namen van slachtoffers genoemd,
geven steentjes licht. Premier
Rutte biedt excuses aan. Lokaal
wordt vooroorlogs Jodendom
openlijk gemist. Dan stopt het
herdenkingsjaar abrupt. Corona
zet er een streep door. Op de Dam
een aangepast 4-Meiprogram. Tvserie De Zware Jas van Beatrix
laat zien hoe onze toenmalige
vorstin anno 1995 in de Knesset
getuigt van de overschatte rol van
het Nederlandse verzet. Hulp aan

8 Tammoez 5780 jaargang 33 nummer 2

Joden omschrijft ze als exceptioneel. In eigen land spreekt de
koningin in relatie tot ‘coöperatiemet-de-vijand-tijdens-de-oorlog’
over ‘een-gevoel-van-schaamtein-de-samenleving’.
Op
mijn
nachtkastje ligt Rutger Bregmans
optimistisch getitelde dikke pil,
De meeste mensen deugen. Matthijs van Nieuwkerk vindt het
‘magistraal’, The Guardian rept
over ‘Het Nederlandse wonderkind van de nieuwe ideeën’. Ik
kreeg het boek van Sinterklaas,
kom er nog niet toe. Wat als Bregmans deugdzamen niet weten hoe
ze van schaamte moeten leren?
Wat als de stem van het geweten
de moed maar niet kan vinden?
Biedt Bregmans zelfbeeld in zijn
‘nieuwe-geschiedenis-van-demens’ dan uitkomst? Ik vrees met
grote vreze, maar zal het boek nog
lezen. Of ik dáárna ook de slaap
kan vatten, valt nog te bezien.
Noten
1. Benninga, N., Oorlogsherinneringen, Profiel, Bedum, 1997.
Met achtergrondinformatie en
foto’s door H. Hamburger en J.C.
Regtien.
Erna Woortman (Amstelveen/Amsterdam), opleiding Rietveldacademie,
werkte in het onderwijs en onderwijsgerelateerde organisaties. Raakte betrokken bij het activiteitenprogramma
rond de restauratie van de voormalige synagoge in Winsum en is daar
bestuurslid van stichting Een Joodse
Erfenis.
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Herinneringen van een dochter
door Aleid Arnon-Benninga

Soms word ik hier in Israël gevraagd om ‘getuigenis’ te geven
voor kinderen over de Tweede
Wereldoorlog en ons wel en wee
daarin. Ik vind dat niet erg prettig. De meeste kinderen in de leeftijd van tien tot twaalf jaar weten
alles al. Hun grootouders komen
uit Oost-Europa, met de getto’s en
de afschuwelijke ontberingen in
de periode daarvoor, gedurende
en daarna. Als ik het over vluchten heb, de lange bootreizen op
zoek naar een rustige plek waar
het leven veiliger zou zijn, dan
zegt mijn ‘publiek’: “Wat? Je bent
niet in een getto geweest? Was
je niet in een concentratiekamp?
Niet op een dodenmars?” Deze lugubere vragen veroorzaken dat ik
mijn verhaal niet over kan brengen. Ik weet gewoon niet hoe.
Totdat ik een keer, weer overgehaald om het toch te proberen,
een groepje Ethiopische kinderen
had in de klas. Die vier of vijf paar
donkere ogen op mij gevestigd,
hingen aan mijn lippen. Ze begrepen alles. Dit was juist hun verhaal. De perikelen van de vlucht.
Het zoeken naar veiligheid, het
onzekere van de tocht erheen en
wat er daarna gebeurde toen ze in
Israël belandden en hun verwachtingen uiteenvielen.
Op de vlucht
Dit bracht mij tot nieuwe inzichten in wat het eigenlijk inhoudt
om te moeten vluchten. De plannen die gemaakt moeten worden,
de fouten die gemaakt zijn en de
gevolgen daarvan. Mijn vader
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noemt dat: “De angst voor het on- Batavia, waren we afgesloten van
bekende, de onzekerheid. Terwijl de buitenwereld. We kregen geen
je toch wist dat het onheil onher- berichten van wat er in Europa
roepelijk ging komen.”
gaande was, wat het lot van onze
De eerste impuls was dus aan naasten was en zelfs wisten we
de dood te ontkomen. Die dood, niets van mijn vader die in een
daar was mijn vader hoe langer mannenkamp zat.
hoe meer van overtuigd, was onontkoombaar als we niet zouden Gemengde gevoelens
vluchten. Hij en mijn moeder wa- Na de bevrijding, toen het echtren het op dat gebied helemaal paar Maurice en Lucie Cohen oneens. Mijn grootouders Frank ook. derdak hadden aangeboden aan
Samen zouden ze weg. Waarheen de vrienden van Maurice uit het
wisten ze niet; ze hadden wel geld kamp, hoorde die groep Joodse
op een Engelse bank gezet, maar Nederlanders (waar ook wij toe
niet voor visa gezorgd. Daar wa- behoorden) pas in oktober 1945
ren ze te laat voor geweest. De wat er in Nederland met hun geoorlog was al uitgebroken. Zo loofsgenoten was gebeurd. Het
kwam het dus dat ze, wel tegen was, volgens mij, zoiets van: ‘de
hun zin, in Indië terechtkwamen.
meeste Nederlandse Joden zijn
In de eerste twee jaren op Java niet terug gekomen uit het Ooswas er nog contact met de fami- ten (van Europa)’. De radio uitlie in Nederland. Er kwam nog zending was ‘s avonds laat. Ik
post en er zijn nog enkele van die sliep al maar was wakker geworbrieven over. Ze gaan over ditjes den van het gehuil en geschreeuw
en datjes. Verjaardagen over en in de huiskamer. Mijn vaders eerweer, de ontwikkelingen van het ste impuls was naar mijn bedje te
kindje dat al een beetje Maleis gaan. Daar barstte hij in tranen
sprak met de baboe, wie er ziek uit, zo vertelde mijn moeder.
was en nu weer beter, etc.
Het leek allemaal zo erg
niet in Nederland. En toen
kwam de Japanse invasie
en dat maakte daaraan
een eind, alhoewel niet direct. Ongeveer een jaar later, toen mijn vader werd
‘opgepikt’, zoals dat heette, en wij - mijn moeder,
grootmoeder en ik - inderdaad in een soort getto terechtkwamen in Bandung
Aleid (m), Marga en Marga’s moeder
en daarna in kampen in
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Ze brachten vreugde
en hoop terug.

Wat was de reden van die tranen?
Ik heb er jaren voor nodig gehad
om te begrijpen hoe gecompliceerd
die vraag eigenlijk is. Aan de ene
kant was hij natuurlijk blij dat
wij, misschien speciaal ik, toch
de volgende generatie, het hadden overleefd. Maar ook, denk ik,
een mengeling van gevoelens. Hij
voelde zich nu misschien bevrijd
van de angstige gevoelens die hij
al die jaren in het kamp moet
hebben gehad: dat hij en mijn
moeder de verkeerde beslissing
hadden genomen met dat vluchten. De angst en het schuldgevoel
de verkeerde besluiten te hebben
genomen en ook niet genoeg te
hebben gedaan om ergens anders
te kunnen landen en daar de oorlog te overleven. Dat hadden de
neven van mijn moeder gedaan.
Die konden in Australië blijven
en hebben daarvandaan tijdens
de oorlog Amerika bereikt, terwijl
wij van het ene ongeluk in het andere terecht waren gekomen. Dat
gevoel moet hem achtervolgd hebben, denk ik, die hele kamptijd.
Naar Amerika
Ons hele leven moeten we besluiten nemen en er de consequenties van dragen, maar in tijden
van oorlog zijn die consequenties
een kwestie van leven of dood.
Wij hebben de dood overwonnen,
met een grote portie van geluk.
Ook dat was een element in die
tranen. Ook moet de overrompeling van het gevoel dat wij bij de
terugkeer misschien niemand van
de familie zouden terugvinden
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(wat min of meer waar zou blijken) een grote factor zijn geweest
in die tranen bij mijn bedje. Een
combinatie van al deze gevoelens
hebben mijn ouders, denk ik, nog
jaren meegesleept na de oorlog.
Het trauma van de verdwenen
ooms, tantes, neven en nichten en
ook vrienden en vriendinnen die
‘niet teruggekomen’ zijn.
Dit alles, samen met de energie
waarvoor de hernieuwde opbouw
van hun leven nodig was, maakte
het leven voor de overlevenden
zeer stressvol. Een combinatie
van dit alles was waarschijnlijk de reden waarom er besloten
werd naar Amerika te verhuizen,
toen mijn vader daar een baan
werd aangeboden.
Nieuwe toekomst
Nog een woord over mijn eigen
herinneringen. Als ik aan de kampen denk, dan is het vooral een gevoel van gemis. Gemis van meer
dan twee jaar van ontwikkeling,
de herinnering aan verveling en
eentonigheid. En natuurlijk ook
de honger, de ziektes, de straffen
die de vrouwen kregen voor van alles. Na terugkomst in Nederland
woonden wij twee jaar in Eenrum
bij mijn opa Simon Benninga. Dat
was misschien wel de beste plaats
om de ontberingen van de oorlog
om te zetten in positieve energie.
Het was een kleine gemeenschap,
er was eten genoeg voor ieder en
ik maakte daar een paar vriendschappen met klasgenoten die in
mijn latere leven weer teruggekomen zijn. Met name Magda Bolt,
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Aleid (r) en Magda Bolt
(vriendin uit Eenrum)

dochter van een boer, die bij mij in
de klas zat. We hebben elkaar 50
(!) jaar later weer teruggevonden,
toen we beiden 59 jaar oud waren.
Dat was een ware belevenis! De
vriendschap bloeit nog steeds.
En niet te vergeten de geboorte
van de eerste van drie broertjes
die na de oorlog kwamen: Simon
Zadok Benninga, (1947-2015) geboren te Eenrum. Na hem kwamen Jacques (1948) en David
(1949-2020), geboren in Arnhem.
Hoe droevig twee van deze broers
met afsluitdata te moeten zien…
Ze brachten vreugde en hoop terug. Die hoop hebben ze alle drie
vervuld.
Ikzelf ben in 1958 naar Israël gekomen en studeerde er Engelse
en Hebreeuwse Literatuur aan
de Hebreeuwse Universiteit in
Jeruzalem. Hier heb ik mijn man,
Naftali Arnon ontmoet. Wij hebben vier kinderen (twee jongens
en twee meisjes) en tien kleinkinderen. De zonen zijn in Hightech,
een van de dochters is toneelschrijfster, de jongste is kinderpsychologe. Drie van de kinderen
wonen in Israël, een zoon woont
bij Boston, MA.
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God heeft Zijn hand in de wereld
door Yehuda Amichai

(1)
God heeft Zijn hand in de wereld
zoals mijn moeder de hare in de ingewanden van de geslachte haan
voor de sjabbat.
Wat ziet God uit het raam
terwijl Hij Zijn handen in de wereld heeft?
Wat ziet mijn moeder?
(2)
Mijn pijn is al grootvader:
Hij heeft twee generaties verwekt
van pijn die op hem lijkt.
Mijn hoop heeft een wijk van witte huizen gebouwd
ver van de drukte in mij.
Mijn meisje vergat haar liefde op de stoep
als een fiets. De hele nacht buiten en in de dauw.
Kinderen schrijven mijn levensloop op
en de geschiedenis van Jeruzalem
met maanpapier op straat.
God heeft Zijn hand in de wereld.

Noot van de vertalers Tsafrira Levy en Tamir Herzberg
Yehuda Amichai (1924-2000) is een bekende en nog steeds populaire Israëlische
dichter, van wie gedichten in 40 talen zijn vertaald. Hij stond op de nominatie voor de Nobelprijs voor de literatuur (die hij niet kreeg omdat hij in 2000
overleed). Van circa 3000 beschikbare gedichten hebben de vertalers ruim 450
gedichten gekozen voor een geplande bloemlezing.

24

30 juni 2020 jaargang 33 nummer 2

JaG

A bisele Yiddish1 - Een beetje Jiddisch
door Carla da Silva

De ster van het Jiddische theater,
Molly Picon, gaf in 1980 een kort
lesje Jiddisch op de Israëlische
TV. Het was niet zo moeilijk, zei
ze. “Fransoysish, Shpanish oder
Khinesish, die sprakhen darf me
lernen, ober Yiddish darf me nisht
lernen, me efent oyf dos moyl un
me redt”2 Verheugd vertelde ze
voorts over de enorme belangstelling die er de laatste jaren voor
de taal was ontstaan, vooral bij
jongeren. Ook in Nederland is
die er, enerzijds door de klezmer
muziek, Jiddische literatuur en
films, anderzijds prikkelen de
Hebreeuwse woorden, zoals tof,
mazzel, misjpoge, goochem, gis of
gein onze nieuwsgierigheid naar
de herkomst ervan.
Jiddisch in Nederland
Rond 1630 kwamen Joden uit
Duitsland en Oost-Europa naar
Nederland, op de vlucht voor armoede, oorlog en pogroms. De
meesten trokken naar de grote
steden in het westen, velen vestigden zich in de mediene. Met hun
kleinschalige handel (‘hak-paken sakjoden’) waren zij minder
dan de Sefardim aangewezen op
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de handelsstad Amsterdam. In 1795 woonden er
30.000 Joden in de Republiek, waarvan de overgrote meerderheid Ashkenazim. De eerste Duitse
Joden streken vooral neer
in het noorden en oosten
van het land; later dreef
stadse armoede zelfs Joden uit Amsterdam naar
de noordelijke kehilles. Lang was
Jiddisch hun taal, maar na de
Franse tijd maakte het geleidelijk
plaats voor het Nederlands. Hoe
hoger de klasse, hoe sneller dit
proces verliep. Overheidsmaatregelen om de integratie te bevorderen zorgden ervoor dat rond
1900 het Jiddisch als levende taal
zo goed als verdwenen was. Wat
bleef waren Jiddische woorden en
zegswijzen, vooral bij Joden, en
vooral ook in Amsterdam. Daardoor kennen we nu nog: daar ga
je (lechajim) als je het glas heft;
de mist in gaan, de mischt (mest)
ingaan, d.w.z. als waardeloos
weggeworpen worden, kinnesinne (Hebr.: kine = afgunst, sine =
haat) en woorden als geinponem,
gotspe, misjpoge, sjlemiel, pietsie
etc.
In het LiLaLo theater te Amsterdam was het Jiddisch oude stijl
nog tot 1982 te beleven.
Jiddisch kwam op verschillende manieren in onze taal
terecht. Ten eerste via de podiumkunsten, aangezien er veel
Joodse zangers en cabaretiers waren.
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Ten tweede via de handel. Om ongemerkt te overleggen gebruikten
Joodse veehandelaren Hebreeuwse letters vanwege hun getalswaarde. Voor munten rekende
men in stuivers: beisje (dubbeltje)
heitje (kwartje), lammetje (daalder) en voor flapjes: joed (10) en
mejer (100).
In het LiLaLo theater te
Amsterdam was het Jiddisch oude stijl nog tot 1982
te beleven.

Een derde weg was via het Bargoens, de taal van de onderwereld, de penoze. Dit woord, waarbij je al snel aan Holleder denkt,
komt van het keurige Jiddische
woord parnosse = beroep (Hebr.
Parnas = verdienste). Parnassiem
verdienen goed en zitten daarom
in het bestuur van de kehille. Dit
voorbeeld laat zien hoe neutrale
Hebreeuwse woorden in het bargoens een negatieve betekenis
kregen, wat ook gebeurde met Gozer, chossen/chatan (bruidegom);
goochem (geslepen), chacham
(wijs, geleerd); smoesje, sjmoe’es
(een gesprek). De Hebreeuwse
woorden in het Jiddisch leenden
zich uitstekend voor de geheimtaal die gebruikelijk is in dit milieu. Ook zie je hier verbasteringen
plaats vinden, bijv. ‘geen porem’.
Dat heeft niets met Poerim te maken, maar met ponim (gezicht).
Het omgekeerde zie je soms ook.
Het is 1941 en op een muur van
de strafgevangenis in Den Haag
werd geschreven: “In deze bajes
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Na de oorlog was het Jiddisch
in de straten verstomd, maar niet
verdwenen.

zit geen gajes, maar Hollands glorie, potverdorie”. Toen bleek dat
hier uitsluitend verzetsmensen
zaten opgesloten, kreeg het de
naam ‘Oranjehotel’.
Na de oorlog was het Jiddisch in
de straten verstomd, maar niet
verdwenen. De resten van de taal
zijn door H.Beem3 verzameld en
gepubliceerd, aangevuld door een
prachtig woordenboek, Koosjer
Nederlands, en een voortdurend
groeiend digitaal woordenboek
van Justus van der Kamp.

‘Vos iz geven iz geven, iz nito’
(Wat er ooit was, is er niet
meer)
Zo begint een weemoedig Jiddisch
lied. Maar geldt dat ook voor het
Jiddisch? Is het nu een dode taal,
of stervende? Ja en nee. Nee,
want Jiddisch klinkt in alle Chassidische huiskamers over de hele
wereld en hun aantal groeit. Ja,
want de seculiere Jiddische traditie en literatuur is steeds meer
een academische aangelegenheid aan het worden nu er steeds
minder Jiddisch sprekenden zijn.
Organisaties zoals het YIVO (Onderzoeksinstituut in New York),
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het Medem instituut in Parijs en
in Nederland de Stichting Jiddisj,
proberen zoveel mogelijk van de
cultuur te behouden. Daar dragen
ook de ontelbare muziek- en cultuurfestivals enorm aan bij.
Ontstaan
Jiddisch is in de 11e eeuw ontstaan toen Joden naar het Rijngebied trokken en hun taal in
contact kwam met de stadsdialecten van Worms en omgeving.
Loshen Ashkenaz werd geboren,
voor 75% MiddelhoogDuits, met invloeden uit
het Hebreeuws, Aramees
(15%) en Oud-Romaans
(LOEZ)4 De Latijnse kern
is duidelijk herkenbaar
in de volgende Jiddische
woorden: bentshen van
benedicere (zegenen), lajenen van legere (lezen,
uit de Tora reciteren),
tsolnt van chaud (warm) en de
meisjesnaam Jente van gentile
(goede afkomst) van gens (volk,
afstamming), waar ook het woord
goy aan gerelateerd is. Toen Joden
later naar Oost-Europa trokken,
ontstond het Oost-Jiddisch, met
een significante Slavische component. Deze mix van heel verschillende talen maakt het Jiddisch
tot een bijzondere taal met een
rijke vocabulaire, zeer geschikt
voor nuances en subtiele vormen
van expressie, die we later terug
zien bij de grote schrijvers van de
19e en 20e eeuw. Hierover gaat het
vervolg van dit artikel in het volgende nummer van JaGDaF.
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Van de auteur
Dit artikel is geschreven n.a.v. een
lezing over het Jiddisch gegeven op
21 februari in Groningen. Een volledige bibliografie met links naar sites
en filmfragmenten die in deze lezing
worden gebruikt zijn te vinden op
https://www.jechida.nl/jiddisch.html.

Noten
1. De spelling van het Jiddisch
volgt grotendeels de standaard versie van het YIVO,
het onderzoeksinstituut voor
Jiddische studie in New York.
2. “Frans, Spaans of Chinees, die
talen moet je léren. Jiddisch
niet, je doet je mond open en je
spreekt het!”
3. H.Beem, Uit Mokum en de
Mediene en andere publicaties.
4. Of LAAZ: B’Lashon Am Zar
(in de taal van het vreemde
volk)
Carla da Silva (Den Haag, 1957) is
docente Engels en zangeres bij (o.a.)
Klezmer & Co. In 1994 begon zij zich
in de Jiddische taal (Oxford) en muziek (NY, Montreal) te verdiepen. Zij
geeft lezingen en workshops over Jiddische muziek. Zie: www.jechida.nl
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Mijnheer bent u ook Joods?
door Hans Sietsma

Regelmatig krijgt de Vereniging
Behoud Synagoge Zuidlaren rond
eind april, begin mei, van scholen
het verzoek of ze met een of meerdere klassen de synagoge mogen
komen bezoeken, in het kader van
de 4 mei-herdenking. Meestal zijn
het kinderen uit groep 7 en 8 in de
leeftijd van tien tot twaalf jaar.
Deze kinderen zijn dikwijls nog
erg zichzelf, ze zijn heel direct in
hun reacties en niet verlegen om
van alles te vragen.
De redactie van JaGDaF heeft
mij gevraagd iets te schrijven over
mijn ervaringen met deze groep
kinderen en hoe hun bezoek aan
de synagoge in het algemeen verloopt.
Van buiten, naar binnen
Ik begin meestal bij de gedenkplaat aan de zuidelijke gevel van
de synagoge, met de namen van
de Joodse Zuidlaarders die in de
oorlog zijn vermoord. We staan
stil bij alle namen en ik benadruk
dat het hele gewone dorpsbewoners waren. Ze hadden een winkel in het dorp, de een was onderwijzer, de ander was slager. Het
enige wat ze gemeenschappelijk
hadden was dat ze Joods waren
en de bezetter tijdens de Tweede
Wereldoorlog had besloten dat
alle Joden uit de samenleving verwijderd moesten worden. De kinderen vragen, waarom moest dat?
Dan gaan we naar binnen en vertel ik hen over het Jodendom en
over de Joodse religie.
Binnen leg ik uit dat dit gebouw-
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tje een synagoge is, een huis van
samenkomst, een gebedshuis. Ik
vraag ze, wat valt jullie op? Ze
zien geen preekstoel, geen orgel,
geen altaar, maar wel een mooie
kast met een Hebreeuwse tekst er
op. Ik vertel ze dat het Hebreeuws
de heilige taal van de Joden is.
Het is de taal waarmee ze tot God
spreken. Zoals wij allemaal met
behulp van de taal uitdrukken
wat onze relatie met anderen is.
Denk maar aan je moeder, zeg ik.
Wanneer je nog klein bent zegt
ze vaak lieve woordjes tegen je.
Maar nu je groter bent doet ze dat
niet meer. Sommige kinderen vertellen dat ze soms met opa en oma
het Drentse dialect spreken maar
thuis doen ze dat niet. Een jongen
vertelt dat zijn vader Fries is en
als oom en tante op bezoek komen
spreekt vader Fries met ze. Zijn
moeder vindt dat niet leuk want
dan verstaat ze hen niet.
We staan voor de kast. Wat zit er
in die kast? Deze kast is een bijzondere kast, de Aron Ha Kodesh,
de heilige kast, vertel ik. In deze
kast zit o.a. de Tora, dat betekent Wet. Ik leg dan uit dat een
wet regels bevat waaraan we ons
moeten houden om geordend met
elkaar te kunnen samenleven.
Bijvoorbeeld de regel dat we in het
verkeer allemaal rechts houden.
Doen we dat niet dan wordt het
een chaos, iedereen rijdt dan door
elkaar. Daarom heeft God regels
opgesteld voor een ordelijke samenleving en die aan de mensen
gegeven zodat ze weten waar ze

8 Tammoez 5780 jaargang 33 nummer 2

Hans Sietsma in de
Synagoge Zuidlaren

aan toe zijn. De samenvatting van
deze wet, de Tora is: Heb God lief
boven alles en je naaste als jezelf.
Je naasten zijn de mensen waar je
dagelijks mee omgaat. Het moeilijkste van de wet is jezelf lief te
hebben. Doe je dat niet dan kan je
God en je naaste ook niet liefhebben. De kinderen vragen hoe de
Joden aan die Wet komen.
Ik vertel over Mozes, de grote leider van de Joden die van God de
Stenen Tafels, de Tien Geboden
kreeg en dat we deze nog steeds
in de Bijbel kunnen lezen. Deze
Stenen Tafels werden in het begin opgeborgen in een heilige
tent. Later bouwden de Joden in
Jerusalem een tempel en werd
de Wet daarin opgeborgen. Maar
die tempel werd door de Romeinen verwoest, ongeveer 2000 jaar
geleden. Toen moesten de Joden
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op een andere manier hun godsdienst beleven. Ze bouwden synagogen en de Wet werd vele malen
overgeschreven, zodat in elke
synagoge, waar dan ook de Tora
aanwezig is. Dus ook hier. De kinderen willen weten wat er nu met
die Wet gebeurt.
Op de sabbat, dat is voor de Joden de zevende dag van de week,
de belangrijkste dag van de week,
wordt de Tora uit de kast gehaald
en wordt er in de eredienst uit
gelezen. Zoals ook tijdens andere
Joodse feestdagen.
De kinderen begrijpen nog niet
waarom de Joden dan vermoord
moesten worden. Ik leg dan uit
dat de enige reden waarom ze uit
de samenleving verwijderd moesten worden was omdat ze anders
zijn. Anders, want hun heilige
dag is niet de zondag maar de zaterdag, ze vieren geen Kerstfeest
en geen Pasen maar hebben hun
eigen feesten. Dus anders, daarom verdacht. Alles wat anders is
vinden sommige mensen eng en
ze wantrouwen het. Daarom kregen de Joden de schuld van alles
wat er fout ging. Werkeloosheid
kwam omdat Joden alle banen
inpikken, woningnood kwam omdat Joden in onze huizen wonen,
armoede kwam omdat Joden het
geld naar het buitenland brengen,
bovendien hebben die Joden een
cultuur die niet bij de onze past.
Voor de oorlog werden in verschillende landen politieke partijen
opgericht, die in hun programma
hadden opgenomen dat de Joden
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het land uit moesten. Hoe was
niet duidelijk, ze waren immers
normale staatsburgers en hadden
een paspoort van het land waar
ze woonden. Geen land wilde ze
hebben en het land dat God hen
had beloofd, Israël, daar woonden
andere mensen.
We hopen en bidden dat dit
nooit meer zal gebeuren.
De kinderen zijn onder de
indruk.

In Duitsland greep zo’n partij de
macht en bedacht een radicale
oplossing. Ze bouwden concentratiekampen waar Joden opgesloten
werden en in sommige kampen
werden ze direct na aankomst
vermoord. Duitsland veroverde
in de Tweede Wereldoorlog bijna
alle landen van Europa en transporteerden de Joden uit die landen naar de vernietigingskampen
en vermoordden ze. Afschuwelijk,
zeg ik, het is het ergste wat ooit
op aarde heeft plaatsgevonden.
We hopen en bidden dat dit nooit
meer zal gebeuren. De kinderen
zijn onder de indruk.
Naar de huidige tijd
Op dit punt in mijn verhaal betrek ik hun eigen leven erbij en
vraag ik of ze zelf mensen kennen
die anders zijn. Meestal gaat het
dan over moslims. Een jongetje
vertelt dat zijn vader zegt dat er
in Nederland een politieke partij
bestaat die alle moslims het land
uit wil hebben, omdat ze onze ba-
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nen inpikken, in onze huizen wonen, het geld naar het buitenland
sluizen en een achterlijke cultuur
hebben. Deze partijen, zeg ik dan,
hebben een kiem in zich die kan
uitgroeien tot genocide, volkerenmoord, hetzelfde wat in de oorlog
is gebeurd.
Ik vraag hoe het bij hen op school
is. Kennen jullie kinderen die anders zijn? Zo anders dat je er niet
naast wilt zitten, dat je niet met
ze wilt spelen of dat je hen niet
in jouw voetbalteam wilt hebben? Een meisje vertelde eens
dat in haar klas een zwart meisje
uit Afrika kwam. Zij is toen naar
haar toegegaan en heeft gevraagd
of ze mocht voelen hoe zwart
voelt. Toen heeft ze even over
haar wang geaaid. En het meisje
vroeg of ze even mocht voelen hoe
wit voelt en zij heeft ook even over
haar wang geaaid. Ze ontdekten
dat er geen verschil was, sindsdien zijn ze hartsvriendinnen.
Mooi, zeg ik, zo moeten we omgaan met anders-zijn. Ga er
op af en onderzoek de verschillen. Meestal ontdek je dat de
verschillen maar klein zijn en bovendien kan je vaak van het anders-zijn iets leren.
Lichtvoetig besluit
De ontmoeting met de kinderen
eindigt meestal met de vraag:
“Mijnheer bent u zelf ook Joods”?
Want daar komen ze eigenlijk
voor, ze willen een echte Jood
zien. Ik moet ze dan teleurstellen,
ik ben niet Joods maar ik draag
wel een keppeltje omdat ik eer-
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Over boeken
door Erwin de Vries

bied heb voor de Tora waar ik nu
vlakbij sta. Soms gaat Henriëtte,
mijn vrouw, met mij mee. Zij is
Joods en vertelt de kinderen haar
verhaal, hoe ze als baby en kleuter in de oorlog weggestopt moest
worden en dat na de oorlog er een
vreemde vrouw kwam die zei dat
ze haar echte moeder was. Daar
moest ze wel erg aan wennen. Een
jongetje uit de groep vond dit een
aangrijpend verhaal, hoewel ook
wat teleurstellend, want, zo zei
hij, “u ziet er uit als een gewone
vrouw”. Waarop ik zei dat ze voor
mij heel bijzonder is, maar ik ben
bevooroordeeld, want ik ben verliefd op haar. Dan eindigt het toch
lichtvoetig want verliefdheid is
voor deze kinderen erg vreemd en
eng, daar kan je alleen maar om
lachen.
Hans Sietsma (1939) was vele jaren
secretaris van de Vereniging Behoud
Synagoge Zuidlaren.
www.synagogezuidlaren.nl
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Femma, prooi van een mensenredder. Het is een aangrijpend verhaal over volgzaamheid en angst,
en over de behoefte om de mythe van ‘de goede nazi’ als feit te
presenteren.

Els van Diggele: Het raadsel
van Femma
Dit is het verhaal van een groot
onrecht. Een doodgewoon meisje uit de Amsterdamse Oosterparkbuurt belandt in Auschwitz
omdat een overijverige Duitse
ambtenaar dat nu eenmaal wil.
Die ambtenaar, beheerder van
de naar hem genoemde Calmeyerlijst - waarop de namen staan
van mensen die niet op transport
hoeven -, ontloopt na de oorlog
zijn straf en ontvangt zelfs een
onderscheiding van Yad Vashem,
de Israëlische instelling die mensen eert die Joden hebben gered.
En anno 2020 zijn er in Duitsland grootse plannen om een anti-oorlogsmuseum op te richten
waaraan zijn naam verbonden is.
Hoe dit kon, en wat voor gevolgen
het heeft gehad voor het meisje
en haar familie, beschrijft Els
van Diggele in Het raadsel van
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Ron van Hasselt: Om en nabij
Auschwitz
Wat bedoelen we eigenlijk met
Auschwitz? Wat betekent in
de omgeving van Oświęcim?
Wie zijn er eigenlijk bevrijd op
27 januari 1945? Hoe konden
ouders die hun kinderen verloren ooit bevrijding voelen?
Van de meer dan twintig dochters
uit dit boek hebben alleen Adèle,
Fia en Greet de bevrijding van
Auschwitz meegemaakt. Adèle en
Greet waren zo verzwakt dat zij
niet lang daarna alsnog bezweken.
Wat rest zijn sporen. Bijvoorbeeld
een in Auschwitz geschreven briefkaart. Het ontroerende laatste
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levensteken van een jonge vrouw.
Dit boek laat fragmenten zien van
het gebroken leven van telkens
twee dochters. Het échte verhaal
van de mensen die in de omgeving
van Oświęcim zijn omgekomen is
nauwelijks te bevatten. Ron van
Hasselt probeert iets van het onvoorstelbare zichtbaar te maken.
Wat gebeurde er met zijn nichtjes? Wat gebeurde er met al die
mensen die naar het Oosten werden gedeporteerd? Hij wil net iets
preciezer omschrijven wat er met
de vage plaatsbepaling de omgeving van Oświęcim wordt bedoeld.
“Dat is mijn manier - en voor mij
de enige manier - om dit alles letterlijk en figuurlijk een plaats te
geven.” “Vertel het de wereld’,
riep een slachtoffer net voor haar
executie. Dit boek probeert precies dát te doen: gehoor geven aan
die oproep. Het verhaal moet verteld worden, al was het maar om
daarmee haar laatste wens in te
lossen.
Gabriele Tergit: De Effingers
De Effingers volgt de levens van
drie Joodse families over vier generaties: de Berlijnse Oppners en
Goldschmidts, en de kinderen van
horlogemaker Effinger uit de (fictieve) woonplaats Kragsheim. De
Effingers is een Berlijns epos dat
zich afspeelt tussen 1878 en 1948.
In het begin is het een typische
familieroman, en bijna een cultuurhistorische geschiedenis van
Duitsland, maar naarmate de tijd
vordert, schetst het boek steeds
meer een sociaal en politiek tijds-
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beeld met een virulenter wordend
antisemitisme als onheilspellende
ondertoon.
Frits Grimmelikhuizen: Etty
Hillesum leest Rainer Maria
Rilke
Over de invloed van Rainer Maria Rilke op het kunstenaarschap
van Etty Hillesum. Op 26 september 1942 schreef Etty Hillesum
in haar dagboek: ‘Ik merk steeds
meer hoe Rilke één van mijn grootste opvoeders van het laatste jaar
is geweest’. Inderdaad heeft de
Duitse dichter Rainer Maria Rilke
een belangrijke plaats in het werk
van Etty Hillesum. In de laatste
drie jaren van haar leven heeft
Etty Hillesum onvermoeibaar
gewerkt aan het vormgeven van
haar eigen bestaan, haar eigen
kunstenaarschap, maar ook van
een betere wereld, vaak reflecterend op wat Rilke had geschreven.
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Iedere dag heeft ze daaraan gewerkt, met heel haar hart, steeds
op zoek naar de juiste woorden,
schrijvend, almaar schrijvend.
Zoals Rilke in zijn boek over Rodin had geschreven: ‘’Want of iets
een leven worden kan, hangt niet
af van grote ideeën, maar daarvan, of men er een ambacht van
maakt, een dagelijks handwerk.’’
Uiteindelijk heeft dit dagelijkse
handwerk Hillesum gebracht
tot het meesterschap van haar
‘Twee Brieven uit Westerbork.’
Frits Grimmelikhuizen volgt in
dit boek bijna van dag tot dag de
invloed die Rilke heeft gehad op
het wordend kunstenaarschap
van Etty Hillesum aan de hand
van talrijke citaten, die zo veel
mogelijk zijn vertaald naar het
Nederlands. Ook is een uitgebreide schets toegevoegd van leven en
werken van Rilke, de belangrijkste Duitse dichter uit de vorige
eeuw.
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Na 78 jaar zijn de Joodse familienamen terug in Delfzijl
door Elex Kappen

In de aanwezigheid van kleinkinderen, andere verwanten van
Joodse families en vele belangstellenden is op woensdag 11
maart 2020 een nieuw monument
ter nagedachtenis aan de vermoorde Joodse inwoners van de
regio Delfzijl onthuld. Precies 78
jaar na het gedwongen vertrek
van bijna alle Joodse Delfzijlsters
naar Amsterdam zijn hun namen
terug in het straatbeeld van de
plaats waar ze hebben gewoond,
gewerkt en geleefd. Het monument met de titel ‘Licht der Zee’
is geplaatst voor de voormalige
synagoge aan de Singel in de havenplaats. Op initiatief van de
Werkgroep 4 mei Delfzijl centrum
en door vele particuliere donaties,
subsidies en andere financiële bijdragen is dit monument tot stand
gekomen.
Op de namenmuur van ‘Licht der
Zee’ staan de 126 namen van de
Joodse slachtoffers uit Delfzijl,
Farmsum en de inmiddels verdwenen dorpen Weiwerd en Oterdum vermeld.
Naast de halfgebogen namenmuur, zijn ook een vijftal keien
en een menora onderdeel van het
monument. De zwerfkeien die
zijn vrijgekomen bij de recente
dijkwerkzaamheden in Delfzijl
verbeelden de traditie van een
steentje leggen op een graf. Een
kiezelsteen als teken dat je er
bent geweest, dat je de overleden
dierbare hebt herdacht. Het aantal van vijf keien staat voor het
onvolmaakte leven. Van zeer jong
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tot hoogbejaard, niemand heeft
zijn of haar levenswandeling op
een natuurlijke wijze kunnen voltooien.
De grootse zwerfkei dient als voet
van de menora. De menora als teken van het licht, licht voor de ziel
van de vermoorde Joodse Delfzijlsters.
Een groep bestaande uit kleinkinderen en andere familieleden hebben gezamenlijk de namenmuur
onthuld. Één van die kleinkinderen is de 76-jarige Flip Niehof.
Zijn oma, twee ooms en een tante
zijn in de oorlog vermoord. Hij
vindt het monument indrukwekkend: “Het is prachtig geworden,
groter dan ik had gedacht. Heel
erg mooi!” Ook de heer Abraham
Mustert heeft, als kleinzoon van
Saartje Cohen van den Berg, samen met zijn zus meegeholpen
aan de daadwerkelijke onthulling
en vindt het nieuwe monument

eveneens indrukwekkend.
Burgemeester Gerard Beukema
heeft samen met de leerlingen
van het Theda Mansholt College
uit Delfzijl de manshoge menora
onthuld. Het Theda Mansholt College heeft het monument geadopteerd en op deze manier wordt het
verhaal van de gruwelijkheden
van de Holocaust doorverteld aan
de volgende generaties.
Na de onthullingplechtigheid bij
de synagoge vertrok het gezelschap per touringcar naar het
plaatselijke
MuzeeAquarium.
Hier hield opperrabbijn Binyomin
Jacobs een boeiende toespraak,
waarna hij de expositie ‘Mara,
Het Joodse familieverleden van
Delfzijl’ opende. In deze tentoonstelling wordt het Joodse leven
in Delfzijl belicht door middel
van persoonlijke verhalen van de
buurman, kennis of goede vriend.
Daarnaast zijn er documenten,
Joodse familievoorwerpen en foto’s te bewonderen. Ook is de speciaal voor deze expositie gemaakte
film te zien waarin de 126 namen
van de om het leven gebrachte inwoners worden genoemd.
Met het zingen van een vredeslied door de kinderen van CBS De
Zaaier uit Delfzijl, werd deze bijzondere dag hoopvol afgesloten.
Elex Kappen woont in Delfzijl, is lid
van de Werkgroep 4 mei Delfzijl centrum en is één van de initiatiefnemers
en tevens de ontwerper van het kunstwerk ‘Licht der Zee’.

Joods monument 'Licht der Zee' in Delfzijl
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Men Neme
door Ruthy Schabbing

Me’oerav Jeroesjalmi
Mijn zoon komt eten.
Ik denk dat geen moeder zoveel
eer krijgt van haar kookkunsten
als ik. Dit kind lust alles en heeft
dat ook altijd gedaan. Wat ik ook
kookte, Uri leefde altijd van maaltijd naar maaltijd. Tegenwoordig
moet deze jongen bukken om zijn
moeder een knuffel te geven, zorgt
hij alweer een hele tijd voor zichzelf en komt hij niet meer elke dag
bij mij eten. Hij mag dus best vertellen wat hij eten wil. Na zo’n 30
‘ge-appte’ gerechten kwam er dan
een definitief besluit; het moest
me’oerav Jeroesjalmi worden.
Het angstzweet brak mij lichtelijk
uit…… want waar zou ik amba1
vandaan moeten halen? En wie
ging mij vertellen hoe dat heet?
Bij de Turkse supermarkt bleek
gelukkig dat dat in het Turks ook
gewoon amba heet en dat ze daar
een schap vol van hebben.
Men neme:
1 pond kip zonder bot (dijfilet)
1 pond kippenhartjes
1 pond kippenlevers
1 pond kippenmaagjes
Flinke scheut olijfolie
1 grote ui
4 tenen knoflook
2 eetlepels amba
2 theelepels sumak2
1 eetlepel komijn
Zout en peper naar smaak
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Kook de lever en laat afkoelen.
Snipper de ui grof en hak de tenen knoflook fijn. Fruit deze
glazig en voeg de dijfilet toe. Nu
mag de amba erbij en braadt de
kip een tijdje onder voortdurend
omscheppen op een middelmatig
vuurtje. De zenen van de kippenmaagjes verwijderen en toevoegen, lever in stukken snijden en
samen met de hartjes toevoegen.
Laat dit op een zacht vuurtje met
een deksel op de pan zachtjes sudderen totdat alles gaar is en de
smaken lekker een geheel hebben
gevormd. Afmaken met zout en
peper naar smaak.
Wij aten het met rijst en
salade maar eigenlijk
miste ik de thina3. En
eerlijk gezegd vind ik het
ook lekkerder zoals je
het op straat eet; gerold
in een grote, dunne pita
met thina en rauwkost.
Hoe je het ook wilt eten:
bete avon!

Noten
1. Amba of anba is een gerecht van
pittige mango-augurk, gemaakt van
gepekelde

groene

mango’s,

azijn,

zout, kurkuma, chili en fenegriek, populair in de Israëlische keuken.
2. Sumak: besje gebruikt in de Midden-Oosterse keuken.
3. Thina of tahin (sesampasta); ook
verkrijgbaar in gewone supermarkten.

De markt in Makhane Yehuda in Jerusalem.
Foto: Lex van der Star
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Loeach

voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,
8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524
E-mail: ietschabbing@hotmail.com

Friesland
Museum Belvedere, Oranjewoud: De tentoonstelling Contre l’oubli, werk van de JoodsDuitse kunstenares Edith Auerbach, vanaf 4
juli. Reserveren verplicht.
Zie: www.museumbelvedere.nl
Groningen
Synagoge Groningen is sinds 2 juni weer open.
De tentoonstelling Componisten in Oorlogstijd is
verlengd tot 5 juli.
Ook bestaat de mogelijkheid een online bezoek te
brengen aan de synagoge. Een docent van Synagoge
Groningen vertelt over de Joodse gemeenschap in
Groningen, de synagoge en de Joodse traditie en religie, begeleid met veel beeldmateriaal. Belangstellenden kunnen thuis via computer, tablet of smartphone meeluisteren.
Info: www.synagogegroningen.nl
Voor toegang tot Synagoge Groningen is reserveren
noodzakelijk. Zie ook:
www.synagogegroningen.nl
Joodse geschiedenis Groningen
Naast de verlengde expositie Componisten in Oorlogstijd is vanaf 2 juni een tijdelijke expositie over
de geschiedenis van de Joodse gemeenschap
in de stad Groningen te zien. De expositie bevat
een groot aantal historische foto’s van het Joodse
leven van voor de Tweede Wereldoorlog: de Joodse
winkeliers, handelaren en fabrikanten, het Joodse
verenigingsleven, de Joodse buurt met zijn armoede
en de verschillende synagogen.
De Noordelijke afdeling van de Joodse jongeren
vereniging IJAR organiseert op 28 juni een picknick. Op 10 juli a.s. wordt eveneens een activiteit georganiseerd. Info: Giorgio Cohen
giorgiocohen0501@gmail.com
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Synagoge Bourtange: vanaf 1 juni de bijzondere
fototentoonstelling over de Chassidische Joden in Antwerpen. Fotograaf Dan Zollmann komt
zelf uit Antwerpen en heeft familiebanden met de
chassidische gemeenschap van Antwerpen en kreeg
toegang. Zie voor openingstijden e.d.:
www.synagoge-bourtange.nl
Drenthe
Herinneringskamp Westerbork is sinds 1 juni
open. De ‘Bevrijdingstentoonstelling’ Het verdriet
van de Bevrijding, is verlengd tot 3 januari 2021.
Voor info en bestelling kaarten zie:
www.kampwesterbork.nl
Landelijk
Museum Sjoel Elburg, Graaf Hendriksteeg 2, 8081
CH Elburg is te bezichtigen. Info:
www.sjoelelburg.nl
Amsterdams Joods Cultureel Kwartier is sinds
1 juni weer open.
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
Sjoeldiensten
Vanwege de coronapandemie worden op dit
moment geen sjoeldiensten georganiseerd in
de synagogen in Noord Nederland. Voor ontwikkelingen in de komende weken kunt u contact opnemen met:
De Joodse Gemeente in Leeuwarden, de heer B.
Troostwijk, tel. 058 2884521.
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De Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland
(PJGNN) via e-mail:
post@pjg-noordnederland.nl

De Joodse Gemeente in Groningen, via e-mail:
info@nig-groningen.nl.
Zie ook: www.nig-groningen.nl
De Joodse Gemeente in Drenthe: mevr. Friedejet
van Blankenstein, tel. 0592 357149.

Joodse Feesten en treurdagen
30 juli 			
18 september		
19 september		
20 september		
21 september		
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Tisja beAv. Vastendag van 9 Av, verwoesting van de Tempel.
Erev Rosj Hasjana.
Sjabbat en eerste dag Nieuwjaar 5781.
Tweede dag Rosj Hasjana 5781.
Vastendag van Gedalia.
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Onthulling monument 'Licht der Zee' in Delfzijl door
burgemeester Gerard Beukema en leerlingen van het Theda Mansholt College
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IN DE STAD GRONINGEN
BEZORGEN WIJ SNEL EN
DUURZAAM PER FIETSKOERIER.
LITERATUUR - POËZIE
DUITS - ENGELS - FRANS
GESCHIEDENIS - GRONINGANA
ARCHITECTUUR - NATUUR
FILOSOFIE - WE TENSCHAP
KUNST - GENDER STUDIES
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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.

