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Onvermijdelijk blijft het coronavirus ook de komende tijd van 
grote invloed op onze levens. Wie had een jaar geleden kunnen 
denken dat een zoönose eerst de vanzelfsprekendheid van de 
viering van Pesach, maar nu ook van Rosj Hasjana en Jom Kip-
poer voor velen ingrijpend zou veranderen? 

Was die invloed in ons vorige nummer nog vooral merkbaar in 
het ongewoon beperkte aantal activiteiten in de Loeach, deze 
keer besteden we er ook in een drietal artikelen inhoudelijk aan-
dacht aan. Evelyn van Pinxteren vertelt vanuit een persoonlijk 
perspectief over de invloed van corona op de Jamiem Noraiem 
in familiekring, waar Lex van der Star dat doet vanuit een meer 
beschouwende invalshoek. En Rabbijn Evers combineert in zijn 
bijdrage over ‘wat er wel en niet kan’ ditmaal de traditie met de 
actuele praktijk.   

Van een heel andere orde zijn de artikelen van Tsafrira Levy 
en Carel Zuil. Hoewel ze inhoudelijk totaal verschillend zijn, 
speelt alcohol in beide stukken een grote rol: het ene behandelt 
het (verrassend tijdloze) perspectief op drank en de voordelen 
maar ook de risico’s van inname ervan in de Tanach; het andere 
gaat over de grote Joodse schrijver Joseph Roth, wiens leven 
door zijn overmatige drankgebruik helaas vroegtijdig en in een 
armenziekenhuis eindigde. 

In het kader van 75 jaar Bevrijding vertellen Chaja Goldberg 
en Georgette Schwartz hun persoonlijke verhaal over de oorlog 
en de bevrijding en wordt de oorlogsgeschiedenis verteld van 
het Drentse Nieuwlande, een klein verzetsdorp met grote ver-
diensten. 

Verder vindt u in dit nummer ondermeer een interview met 
Gerdien Verschoor, de nieuwe directeur van Herinneringscen-
trum Westerbork over de relevantie van het centrum voor de 
volgende generatie, een gesprek met  predikant Geert Hovingh 
over zijn betrokkenheid bij de (geschiedenis van) Joden van 
Zuidlaren en natuurlijk weer onze vaste rubrieken. 

Namens het bestuur Shana Tova gewenst, 
blijf gezond!

Mirjam Dopheide
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O.R.T.

Rosj Hasjana en Jom 
Kippoer in coronatijd

trompetgeschal dat de komst van 
de koning moet aankondigen. Wij 
accepteren op deze dag G’d als Ko-
ning, o.a. door op de sjofar te bla-
zen.
Velen hebben de gewoonte om op 
Rosj Hasjana ronde challes te bak-
ken. Bekend is de verklaring dat 
we zo de hoop willen uitspreken 
dat we ook het komend jaar weer 
rond zullen maken. Een andere 
verklaring is, dat deze ronde challe 
een verwijzing is naar een kroon.

Eenheid bewaren
Helaas zal het dit jaar niet mo-
gelijk zijn om in alle sjoels uitge-
breide diensten te houden voor RH 
en/ of JK. Sommige ruimtes zijn te 
klein om de vereiste anderhalve 
meter in acht te houden of hebben 
te weinig mogelijkheden tot een 
goede ventilatie enz. Elke sjoel zal 
dit zelf moeten bepalen naar ge-
lang de omstandigheden.

Daarnaast zullen er ook in elke gemeente mensen 
zijn, die het niet aandurven om naar sjoel te gaan, 
zelfs als alle voorzorgsmaatregelen genomen zijn. 
Anderen voelen zich wel veilig genoeg. Een van de 
allerbelangrijkste punten is om de eenheid te bewa-
ren. Eenheid betekent niet, dat iedereen exact het-
zelfde denkt of voelt, eenheid betekent wel dat we 
iedereen binnen onze gemeente de ruimte geven om 
zichzelf te zijn en tegelijkertijd een gewaardeerd lid 
te zijn van de gemeente. Even nog concreter, ik ga 
in principe elke ochtend naar sjoel. In deze sjoel zijn 
er leden, die niet komen, leden, die een mondkapje 
aandoen, leden die een eigen spatschermpje dragen 
en leden die komen zonder verdere beschermings-
middelen. Iedereen ontsmet keurig zijn handen, ta-
feltjes staan netjes uit elkaar. En het belangrijkste, 
iedereen wordt gewaardeerd en gerespecteerd voor 
de individuele keus die hij maakt. Dát is eenheid.

Bij het schrijven van dit artikel 
is het net een paar dagen geleden 
dat premier Rutte en minister De 
Jonge hun persconferentie hebben 
gehouden met de laatste medede-
lingen ten aanzien van de beper-
kingen die we ons moeten opleggen 
ten gevolge van dit virus.
De redactie heeft mij gevraagd om 
hardop mee te denken over wat er 
wel en wat er niet kan. Ik doe dat 
met liefde, met de belangrijke kant-
tekening erbij, dat alles wat ik nu 
schrijf achterhaald kan zijn door de 
feiten, maar toch.

Laten we beginnen met iets posi-
tiefs. Er zijn meerdere vertalingen 
voor het woord corona, maar de 
meest gehoorde vertaling is toch 
wel ‘kroon’. En eigenlijk is dat een 
heel toepasselijk onderwerp om nu 
over te schrijven. Immers een kroon 
past bij Rosj Hasjana.
 
Koningsdag – 1 tisjrie
De datum van Rosj Hasjana is gekoppeld aan de 
schepping van de mens. Op de zesde dag van de 
schepping werden Adam en Chawa (Eva) geschapen. 
Eigenlijk is dat ook de dag van de kroning van G’d 
tot Koning van deze wereld. Een koning kan alleen 
daadwerkelijk koning zijn, indien hij onderdanen 
heeft, die hem als koning aanvaarden. Zo is het ook 
geweest op de allereerste Rosj Hasjana, Adam en 
Chawa hebben G’d als Koning aanvaard.
In feite doen wij elke Rosj Hasjana hetzelfde. Elke 
Rosj Hasjana is een soort Koningsdag, maar dan van 
de Koning aller koningen.

Sjofar en ronde challe
Zo kunnen we ook een verklaring geven voor een 
aantal voorschriften en gewoontes van Rosj Hasja-
na. Het blazen op de sjofar is te vergelijken met het 

door rabbijn S. Evers



4 JaG17 september 2020 jaargang 33 nummer 3

De sjofar
Op Rosj Hasjana worden er in totaal 100 tonen ge-
blazen, verspreid over de dienst. Dit jaar alleen op 
zondag, want op sjabbat wordt er geen sjofar gebla-
zen. Dit is een prachtige traditie, maar het is veel 
meer dan er minimaal vereist is. Het minimum 
aantal tonen dat men op RH moet horen is 30. In 
het machzor (het gebedenboek) staan deze 30 tonen 
aangegeven kort na de Tora lezing. In het geval dat 
iemand niet naar sjoel kan komen en iemand gaat 
er naar toe om voor die persoon sjofar te blazen, dan 
kan er volstaan worden met 30 tonen. Of als iemand 
zelf sjofar kan blazen, dan kan hij ook volstaan met 
deze 30 tonen.
Er is momenteel discussie gaande hoe te blazen in 
sjoel. Vandaar dat ik daar nog geen uitspraak over 
kan doen. Naar verwachting zullen de verschillende 
rabbinaten vlak voor Rosj Hasjana nog met richtlij-
nen komen.

Awienoe Malkénoe
Hoewel de gebeden in het machzor in het Hebreeuws 
staan, mogen ze ook worden uitgesproken in het Ne-
derlands of in een andere taal die men beheerst.
Een van de mooiste gebeden van Rosj Hasjana (niet 
op sjabbat, alleen op zondag dit jaar) is Awienoe 
Malkénoe. Het eindigt met een prachtig gezongen 
zin, waarin we Hashem vragen om ons te begun-
stigen en onze gebeden te verhoren. Het is zeker de 
moeite waard om op RH en ook op JK – zelfs als er 
geen dienst is – Awienoe Malkénoe te zeggen. En la-
ten we daarbij ook in gedachte hebben de wens dat 
Hashem alle zieken zal genezen en dat we volgend 
jaar Rosj Hasjana en Jom Kippoer in een volledig 
coronavrije omgeving zullen kunnen vieren. Dat we 
dan Hashem met zijn allen samen weer kunnen kro-
nen op deze Koningsdag.

De datum van Rosj Hasjana is gekoppeld aan 
de schepping van de mens

In januari 2008 dronk ik ter nagedachtenis aan Joseph Roth een 
alcoholische versnapering in café Le Tournon in Parijs. Het was zijn 
stamcafé, gelegen tegenover het in 1937 afgebroken Hotel Foyot 
waar hij vanaf 1927 logeerde wanneer hij in die stad was. Ik beperk-
te mijn alcoholconsumptie die dag tot één glas. Anders dan Roth , die 
al vanaf de twintiger jaren niet van de drank af kon blijven.

Vroege dood
Klaus Mann (zoon van Thomas) schrijft in zijn mooie autobiogra-
fie Het Keerpunt: ‘Roth pleegde een langzame zelfmoord, dronk zich 
langzaam maar zeker dood te midden van bewonderaars en collega’s’. 
In hun uitgebreide briefwisseling dringt Stefan Zweig (1881-1942) er 
voortdurend bij hem op aan ‘mit dem Saufen Schluss [zu) machen’. 
Op 23 mei 1939 kreeg Roth in dat café bericht dat mede-emigrant 
Ernst Toller in New York zelfmoord gepleegd had. De dood van 
Toller, de nationaalsocialistische dreiging met de daarbij gepaard 
gaande emigratie van Hitlers politieke tegenstanders maar zeker 

Joseph Roth
De zwervende Ahasveros

Carel Zuil
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ook het door drank vergiftigde lichaam droegen bij 
aan Roths vroegtijdige overlijden .Hij stierf in het 
armenziekenhuis Necker op 27 mei. Een zeer gemê-
leerd gezelschap bracht hem de laatste eer: katholie-
ken, Joodse emigranten, Duitse sociaaldemocraten, 
communisten (zoals ‘de razende reporter’ Egon Er-
win Kisch) en Oostenrijkse legitimisten (die herstel 
van de Habsburgse monarchie bepleitten). Zo’n di-
versiteit vraagt om een verklaring. Ik doe een po-
ging.
Joseph Roth werd op 2 september 1894 geboren in 
Brody. Dit stadje, gelegen zo’n tien kilometer van 
de Russische grens, telde 18.000 inwoners, waarvan  
86 % Joods was. Brody lag in Galicië, een Kroonland, 
toen behorend tot de Oostenrijks-Hongaarse Dub-
belmonarchie (nu Oekraïne). Deze streek speelt een 
doorslaggevende rol in Roths belangrijke romans zo-
als Job en Radetskymars en in zijn novellen en es-
says.

Roths religieuze opvattingen
Op 8 september 1927 bedankt Roth Zweig voor de 
‘heel aardige woorden …….over mijn jodenboek’. 
Daarmee doelde hij op Joden op drift (Jüden auf 
Wanderschaft). De eerste uitgave daarvan verscheen 
in 1927. De grondslag voor dat boek was gelegd tij-
dens de reis die hij in 1924 maakte naar zijn ‘Heimat’ 
Galicië. Roth beschrijft het leven in de getto’s van 
Wenen, Berlijn en Parijs maar vooral dat in de Oost-
Europese sjtetl met zijn vreugden en leed, met de 
pogroms, de wonderrabbi’s en de gedenkdagen zoals 
Jom Kippoer. Hij vertelt over het leven van mensen 
die zich niet losgemaakt hadden van hun geloof zo-
als de West Europese Joden dat wel hadden gedaan. 
‘Want al is de nood nog zo hoog, er wacht de joden 
een heerlijke toekomst. De ogenschijnlijke lafheid van 
de jood die niet reageert op het stenen gooien van de 
spelende jongen en die beledigingen niet wil horen, 
is in werkelijkheid de trots van een man die weet dat 
hij ooit zal overwinnen, dat hem niets kan gebeuren 
als God dat niet wil en dat zijn afweer hem nooit zo 
wonderbaarlijk beschermt als de wil van God dat 
doet’. Roths essay is een loflied op het veelal ortho-

doxe Oostjodendom en een afrekening met de geas-
simileerde Westjoden. ‘Iedere vorm van assimilatie, 
zelfs de geringste, betekent een vlucht of een poging 
tot vlucht uit de droeve gemeenschap der vervolgden; 
het is een poging tegenstellingen ongedaan te maken 
die er toch altijd zullen zijn’.
Roth benadrukt de mentaliteit van de echte zuivere 
Oostjoden. Roth zelf bleef tot zijn dood een gelovige: 
begrippen als schuld en boete spelen in zijn romans 
een centrale rol.
Was Roth aan het eind van zijn leven katholiek? In 
ieder geval is hij niet gedoopt. Wel speelt in zijn laat-
ste boek De legende van de heilige drinker de heilige 
Therese van Lisieux een rol. Zou zijn bewondering 
voor de Dubbelmonarchie met de Roomse Habsburg-
se dynastie zijn sympathie voor de Katholieke kerk 
mede bepalen?

Roths politieke opvattingen
We kunnen constateren dat Roth in de loop van de 
jaren politiek gesproken van links naar rechts op-
schoof. Hij publiceerde in de jaren twintig in de Vor-
wärts, hét orgaan van de Duitse sociaaldemocraten. 
In Joden op drift is hij nogal positief over de Russi-
sche revolutie en de Sovjet-Unie. Terwijl in burger-
lijke kringen dikwijls sprake was van bewondering 
voor Mussolini, leverde Roth al in een vroeg stadium 
kritiek op de fascistische dictator. Ook over de ver-
kiezing van de militair Paul von Hindenburg als pre-
sident van de Weimarrepubliek in 1925 maakte Roth 
zich geen enkele illusie. En na de Machtsübernahme 
van Hitler schreef Roth midden februari 1933 aan 
Zweig: ’De hel regeert’. Op 10 mei 1933 vonden overal 
in Duisland boekverbrandingen plaats. Ook Roths 
boeken belandden op de brandstapel. Roth zelf had 
Duitsland toen al verlaten. Frankrijk was tot 1940 
het centrum van de Duitse Exil , zo ook voor Roth, 
die land en taal goed kende.

Roth stond in de jaren dertig steeds sceptischer 
en tenslotte afwijzend tegenover links. Hij keerde 
zich fel tegen het communisme: ‘dat heeft het fas-
cisme en nationaalsocialisme voortgebracht……. Wie 
Rusland billijkt heeft daarmee ook het Derde Rijk  

Een zeer gemêleerd gezelschap bracht hem  
de laatste eer
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goedgekeurd’. Roth wees de zogenaamde Volksfront-
politiek, waarin sociaaldemocraten en communisten 
samenwerkten, af. De afkeer van links nam bij Roth 
extreme vormen aan. Zo schreef hij op 26 augustus 
1936 aan Zweig: ’…ik betreur het niet, dat bijv. Os-
sietzky in het concentratiekamp zit. Hoeveel schade 
zou hij aanrichten ,wanneer hij daarbuiten zou zijn’. 
(Ossietzky was de hoofdredacteur van het antimili-
taristische blad Weltbühne en kreeg in 1936 de No-
belprijs voor de vrede). Roths biograaf Von Stern-
burg vraagt zich af of deze zinnen in dronkenschap 
zijn geschreven. Roths sympathie ging uit naar het 
herstel van de Habsburgse monarchie (legitimisme). 
Hij zag in de Dollfuss-fascisten, die in 1932 aan de 
macht kwamen in Oostenrijk, een bondgenoot voor 
het legitimisme. Die Dollfuss-aanhangers richtten in 
februari 1934 een waar bloedbad aan onder de arbei-
ders in het rode Wenen. Zij maakten van Oostenrijk 
met steun van de RK-kerk een corporatieve stan-
denstaat, waar vakbonden en vrije politieke partijen 
verboden waren. Diezelfde RK-kerk met kardinaal 
Innitzer aan het hoofd juichte in 1938 de Anschluss 
toe. Onder de kerkelijke proclamatie, die opriep om 
daarmee in te stemmen stond: ‘Heil Hitler’. Dit moet 
een bittere teleurstelling voor Roth zijn geweest.

De zwervende Ahasverus
De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan de 
Habsburgse monarchie en veelvolkerenstaat Oos-
tenrijk-Hongarije, waarin Joden tenminste een be-
paalde plaats hadden. In zijn melancholisch gestem-
de romans verlangde Roth terug naar die voorbije 
tijd voor 1914 en wees hij iedere vorm van nationa-
lisme af, ook dat van Joden :’een zionist is een natio-
naalsocialist, een nazi is een zionist’ (Brief aan Zweig 
14 augustus 1935). Roth was een scherp criticus van 
het industriekapitalisme: de vooruitgang stinkt en 
vernietigt. 
In zijn roman Hotel Savoy (in Lotz?) schrijft hij: ’God 
strafte deze stad met industrie. Industrie is de hard-
ste straf van God’. Roth had geen vaste woon- of ver-
blijfplaats. Hij logeerde bij vrienden of trok van hotel 
naar hotel. Als een ongelukkige Ahasverus zwierf hij 
door Europa. Aan het einde van zijn leven kwam hij 
tot de conclusie dat zijn poging zich los te maken uit 
het gettoachtige leven in Brody eigenlijk tot misluk-
ken gedoemd was.
Is het begrijpelijk dat een bont gezelschap van 
Joodse emigranten, katholieken, sociaaldemocraten, 
communisten en Oostenrijkse legitimisten de para-
doxale Joseph Roth de laatste eer bewezen?

Verwijzingen
Wilhelm von Sternburg,  Joseph Roth. Eine biographie, 
Köln, 2009
Joseph Roth en Stefan Zweig , Elke vriendschap is mij ver-
derfelijk. Brieven 1927- 1938, Amsterdam,Antwerpen, 
2018
Joseph Roth, Joden op drift, 2016
Een mooi boekje is Mark Schaevers, Oostende, de zomer 
van 1936, Amsterdam, Antwerpen, 2001.

Carel Zuil was leraar geschiedenis en jarenlang politiek 
actief en betrokken

Joseph Roth, 
wachtend op 
het perron tij-
dens zijn reis 
naar Frank-
rijk.
Foto: The Leo 
Baeck Insti-
tute, Joseph 
Roth Collec-
tion AR 1764; 
New York
Toestemming: 
F 37686

JaGDaF
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Wanneer een bepaald onderwerp mij bezighoudt, wil 
ik weten wat er in Tanach over staat, voor mij een be-
langrijk referentiekader. Dat was ook het geval toen 
ik als psychotherapeut werkte in de verslavingszorg. 
In die periode verdiepte ik me in wat over alcohol in 
Tanach te vinden is. Wat ik vond aan aanbevelingen, 
is nog net zo actueel als tweeduizend jaar geleden.

Van prehistorie tot historische tijden
De ontdekking van wijn en bier is in nevelen gehuld. 
Rond 6500 v.g.j. (voor de gewone jaartelling) begon 
men in het Midden-Oosten systematisch voedsel te 
verbouwen en te verwerken. Het gevoel van verwon-
dering, wanneer iets nieuws ontstaat uit bijgevoegde 
ingrediënten (wijn uit gegist druivensap en zoet) 
werd geprojecteerd op de goden. God is in de wijn, de 
wijn is zijn bloed, we krijgen iets van Hem naar bin-
nen wanneer we dat drinken. Dit mythisch-mystieke 
ritueel bestond al voor het christendom. Wijn werd 
gebruikt in offerrituelen, bij maaltijden en bij 
feesten. Oude afbeeldingen, teksten en gebruiksvoor-
werpen uit Kaukasus, Mesopotamië, oud-Egypte, 
Kanaän, Griekenland en Italië, laten dat zien.
Etymologisch is het woord wijn afkomstig van uiānas 
uit het Hethitische spijkerschrift (1500 v.g.j.). De 

oudste wijnkruiken, 8000 jaar oud, zijn gevonden 
in Georgië, niet ver van het land van de Hethieten. 
Een literaire echo van dit geografische feit lezen 
we in het verhaal van Noach, die na de zondvloed 
in zijn Ark op een berg in het oosten van het hui-
dige Turkije belandde en daar de eerste wijnboer 
werd in de herschapen wereld. Vanuit Georgië ver-
spreidde de wilde druivenstok en de wijncultuur 
zich naar Mesopotamië en door handel met de na-
burige landen bereikte het de rest van de wereld.

Ik vond circa 250 verwijzingen naar wijn en bier 
in Tanach, die ik onderverdeel in drie categorieën: 
teksten die verwijzen naar de dagelijkse praktijk, 
teksten die verwijzen naar positieve en negatieve 
aspecten van alcoholconsumptie en tenslotte indi-
viduele verhalen waar dronkenschap in voorkomt. 
Geheelonthouders vind je ook in Tanach: de 
nazireeërs (Leviticus 19:9, Numeri 6:20, Rich-
teren 13) en de nomadische familie Rechab (Je-
remia 35), uitzonderingen op wat gebruikelijk is.

De dagelijkse praktijk
In Bijbelse tijden dronk men geregeld wijn bij het 
eten en op feesten: “…en hij stelde het nabij hem en 
hij at; hij bracht hem ook wijn en hij dronk.” (Ge-
nesis 27:25).Daar waar het water schaars was en 
niet altijd schoon, nam men wijn voor op reis mee 
en als geschenk. “Toen nam Isaï een ezel met brood 
en een lederen zak met wijn en een geitenbokje; en hij 
zond ze door de hand van zijn zoon David aan Saul.” 
(Samuël I 16:20). Over wijnbouw, wijnhandel, wijn-
belasting: “… en over de wijngaarden was Simeï, de 
Ramathiet, maar over hetgeen dat van de wijnstok-
ken kwam tot de schatten des wijns, was Zabdie, de 
Sifmiet.” (Kronieken I 27:27). Voor het werk van de 
priesters werden drankvoorschriften geformuleerd: 
“En wijn ten drankoffer, een vierendeel van een hun, 
zult gij bereiden tot een brandoffer of tot een slach-
toffer, voor een lam.” (Numeri 15:5). Na de verwoest-
ing van de Tempel in 70 na de gewone jaartelling 
evolueerde het offerritueel tot gebeden en rituele 
zegeningen van wijn en brood bij (feest)maaltijden. 

Alcoholsporen in Tanach

Tsafrira Levy
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Zo bevorderde de Joodse traditie 
matige, gecontroleerde alcoholcon-
sumptie. Alleen eens per jaar, op 
het Poerimfeest, mag men, moet 
men zelfs volgens sommige com-
mentatoren, dron-ken worden, een 
uitzondering die de regel bevestigt.

Positieve en negatieve aspecten 
van alcohol
Wijn wordt geroemd in Tanach om 
zijn smaak, positief effect op de 
stemming en voedingswaarde, maar 
er wordt ook gewaarschuwd tegen 
drankexcessen. Het veelvuldig ge-
bruik van het wijnmotief in beeld-
spraak, zowel positief als negatief, mag als indirect be-
wijs dienen voor de bekendheid ermee onder het volk.
Voorbeeld van een positief aspect klinkt in: “En den 
wijn die het hart des mensen verheugt, doende het 
aangezicht blinken van olie…” (Psalmen104:15). Je-
saja waarschuwt voor de negatieve aspecten: “Wee 
degenen die zich vroeg opmakende in den morgen-
stond sterken drank najagen en vertoeven tot in de 
schemering, totdat de wijn hen heeft verhit…” (Jesaja 
5:11-12). Zie ook deze tekst uit Spreuken: “Zie den 
wijn niet aan, als hij zich rood vertoont, als hij in den 
beker zijn verve geeft, als hij recht opgaat. In zijn einde 
zal hij als een slang bijten en steken als een adder. Uw 
ogen zullen naar vreemde vrouwen zien en uw hart zal 
verkeerdheden spreken. En gij zult zijn, gelijk een, die 
in het hart van de zee slaapt; en gelijk een, die in het 
opperste van den mast slaapt.” (Spreuken 23:31-34).

Individuele verhalen over dronkenschap
Onder de acht dronken mannen in Tanach zijn twee 
‘rechtvaardigen’, die onder invloed van wijn inces-
tueus zondigen, Noach en Lot; een rijke slechterik 
die sterft na een feestelijk avondmaal met overmatig 
drankgebruik, Nabal; een onschuldige echtgenoot 
die door koning David dronken wordt gevoerd om 
zijn eigen zonde te verdoezelen, Uria; een zoon van 
koning David, die twee jaar na de verkrachting van 

zijn halfzus in een dronken toe 
stand wordt gewroken, Amnon; 
de koning van Aram die Israël 
belaagt, Ben-Hadad; de machtige 
maar niet zo standvastige kon-
ing van Perzië, Ahasveros en de 
Babylonische koning, Bélsazar. 
En de enige vrouw Hanna, mo-
eder van de profeet Samuël, die 
per abuis van dronkenschap wordt 
beticht, zo wil Tanach ons doen ge-
loven. Deze negen verhalen onder-
steunen de gedachte dat waar 
drank gedronken wordt, drank-
excessen voorkomen. Ik bespreek 
kort drie van de negen verhalen.

Lot 
In het verhaal van Lot en zijn dochters (Genesis 
19) is het verband tussen wijn en overtreding van 
het incestverbod sterk. De gecanoniseerde tekst 
zet de dochters neer als initiators van het dron-
ken voeren van hun vader en de incestueuze han-
delingen. Vanuit mijn behandelervaring duid ik 
dit als omdraaiing van schuld en verantwoorde-
lijkheid. Geweldenaars geven drank en drugs vaak 
de schuld van hun seksuele misdraging en wijzen 
met een beschuldigende vinger naar hun slachtof-
fers, als zouden zij dat hebben uitgelokt. We lezen 
daarvoor al hoe weinig meegaand Lot is met zijn 
dochters, wanneer hij hen als seksueel ruilobject 
aanbiedt aan de mannen in Sodom om daarmee 
zijn mannelijke gasten (engelen) te beschermen.

Ahasveros
Koning Ahasveros pronkt graag met zijn rijkdom en 
macht tijdens feesten waar de wijn rijkelijk vloeit. 
Op de zevende feestdag in dit verhaal, “toen des kon-
ings hart vrolijk was van den wijn,” ontbiedt hij zijn 
vrouw Vasthi, die op dat moment zelf een vrouwen-
feest viert en weigert te komen. “Toen werd de koning 
zeer verbolgen en zijn grimmigheid ontstak in hem.” 
(Esther, 1:10-12). Zijn ministers raden hem aan 
haar te verstoten, zijn boodschappers halen nieuwe 

 
Wijn wordt geroemd in Tanach om zijn smaak, 

positief effect op de stemming en voedings-
waarde, maar er wordt ook gewaarschuwd tegen 

drankexcessen.
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maagden voor 
zijn harem, onder 
wie Esther. De 
rest van het ver-
haal veronderstel 
ik als bekend. 
Van belang hier 
is het feit, dat 
Ahasveros mede 
door overmatig 
d r a n k g e b r u i k 
groots doet in 
woord en daad, 
aan decorumver-
lies lijdt, woede-
u i t b a r s t i n g e n 
heeft, gemakkeli-

jk te beïn-vloeden is, situaties verkeerd inschat en 
impulsief handelt. Elders in Tanach klinkt het zo: “De 
wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig; al 
wie daarin dwaalt zal niet wijs zijn.” (Spreuken 20:1)

Hanna
Hanna is de lievelingsvrouw van Elkana. Tot haar 
verdriet en verbittering blijft ze kinderloos. Tijdens 
de jaarlijkse pelgrimstocht naar Silo bidt Hanna om 
haar baarmoeder te openen en belooft ze haar kind 
af te staan om God te dienen. Ze wil niet eten. Eet 
wat, zegt Elkana troostend. Over drinken zegt hij 
niets, maar later staat er dat Hanna heeft gegeten 
en gedronken (Samuel 1:9)1. Wenend en “bitter-
lijk bedroefd” bidt zij bij de offerplaats, waar de 
priester Eli haar vanaf zijn stoel observeert. Hij 
denkt dat ze dronken is op grond van hoe ze zich 
gedraagt. “En Eli zeide tot haar: Hoe lang zult gij 
u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u.” Hanna 
ontkent. “Neen, mijn heer. Ik ben een vrouw be-
zwaard van geest; ik heb noch wijn, noch sterken 
drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten 
voor het aangezicht des Heeren.” (Sam. 1:13-15). 
God verhoort haar gebed, ze baart Samuël, die zij 
met pijn in het hart afstaat om God te dienen, zo-
als beloofd. Daarna krijgt ze nog vijf kinderen.

Met de nodige literaire vrijheid wil ik suggereren, 
dat Hanna toen wel alcohol had gedronken, al ont-
kent zij dat. Het gebruik ervan als zelfmedica-
tie tegen zwaar gemoed is wijdverspreid en de er-
varen priester Eli, die haar observeert, verdenkt 
haar daarvan. Hij kan er natuurlijk naast zitten, 
maar wat is dan de relevantie van zijn vergissing, 
als Hanna niet heeft gedronken, en waarom wordt 
er melding van gemaakt in het geboorteverhaal 
van Samuël? Wordt hier zoals in het verhaal van 
Lot (en ook Noach) in de overlevering belastende 
informatie verdraaid om belangrijke personen in 
Tanach als ‘rechtvaardigen’ overeind te houden?

Tot slot
Vanuit de kraamkamers van de westerse beschaving 
bereiken ons via Tanach poëtische uitspraken en ver-
halen, die de hedendaagse kennis over de werking van 
alcohol ondersteunen. Het zinvolle onderscheid tus-
sen functioneel drinken (matig, gecontroleerd, geri-
tualiseerd) en disfunctioneel, ongecontroleerd drin-
ken dat tot dronkenschap kan leiden, is van alle tijden.

Noot
1. In de Statenbijbel staat dat hij at en dronk, in de NBV-
vertaling is dit vers weggelaten, geen idee waarom).

Opmerking van de auteur
• In 2008 publiceerde ik hierover in het tijdschrift Mo-

mentum en werd het artikel opgenomen in mijn es-
saybundel uit 2015. Deze bijdrage voor JaGDaF is 
een verkorte versie van dat artikel.

• Tanach omvat de vijf boeken van Mozes, de Tora, de 
vroege en de late Profeten en de Geschriften. Komt 
niet helemaal overeen met het Oude Testament. Voor 
de Nederlandse vertaling van de teksten gebruikte ik 
de Statenvertaling.

Tsafrira Levy (1951, Israël) werkte als psychotherapeute 
in de verslavingszorg en publiceerde meerdere romans en 
gedichtenbundels. 

JaGDaF
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Geert Hovingh (1946, Rijnsburg, Zuid Holland) was 
in 1998 nog maar kort beroepen als predikant in de 
PKN gemeente van Zuidlaren toen hij betrokken 
raakte bij het pas opgerichte plaatselijke Comité 
Joods Erfgoed Zuidlaren. Het werd een betrokken-
heid bij de geschiedenis van de Joden van Zuidlaren 
en bij het Jodendom en Israël die tot op de dag van 
vandaag voortduurt. Het leidde ook tot een aantal 
belangrijke activiteiten, zoals het mede stimuleren 
van de realisatie van een herinneringsplaquette aan 
de zuidelijke muur van het sjoeltje van Zuidlaren, 
het schrijven van een publicatie over Joods leven in 
Zuidlaren en het mede organiseren van het opknap-
pen van de sterk verwaarloosde Joodse begraaf-
plaats in Zuidlaren. En ‘last but not least’, het mee 
initiëren van de restauratie van het oude sjoeltje, 
dat in 2007 na tachtig jaar weer in gebruik werd ge-
nomen en wel door de Progressief Joodse Gemeente 
Noord-Nederland, die er sindsdien haar diensten en 
bijeenkomsten houdt.

In de leer bij Joodse geleerden
Het Jodendom was aanvankelijk voor de jonge theo-
logiestudent in de jaren 70 in Amsterdam niet een 
vanzelfsprekend aandachtspunt in de opleiding tot 
gereformeerd predikant. De Gereformeerden vorm-
den in die jaren - toen er nog geen sprake was van 
een samengaan van protestantse kerken in Neder-
land binnen de Protestantse Kerken in Nederland 
- een geïsoleerd bolwerk. ‘In ons isolement ligt onze 
kracht’, was een typerende uitdrukking. Noch in zijn 
middelbare schooltijd, noch in zijn studietijd hoorde 
Geert iets over Joden en het Jodendom. 
“Hoewel,” bedenkt hij zich, “toen de Zesdaagse Oor-
log in 1967 uitbrak heb ik me met een groep vrien-
den wel aangemeld om in Israël de opengevallen 
werkplekken in te vullen voor de soldaten die naar 
het front gingen. We werden ook goedgekeurd. He-
laas is het er nooit van gekomen, want na zes dagen 
was de oorlog afgelopen”, zegt hij lachend. “De Gere-
formeerde kerken hebben wel altijd een sterke band 
met Israël gevoeld, maar ik kwam er op een gegeven 
moment achter dat het nooit zonder bijbedoelingen 

was. De Joden waren het volk van God, Israël was 
het door God aan de Joden gegeven land, maar het 
christelijke geloof was toch uiteindelijk waar het om 
ging. De andere kant is ook weer dat in de oorlog 
juist veel gereformeerden onderduikers in huis na-
men. Zij zagen het als een opdracht van God om het 
volk van God, te redden.”
Geert realiseert zich dat er in zijn leven een aantal 
ervaringen bepalend zijn geweest voor de weg die 
hij later opgegaan is. Vooral de ontmoeting met bij-
zondere mensen die hem de ogen openden voor het 
Jodendom. Waardoor hij zich vrijmaakte van het 
dogmatisch Gereformeerdendom en zich naar een 
meer vrijzinnige theologie en geloofsopvatting ont-
wikkelde. Het waren de jaren 80 van de vorige eeuw, 
waarin er veel op de helling ging van de traditio-
nele geloofsleer en mensen als de Joodse geleerden 

In gesprek met ds. Geert Hovingh
Tea G. Rienksma

em. ds. Geert Hovingh voor de Synagoge Zuidlaren
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Pinchas Lapide en David Flusser christenen leerden 
dat zij hun geloof niet los konden zien van hun wor-
tels, namelijk van Tora en Talmoed. Het was ook de 
tijd waarin de dialoog tussen Joden en Christenen op 
gang kwam en door het hele land groepen Joden en 
Christenen met elkaar gingen ‘lernen’. Het OJEC, 
het landelijke Overleg orgaan Joden en Christenen 
ontstond en talloze publicaties over deze materie za-
gen het licht.
Geert: “Het was met name in de jaren dat ik pre-
dikant was in Deventer dat ik ‘in de leer ‘ ging bij 
mensen als Lapide en Flusser en deze mensen ook 
ontmoet heb. Ik ging zelf ook anders preken en ging 
me steeds meer richten op de bestudering van tek-
sten in het Eerste en Tweede Testament. Ik wilde 
weten: Hoe leer ik Tanach en Tweede Testament le-
zen door een Joodse bril?’ Ik gaf in Assen jarenlang 
lessen kerkgeschiedenis aan de Cursus Theologische 
Vorming van Gemeenteleden en begon mijn lessen 
dan altijd met een inleiding over Jezus als Joodse 
man, geboren uit een Joodse moeder, besneden, bar 
mitswah, toen hij 12 was, hij vierde de Joodse fees-
ten met zijn leerlingen, enz. Ik kreeg verbaasde reac-
ties, maar het beeld leverde uiteindelijk veel verhel-
dering en nieuwe inzichten op bij mensen.”

Verdere betrokkenheid bij Joodse  
geschiedenis Zuidlaren
Voor ds. Geert Hovingh betekende het betrokken ra-
ken bij het Joods erfgoed van Zuidlaren tevens dat 
hij in contact kwam met het concrete, praktiserende 
Jodendom.  
Zijn nauwe contacten met Bob Theeuwis z.l., destijds 
voorzitter van een kleine groep liberale Joden die in 
een multifunctioneel centrum bij Heerenveen haar 
diensten hield, brachten hem bij de praktijk van het 
hedendaagse liberale Jodendom. Door samen te wer-
ken aan de restauratie van het oude sjoeltje in Zuid-
laren, door na te moeten denken over de inrichting, 
over de liturgische praktijk en over de Joodse Feest- 
en Treurdagen en overige tradities kwam het Joden-
dom op een nieuwe manier dichtbij. “Ik heb het altijd 
heel fijn gevonden om mensen rond te leiden door 

het sjoeltje en ze te vertellen over de Joodse traditie 
en praktijk. Ik verdiep me met veel aandacht in het 
Jodendom en ‘lernen’ is steeds belangrijker voor me 
geworden.”

De betrokkenheid van ds. Geert Hovingh bij het 
Comité Joods Erfgoed Zuidlaren bracht tevens mee 
dat hij zich verdiepte in de geschiedenis van de Jo-
den die ooit in het dorp woonden. Dat resulteerde in 
een publicatie in 2000, Joods leven in Zuidlaren* . 
Hierin beschrijft hij de geschiedenis van een kleine 
Joodse kille (gemeente) in Zuidlaren, die 200 jaar 
heeft bestaan, maar in 1925 werd opgeheven om-
dat de gemeente te klein geworden was. De vijftien 
vermoorde Joodse Zuidlaarders wier namen uitein-
delijk op de herinneringsplaquette geplaatst zijn 
worden in deze publicatie tot leven gebracht en zo 
aan de vergetelijkheid ontrukt. In 2009 verscheen 
nog een de publicatie mede van zijn hand, Over het 
hoofd gezien.** Het is het bijzondere verhaal van de 
toevallige vondst van een enveloppe met foto’s en 
persoonlijke papieren in een zomerhuisje in Zeegse, 
dat verbouwd werd. De foto’s en de papieren bleken 
toe te behoren aan de Joodse familie Van Dam, tex-
tielfabrikanten, die voor de oorlog in Groningen een 
textielfabriek (Wed. N.A. van Dam & Zn.) bezaten.

Dat de oorlog en het Jodendom Geert Hovingh ook 
na zijn emeritering niet los laten bewijst zijn initia-
tief om, in samenwerking met de Vrije Universiteit 
in Amsterdam, een lijst samen te stellen van alle 
predikanten en voorgangers uit diverse geloofsrich-
tingen die in de oorlog verzetswerk hebben gedaan, 
of zelf onderduikers hebben gehuisvest of op een an-
dere manier zich ingezet hebben voor het redden van 
Joden. Inmiddels heeft hij meer dan 500 namen ver-
zameld en nog wekelijks komt er nieuwe informatie 
beschikbaar of zoeken mensen met nieuwe gegevens 

Ik wilde weten: Hoe leer ik Tanach en Tweede  
Testament lezen door een Joodse bril?
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contact met hem. Met deze inventarisatie wil Geert 
laten zien, dat, hoewel de kerk als instituut meer 
had kunnen en moeten doen in de oorlog voor Joodse 
landgenoten, talloze individuele predikanten zich 
wèl hebben ingezet, en een aanzienlijk aantal van 
hen heeft vanwege die inzet de oorlog niet overleefd. 
Dit aan het licht brengen ziet hij als een belangrijke 
opdracht (een soort mitswe?) die hij zich zelf heeft 
opgelegd. 
Mocht u geïnteresseerd zijn, zie dan: 
https://www.hdc.vu.nl/nl/Images/Predikanten_die_
joden_hielpen_IV_tcm215-460512.pdf

Verwijzigingen
* Joods Leven in Zuidlaren, Geert C. Hovingh, Bedum, 
Profiel, 2000. (2de druk 2005). ISBN: 9052942137
** Over het hoofd gezien, Geert C. Hoving & Annemarie 
van IJsendoorn & Lex (Alex) Kater, recent gevonden beel-
den van een joodse familie 1940-1945.
 
In 2012 verscheen van de hand van Geert Hovingh, Spo-
ren van een kleine kille: wandeling langs joodse mo-
numenten en gedenkstenen in Zuidlaren. Een uitgave 
van de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren. Zie ook 
www.synagogezuidlaren.nl

Ieder jaar opnieuw begint het plannen voor de Ja-
miem Noraiem (Ontzagwekkende Dagen, Rosj Ha-
sjana en Jom Kippoer, red.) in de zomer. Er komt een 
mailtje van het NIW, het Nieuw Israëlitisch week-
blad, met de vraag of er een advertentie geplaatst 
kan worden om familie, vrienden en bekenden een 
goed en gezond jaar te wensen. De vrouwen van de 
Nederlandse afdeling van de WIZO (Women Interna-
tional Zionistic Organisation) sturen een berichtje 
of er meegedaan wordt aan de bloemenactie. Hierbij 
wordt namens de gever een bloemetje en een goede 
wens bezorgd bij de ontvanger, de winst op het boe-
ket is voor WIZO, een maatschappelijk zeer actieve 
organisatie voor alle gezindten in Israël. Deze be-
richtjes kondigen aan dat de tijd dringt om plannen 
te maken voor Rosj Hasjana en Jom Kippoer.

Waar vieren wij het dit keer? Met wie? Welke 
kinderen zijn in Nederland en willen deze dagen met 
ons delen? Zijn onze kleinkinderen er wel of niet bij? 
Of moeten we het verdelen, in delen opknippen?Als 
we kiezen om thuis te blijven, zoals de afgelopen ja-
ren veelal gebeurde om het bij elkaar krijgen van een 

minjan (quorum van 10 Joodse mannen) te steunen 
in Leeuwarden, moet een planning worden gemaakt 
voor maaltijden, een verdeling van de uren en ook 
van bedden. Kortom, het logistieke apparaat moet 
gereed gemaakt worden en ingezet. Immers, kosjer 
vlees ligt niet in de supermarkt om de hoek, maar 
komt van ver, ronde challes moeten zelf gemaakt en 
zoete appels gezocht.

Jamiem Noraiem en Corona
Hoe tastbaar kan het worden?

Evelyn van Pinxteren-Nagler

Het Joodse huis, Chagall
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Dit jaar niets van dit alles
Wereldwijd zal Corona onze gewoontes doorkruisen, 
zo ook hier. Sjoeldiensten zijn niet vanzelfsprekend. 
Sommige diensten zullen niet kunnen plaatsvinden. 
Andere diensten kunnen maar heel beperkt worden 
bijgewoond of zelfs helemaal niet. Vanuit sommige 
sjoels zal een zoom-uitzending gevolgd kunnen wor-
den, op andere plaatsen niet. Zo zal een ieder voor 
zich een manier om te gedenken en stil te staan bij 
de betekenis van onze Hoge Feestdagen moeten vin-
den.
Voor mij persoonlijk betekent Rosj Hasjana een 
kans op een schone lei. Voor Jom Kippoer moeten 
alle schulden ingelost zijn, niet alleen financieel, 
maar ook tussen mensen in overdrachtelijke zin. Dit 
gaat vooraf aan het mogen beginnen aan het Nieuwe 
Jaar.
Het horen van de sjofar doet ieder jaar diep in mij 
een trilling ontstaan die mij beet pakt en doordrin-
gend vraagt of ik werkelijk iedere schuld voldaan 
heb. Het laat mij nogmaals tsedaka geven en schuld 
bekennen, vergeving vragen.

Op de avond ingaande Rosj Hasjana zie ik echt-
genoot en zoon naar de sjoel vertrekken in feeste-
lijke kleding, liefst met wit overhemd. Dan ben ik 
al vele uren bezig om te koken. Een scala aan zoete 
gerechten wordt bereid. Al enkele jaren maakt een 
zoete aardappel schotel met gekarameliseerde Pe-
kan-noten hier deel van uit. Lamsvlees of kip met 
zuidvruchten. Worteltzimmes. Allemaal natuurlijk 
volgend op gefillte fish en kippensoep. Zodra de he-
ren naar sjoel vertrekken kan ik beginnen de tafel te 
dekken, waarbij het honingpotje en de granaatappel 
onderzetters natuurlijk hun plekje krijgen.
Als de heren thuis komen, kan licht gebensjt wor-
den ( kaarsen aangestoken met zegenspreuk) en kan  
kiddoesj gemaakt worden.
Maar dit jaar, hoe gaan wij ervaren dat die mo-
menten daar zijn? Hoe haal je de verwachtingsvolle 
spanning van die uren in het huis? Op tijd klaar te 
zijn voor de Jom Tov, het huis erop toebereid en de 
gerechten geurend.

De sjofar zal ook thuis 
kunnen klinken - geluk-
kig kan onze zoon sjofar 
blazen - maar het zal de 
dimensie van kehilla, 
van onze gemeenschap 
dit jaar ontberen. Het 
zoete appeltje zal be-
slist anders smaken, 
als de verbondenheid 
minder tastbaar is.

Ruim een week later dient Jom Kippoer zich 
aan. Het vasten is makkelijker in sjoel omdat wij 
het met elkaar delen, elkaar op zware momenten 
moed inspreken en ons door de chazan laten meene-
men in het smekende gebed. Met elkaar voelen wij 
ons nietig, kwetsbaar. Wij zoeken steun en gebor-
genheid. Wij weten ons tijdens Kol Nidre en Neïlah 
verbonden met Joden uit de hele wereld, allen tege-
lijk vragend om het erbarmen van de Eeuwige. Hoe 
vul je dat nu in? Als er al een mogelijkheid zal zijn 
om met zoom deel te nemen aan een dienst, is het 
de vraag welk gevoel dat teweeg brengt. Misschien 
vervreemdt het nog meer dan geen dienst kunnen 
bijwonen?
Na het vasten met elkaar aanbijten. In ons huis en 
aan onze tafel vaak een moment gedeeld met gasten, 
soms ook gasten die kortdurend in Friesland zijn 
en daarom behoefte hebben om aan te schuiven aan 
een Joodse tafel. De gasten brengen vaak andere ge-
woontes en visies op de onze mee. Discussies aan ta-
fel , een momentje lernen in feite, zijn een prachtige 
manier om te ervaren hoe Joden op een bijzondere 
manier verbonden zijn met elkaar.

Ik hoop dat dat gevoel van verbonden zijn ook dit 
jaar in Corona tijd bij ons allen aanwezig mag zijn. 
Opdat wij allen ervaren Am Echad, één volk te zijn, 
hoezeer Corona ons ook tot afstand dwingt.

Evelyn van Pinxteren-Nagler is kinderarts en woont en 
werkt in Leeuwarden (MCL)

Wij weten ons tijdens Kol Nidre en Neïlah verbonden met Joden uit de 
hele wereld, allen tegelijk vragend om het erbarmen van de Eeuwige. 

Hoe vul je dat nu in?
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Ik ben in 1939 in Brussel geboren. Ik heb weinig 
herinneringen aan de eerste oorlogsjaren, wel aan 
de onderduiktijd. Ik was nog heel jong maar de ver-
halen heb ik wel gehoord, het verdriet, de angst en 
de onrust vaak gevoeld en meegekregen. Thuis werd 
veel over de oorlog gesproken, werd verdriet geuit, 
werden foto’s bekeken. Dan werd verteld waarom 
oncle Chamelke en oncle Maurice er niet meer zijn. 
En neef Willy en Shalom, de man van tante Rosa. 
En tante Dolly, de zus van mijn vader, en haar man 
Simon en hun dochtertje Renée. Mijn oma Riewka 
en nog meer familieleden.

Foto’s vertellen de verhalen
Chaja Goldberg

Had ik maar meer vragen gesteld. Nu probeer ik 
ook aan de hand van foto’s, de vragen van mijn kin-
deren en soms de kleinkinderen te beantwoorden. 
Mijn schoondochter Mariëlle en mijn kleindochter 
Imme hebben een interview met mij gehouden om 
daarna de verhalen en de foto’s in een boekje te 
bundelen. Daar ben ik heel blij om.

Wij hebben geluk gehad
Hoe komt het dat wij (mijn ouders en ik) de oorlog 
wel overleefd hebben?

1942. Een klein deel van de familie voor het stadhuis 
in Brussel (ik met het strikje) na de bruiloft van oncle 

Chamelke (met de ster), een van de zes broers van mijn 
moeder. Een paar dagen later werd hij gedeporteerd 

en in Auschwitz vermoord. Later ook zijn bruid en het 
echtpaar linksboven, zus van mijn vader, haar man en 

dochtertje (niet op de foto).

Mijn moeder en ik op een grote Boulevard in Brussel. De 
razzia’s in Brussel waren al aan de gang.
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Toen de Gestapo kwam weigerde mijn moeder om 
mee te gaan omdat ik ziek was. Ik had de mazzelen 
en had hoge koorts. Een van hen dreigde ons met een 
pistool neer te schieten als we niet meegingen. We 
werden opgesloten in de kelders van het gebouw van 
het hoofdkwartier van de Gestapo aan de Avenue 
Louise. Daar werden Joden, politieke gevangenen 
en verzetsmensen verzameld voor ze doorgestuurd 
werden naar de Dossinkaserne in Mechelen, om 
vervolgens met de trein van Mechelen naar de con-
centratiekampen afgevoerd te worden. In de periode 
1942-1944 gebruikten de nazis de achttiende-eeuwse 
Dossinkaserne in Mechelen als verzamelkamp voor 
de deportatie naar Auschwitz-Birkenau. In 28 trans-
porten zijn er meer dan 25.000 Joden en 352 Roma 
en Sinti uit België en Noord- Frankrijk weggevoerd. 
Amper 5% keerde in 1945 terug.
We hebben geluk gehad. Mij is verteld dat we er na 
een paar dagen ( letterlijk ) uitgeschopt zijn omdat 
ik zo ziek was. De Duitsers waren bang voor besmet-
ting. En doordat mijn moeder - Joods en van Poolse 
afkomst - wel in België geboren was en de Belgische 
nationaliteit had. Belgische Joden werden toen nog 
beschermd door Koningin Elisabeth (van België) en 
mochten niet door de Gestapo vastgehouden wor-
den. Na de oorlog eerde Israël Elisabeth met de Yad 
Vashem-onderscheiding. Wonderlijk is dat ze mijn 
vader ook lieten gaan. Hij was in 1925, zoals veel 
Joden in België uit Polen gevlucht voor het antise-
mitisme en de erbarmelijke omstandigheden waarin 
Joden in Polen leefden. Hij was stateloos.
Ons huis was door de bezetters verzegeld. Van een 
oom die in de Joodse ondergrondse zat kregen we 
een adres en valse identiteitspapieren (die heb ik 
nog) om onder te duiken. We kregen een huurhuis in 
Belgrade, een dorpje in de Ardennen, behorende bij 
de gemeente Namen. Daar hebben we tot het einde 
van de oorlog gewoond. Ik ging er naar het enige, 
(katholieke) dorpsschooltje. Eén klasje voor alle leef-
tijden. Ik heb daardoor al heel jong leren lezen!!
Mijn ouders bleven de hele dag thuis. ’s Avonds, in 
het donker, durfden ze soms naar buiten te gaan. 
Buren kwamen op bezoek om te praten of te kaar-

ten. Mijn vader leerde mij het Hebreeuwse alfabet, 
het Alefbeit. Zoals dat hoort bij de opvoeding van 
Joodse kinderen! Achteraf bleken alle buren te we-
ten dat we Joods waren. Ze hielden een foute familie 
in de gaten en dreigden dat het niet goed met ze zou 
aflopen als ze ons zouden verraden. Ze hadden met 
elkaar afgesproken wie mij van school zou ophalen 
en verzorgen als mijn ouders opgepakt zouden wor-
den. Ik herinner me het rennen naar de schuilkel-
ders bij ieder alarm, zoals bij de bombardementen 
op Namen. Ik herinner me de fruitbomen in de tuin, 
de rode bessenstruiken waaronder ik vaak lag om 
besjes te plukken en te eten.

We bleven in Belgrade tot de bevrijding op 3 of 4 (?)
september 1944. Ik herinner me de Amerikanen die 
langs ons huis reden. Mijn vader stond met uitge-
strekte armen, de gele ster in zijn handpalm. Hij 
wilde laten zien ‘we zijn er nog’. Een Amerikaanse 
soldaat liep naar mijn vader en begon Jiddisch te 
praten. Een heel bijzonder en emotioneel moment.
Kort na de oorlog - we woonden al weer in Brussel 
- publiceerde de krant een foto van een oorlogsmis-
dadiger met het verzoek aan mensen die hem zouden 
herkennen om naar Luxemburg te komen om te ge-
tuigen. Mijn moeder schrok. Ze herkende de Gesta-
poman die haar en mij met zijn pistool had bedreigd. 
Mijn ouders zijn naar Luxemburg gegaan om te ge-
tuigen. Een hele emotionele situatie voor hen en het 
gevoel dat de oorlog nog niet voorbij was.

Na de oorlog
Ik heb een goede jeugd gehad in Brussel. Mijn ou-
ders en de hele familie en hun Joodse vrienden 
spraken vooral Jiddisch met elkaar. Dat sprak ik al-
leen met mijn opa omdat hij nooit goed Frans heeft 
leren spreken. Ik heb spijt dat ik het Jiddisch niet 
ben blijven gebruiken, maar dat wilden wij (de mo-
derne Joodse jeugd leerde Ivriet) niet. We waren 
Franstalig, ik ging naar Franstalige scholen, waar 
ook Nederlands werd onderwezen. Thuis werd hard 
gewerkt. Mijn vader was maroquinier, hij maakte le-
ren tassen. Mijn moeder hielp mee en zat achter de 

Een Amerikaanse soldaat liep naar mijn vader en 
begon Jiddisch te praten. Een heel bijzonder en 

emotioneel moment.
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De sfeer was warm en affectief 

maar de onrust bleef

naaimachine. De sfeer was warm en affectief maar 
de onrust bleef, vooral bij mijn moeder. Wij verhuis-
den iedere paar jaar binnen Brussel. Ik heb geen 
herinnering aan een leuk huis met een eigen leuke 
kamer. Het was altijd onzeker hoe en waar ik (later 
ook mijn broertje) in zo’n appartement zou slapen. 
Ik heb er nooit last van gehad, ik was eraan gewend. 
Het hoorde bij ons. Ik vermoed dat het ook te maken 
had met het beroep van mijn vader. Een atelier aan 
huis werd niet altijd door de huiseigenaar of buren 
geaccepteerd. In Brussel was ook na de oorlog nog 
sprake van antisemitisme. Zo stond soms op plak-
katen: Huis te huur: geen huisdieren en geen Joden. 
En dat na de oorlog!!

Ik ben heel Joods opgevoed, niet met het geloof, 
wel met de tradities, met mooie herinneringen aan 
de Joodse feestdagen bij mijn orthodoxe opa die rab-
bijn was. Niemand van de familie was orthodox, 
maar iedereen deed mee omdat het heel fijn was en 
uit respect voor mijn opa. Hij had zijn eigen sjoel 
in Brussel gesticht, leidde jongens op voor hun bar 
mitswah en had een mikwe achter zijn huis. Helaas 
kon hij bij geen van zijn kinderen eten, want nie-
mand had een koshere huishouding.

Buiten schooltijd ging ik vooral met Joodse vrienden 
om. Ik was lid van Hashomer Hatsair, een belang-
rijke Joodse, socialistische, zionistische jeugdbewe-
ging. Wij werden er voorbereid op onze alijah. In 
1959 zijn we met een groep Belgische, Engelse en 
Nederlandse jongeren naar kibboets Nachshonim 
vertrokken. De jongens en de niet getrouwde meis-
jes gingen in dienst. Ik was al goedgekeurd voor het 
leger maar ik trouwde en werd daardoor vrijgesteld 
van dienst. Een jaar na de zesdaagse oorlog zijn 
we uit de kibboets vertrokken en hebben in Safed 
en daarna in Tel-Aviv gewoond. In 1970 hebben we 
Israël verlaten. Ik had niet een dringende behoefte 
om naar België terug te gaan, dus heb ik mijn man 
gevolgd en zijn we naar Nederland gegaan.
Ik heb nostalgische gevoelens voor Israël. Maar ge-
zien de ontwikkelingen in Israel in de loop der jaren 
die ver af staan van de idealen die ik ooit had en 
waaraan ik een groot deel van mijn leven heb gewijd, 
heb ik nooit spijt van ons besluit gehad.

Chaja Goldberg was tolk/vertaalster Frans-Nederlands en 
woont sinds 1971 in Assen. Moeder van twee kinderen en 
grootmoeder van drie kleinkinderen.

Ik ben geboren op 14 november 1935 in Parijs. 
Mijn ouders waren beide Hongaars en Joods. Mijn 
vader,weduwnaar, had uit zijn eerste huwelijk twee 
kinderen die aanzienlijk ouder waren dan ik en die, 
toen ik geboren werd nog maar pas bij ons woonden. 
Ook twee tantes van mij woonden min of meer bij 
ons.
Tot mijn vierde jaar heb ik niet geweten dat wij 
Joods waren, want thuis was er niets dat erop wees. 
Het is ook mogelijk dat mijn waarnemingsvermogen 
toen nog onvoldoende ontwikkeld was. In 1939 lie-
ten mijn ouders ons alle drie dopen in de hoop dat 

Bevrijding anno 2020
Georgette Schwartz

Georgette Schwartz met haar ouders en halfzus 
Anna, omstreeks 1939
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Tot mijn vierde jaar heb ik niet 

geweten dat wij Joods waren, want 
thuis was er niets dat erop wees.

het enige bescherming zou bieden tegen vervolging, 
wat achteraf zinloos bleek. Mijn halfbroer vertrok 
vrijwillig met het Franse leger om te strijden tegen 
Duitsland.

In 1942 moesten we allen de gele ster gaan 
dragen. Ook ik als 6-jarige. Mijn vader was tassen-
maker. (Net als de ouders van mijn vriendin Chaja 
Goldberg) Zijn bedrijfje kwam onder de leiding van 
een niet-Joods persoon. Wel bleef hij er inkomsten 
uit houden. Mijn tantes vertrokken, de ene terug 
naar Hongarije, vanwaar uit zij gedeporteerd en ver-
gast zou worden. De andere liet zich inlijven in het 
Britse leger. Helaas ging mijn halfzus Anna, tegen 
beter weten in, haar opgepakte verloofde bezoeken 
in Drancy, het Westerbork van Parijs. Ze werd er 
vastgehouden en kort daarna in Auschwitz vergast. 
In september werd mijn onderduik een katholiek in-
ternaat waar ik onder geen beding mocht vertellen 
dat ik Joods was. Er ws vrij regelmatig bezoek van 
of aan mijn ouders die de oorlog gelukkig overleefd 
hebben. Zij waren tot het einde van de oorlog bij een 
Franse kennis in een voorstad van Parijs ondergedo-
ken. Ik heb geen slechte herinneringen aan mijn ver-
blijf in het internaat. Ik hield me gemakkelijk aan 

alle gebruiken en voorschriften en ik kreeg er een 
paar vriendinnetjes. Ik kan me niet herinneren dat 
ik mijn ouders echt miste, wel was ik bang tijdens 
de bombardementen als we naar de kelders moesten 
rennen. Door alle gebeden en de catechismus werd ik 
oprecht gelovig en deed, negen jaar oud, mijn eerste 
communie in volle overtuiging.

De bevrijding van Parijs in augustus 1944 was 
één groot feest, dat ik bij mijn ouders mocht vieren. 
Toch leek het hen verstandig mij nog een schooljaar 
in het internaat te laten. Pas aan het einde van de 
zomer van ‘44 kwam ik weer thuis wonen en in ok-
tober ging ik naar de openbare school in onze buurt. 
Ik geloof dat ik vanaf die tijd sterk veranderde. Mijn 
schoolprestaties werden wisselvallig en ik viel heel 
snel van mijn geloof af. Ik denk dat zowel voor mijn 
ouders als voor mij de aanpassing aan elkaar niet 
gemakkelijk was. Bovendien moesten ze een nieuw 
leven opbouwen, hun wonden likken en in spanning 
wachten op de terugkomst van de afwezigen. Wie 
wel en wanneer? Wie bleef er uiteindelijk weg?

In 1954 trouwde ik met een niet- Joodse Ne-
derlander en gingen wij in Groningen wonen. Voor 

Georgette na afloop eerste  
communie, Parijs 1945

Georgette, Parijs 1946
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Georgette met haar man,  
Amsterdam 1953

Ik kreeg er behoefte aan kennis te 
vergaren over het Jodendom, mijn 
Joodse identiteit te onderzoeken en 

er vorm aan te geven.

mijn man was het feit dat ik Joods ben helemaal 
geen punt. Ik had lange tijd geen enkele behoefte 
om iets met mijn Joodse identiteit te doen. Pas tegen 
mijn veertigste jaar, toen ik in een depressie beland-
de, kwam ik tijdens mijn therapie tot het besef dat ik 
uit angst mijn Joods zijn al die jaren had genegeerd. 
Ik kreeg er behoefte aan kennis te vergaren over het 
Jodendom, mijn Joodse identiteit te onderzoeken en 
er vorm aan te geven. Een boeiende zoektocht die 
uitmondde in mijn lidmaatschap van een Joodse ge-
meente.
Nu vaar ik op mijn eigen Joods gevoel, niet religi-
eus maar wel duidelijk aanwezig. Nu, anno 2020, in 
VOLLE VRIJHEID.

Georgette Schwartz was docente en vertaalster Frans. Ze is 
weduwe en blije oma.

Al voor 10.00 uur staan be-
zoekers te wachten voor de 
ingang van het Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork. 
Binnen een uur staat de par-
keerplaats vol met auto’s. Het 
is vakantietijd en er wordt 
volop gefietst en gewandeld 
en ook een bezoek gebracht 
aan het museum en aan het 
voormalige kampterrein.
“In normale tijden krijgen we 
in de zomer per dag gemid-
deld 1000 bezoekers. Vanwege corona kunnen we nu 
per dag maar circa 350, maximaal 400 personen ont-
vangen. We werken met een tijdslot en mensen moe-
ten hun bezoek van te voren boeken”, aldus Gerdien 
Verschoor, directeur van het centrum.

Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork is een bijzondere 
plek, die onveranderd steeds 
veel bezoekers trekt. Het is 
een museum, er is een kennis-
centrum* en er is het terrein 
waar het doorgangskamp 
Westerbork heeft gelegen. 
De plek van waaruit 107.000 
Joden, Sinti en Roma tijdens 
W.O.II zijn afgevoerd naar 
de vernietigingskampen in 
het Oosten. 102.000 van hen 

werden vermoord. De 102.000 steentjes, gelegd in 
de vorm van de kaart van Nederland is een indruk-
wekkende plek die iedere bezoeker aangrijpt en tot 
zwijgen brengt. Dat geldt ook voor het bekende Nati-
onaal Monument van Ralph Prins met de spoorrails 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Een nieuwe directeur, een nieuw hoofdstuk

Tea G. Rienksma

Nationaal Monument van Ralph Prins  
Foto Sake Elzinga
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die naar de hemel reiken, en voor het kampterrein 
als geheel.

Nadenken over de toekomst
Gerdien Verschoor is sinds een jaar directeur van 
het Herinneringscentrum. Ze nam het stokje over 
van Dirk Mulder, die met pensioen ging. Voor haar 
de realisering van een afspraak die ze ooit met  
zichzelf maakte toen Dirk Mulder haar rondleidde: 
hier wil ik werken. Een volgende schakel aan een 
ketting van ervaringen en feiten uit haar leven, te 
beginnen met het lezen van de boeken van Isaac 
Bashevis Singer in haar tienerjaren, een verblijf in 
Polen als student kunstgeschiedenis vanuit een stu-
dentenuitwisseling, vervolgens haar elfjarige verblijf 
in Warschau waar ze op de plek van het voormalige 
getto woonde en vanuit die periode de confrontatie 
met het verleden dat langzamerhand in Polen zicht-
baar gemaakt werd.
Een mooie baan en een behoorlijke klus want ook 
voor Herinneringscentrum Kamp Westerbork geldt: 
hoe verder na 75 jaar bevrijding en hoe bereik je jon-
gere generaties?
Gerdien Verschoor: “In de afgelopen jaren hebben we 
ons vooral gericht op het verzamelen van persoonlij-
ke verhalen, hebben we publicaties verzorgd en zijn 
we begonnen met het om de vijf jaar lezen van de 
102.000 namen van de vermoorde Joden, Roma en 
Sinti. Ook organiseerden we andere herdenkingen 
en bieden we uitgebreide en verdiepende educatieve 
programma’s aan. Je zou kunnen zeggen dat we op 
deze manier de verhalen en de geschiedenis voor de 
toekomst bewaard hebben. Het lezen van de 102.000 
namen is een wezenlijke vorm van herinneren en 
herdenken, die we iedere vijf jaar organiseren. Im-
mers, zolang je de namen leest zullen deze mensen 
in de herinnering blijven. Dat geldt ook voor het ver-
tellen van de persoonlijke verhalen. Daarbij realise-
ren we ons heel goed hoe gevoelig dit kan liggen, met 
name voor overlevenden van de Sjoa en nabestaan-
den. Gelukkig zijn er veel contacten met mensen uit 
de Joodse en Roma en Sinti gemeenschappen en zijn 
wij voortdurend in overleg met hen. Het is belanrijk 

dat het verhaal van Westerbork zo integer en res-
pectvol mogelijk verteld wordt.”

Alert zijn op gevoelens
Dat hier een grote uitdaging ligt en een voortdurende 
waakzaamheid nodig is, blijkt wel uit de commotie 
die vorig jaar ontstond naar aanleiding van de plan-
nen om in samenwerking met de Stichting Vluchte-
ling een activiteit te organiseren rond de nacht van 
de vluchteling. Dat werd uiteindelijk afgeblazen. “In 
onze huidige samenleving gaat het steeds meer over 
‘beleven’,” zegt Gerdien, “maar dat woord is voor mij 
hier absoluut niet aan de orde. Wij zoeken andere 
manieren om het verhaal van Westerbork op een res-
pectvolle manier te vertellen. Dat kunnen herden-
kingen zijn, tentoonstellingen, educatieve projecten, 
of digitale presentaties. Maar bijvoorbeeld ook film-
voorstellingen of theaterstukken, indien deze een 
directe verbintenis hebben met deze plek. Volgend 
jaar bijvoorbeeld zal hier het stuk Ludmilla te zien 
zijn, dat in de oorlog in Westerbork is geschreven en 
uitgevoerd door kampgevangenen.”

Interactief
Herinneringscentrum kamp Westerbork staat voor 
een grote transitie. Niet alleen liggen er plannen 
om het museum zelf te vernieuwen, maar ook de 
permanente tentoonstelling is inmiddels toe aan  
verandering. Gerdien: “We zijn altijd bezig met onze 

Gerdien Verschoor
foto Sake Elzinga

Wij zoeken andere manieren 
om het verhaal van Westerbork 

op een respectvolle manier te 
vertellen.



20 JaG17 september 2020 jaargang 33 nummer 3

educatieve rol en hoe we het verhaal kunnen blijven 
overbrengen naar de komende generaties. Dat is een 
continue ontwikkeling. Hoe kunnen we jongeren be-
reiken, wat zijn hun vragen en hoe kunnen wij zo 
goed mogelijk antwoord geven op die vragen. Een al-
gemeen historisch verhaal vertellen in de vorm van 
eenrichtingsverkeer werkt niet meer. Het is veel zin-
voller om dit interactief te doen en jongeren komen 
ook uit zichzelf met een eigen inbreng. Bovendien is 
W.O.II voor hen niet meer de laatste oorlog en ko-
men sommigen zelf uit oorlogsgebieden of hebben 
ze ouders die uit meer recente oorlogsgebieden ko-
men. Wij proberen zo goed mogelijk aansluiting te 
zoeken bij hun leefwereld en we merken wel dat per-
soonlijke verhalen voor hen nog steeds het meeste 
aanspreken. Krijgen we hier een groep kinderen uit 
het voortgezet onderwijs uit bijvoorbeeld Zutphen, 
dan vertellen we de verhalen van hun stadsgenoten. 
Komt er een groep uit het MBO dan sluiten we aan 
met verhalen over beroepsgenoten. Hier ligt een gro-
te uitdaging voor onze educatieve medewerkers. Bij 
ons ligt het accent vooral op holocaust-educatie en 
minder op educatie betreffende antisemitisme. Dat 

vraagt een hele specifieke expertise en daar zijn an-
dere instellingen in ons land veel meer in gespeciali-
seerd, zoals bv. de Anne Frank Stichting of het CIDI. 
Helaas is het wel een feit dat het antisemitisme toe-
neemt, dus hier ligt ook een rol voor ons.”

Kortom, Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
behoudt een blijvende functie als het gaat om her-
denken en herinneren en holocaust-educatie. Over 
de wijze waarop dat moet gebeuren, ook met het oog 
op de toekomstige generaties wordt grondig en seri-
eus nagedacht. Gerdien Verschoor wil zich hier met 
haar team en andere betrokkenen graag voor inzet-
ten.

Verwijzing
* Het Kenniscentrum is onderdeel van Herinneringscen-
trum Kamp Westerbork en beoogt Het delen van kennis 
over de holocaust en kennis over de omgang met dit verle-
den in educatie, beheer en behoud van collectie en histo-
rische plekken en digitale toegankelijkheid. Het heeft een 
uitgebreid digitaal archief (Naam en Gezicht) met infor-
matie over de 102.000 slachtoffers van de Sjoa.

Appèlplaats Kamp Westerbork
foto Sake Elzinga

 
Bij ons ligt het accent vooral 

op holocaust-educatie en 
minder op educatie betreffende 

antisemitisme
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Van Rabbi Nachman van Breslow (1772-1810) is de 
uitspraak ‘de gehele wereld is een zeer nauwe brug, 
en het is zaak om helemaal niet bang te zijn’. Met een 
verwijzing naar deze uitspraak opende Rabbi Jacob 
Blumenthal, voorzitter van de United Synagogue of 
Conservative Judaism New York, onlangs een on-
linediscussie over Community Building in a Time of 
Corona. Een thema dat ook in Nederland de Joodse 
gemeenten bezighoudt. Zeker nu de Hoge Feestda-
gen, (Joods Nieuwjaar, Rosj Hasjana en Grote Ver-
zoendag, Jom Kippoer) naderen.

Samen ..
Het begin van een veel gehoorde slogan in tijden van 
corona. Maar juist dat samen wordt door alle hygi-
ene maatregelen en richtlijnen haast onmogelijk ge-
maakt. Veel (Joods-)religieuze gemeenten hebben de 
laatste maanden hun toevlucht genomen tot online 
diensten en -bijeenkomsten. Maar er zit een wereld 
van verschil tussen het elkaar kunnen ontmoeten 
tijdens allerlei activiteiten en bijeenkomsten en 
het wekelijks virtueel bijwonen van een sjoeldienst, 
vaak niet eens van de eigen gemeente. Het leidt vol-
gens Rabbi Guido Cohen (Aventura Jewish Centre, 
Miami, VS) niet tot de gewenste betrokkenheid en 
empowerment van de kehille-leden. Hij vindt dat de 
aandacht niet moet uitgaan naar de melodieën, de 
mooie stem van de chazan, het aantal aanwezigen 
of hoe geweldig hij het als rabbijn heeft gedaan. Als 
dit het enige aanbod is, dan faalt volgens Cohen de 
gemeenteopbouw, een taak die hij als rabbijn bij uit-
stek ziet als de kern voor wat wij moeten nastreven.

De Hoge Feestdagen
De Pelgrimsfeesten zijn verankerd in gebeurtenis-
sen in het verleden of verbonden met de jaarge-
tijden (zie ook JaGDaF 151). De Hoge Feestdagen 
zijn daarentegen toekomst gericht: Tikkoen olam. 
De Hoge Feestdagen beginnen op Rosj Hasjana en 
eindigen met Jom Kippoer. De essentie van de da-
gen tussen Rosj Hasjana en Jom Kippoer is zelfon-
derzoek, chesjbon hanefesj. Het lot van ieder mens 
wordt vastgesteld op Rosj Hasjana en bezegeld op 
Jom Kippoer. Het kan ten gunste veranderen door 
tesjoewa, tefilla en tsedaka. De gemeenschap is 
daarbij om meerdere redenen belangrijk. Zelfonder-
zoek is een individuele verantwoordelijkheid, die 
collectief beleefd wordt. Men kan het eigen falen  

Op een smalle brug 
Lex van der Star

Maar er zit een wereld van verschil tussen het  
elkaar kunnen ontmoeten tijdens allerlei  

activiteiten en bijeenkomsten en het wekelijks  
virtueel bijwonen van een sjoeldienst, vaak 

niet eens van de eigen gemeente.

De zeer nauwe brug (Gesher Tsar me’od) wordt door 
Rabbi Nachman als metafoor gebruikt als antwoord 
op de vragen van een man die de Eeuwige wil die-
nen, maar wanhopig wordt omdat de Eeuwige hem 
niet bevestigt dat hij gehoord wordt. Nachman ver-
telt hem dat de mens zich moet realiseren dat zijn/
haar hele leven een smalle brug is en zich niet moet 
laten verlammen, maar juist doorzettingsvermogen 
moet tonen1. Het verhaal heeft volgens Blumenthal 
zeker ook betekenis voor de huidige beangstigende 
en ongewisse tijd. Het verleden, vol opgedane ken-
nis, inspiratie en goede herinneringen laten we ach-
ter ons. Voor ons ligt een toekomst: onzeker maar 
ook met de hoop op een betere samenleving. Hij be-
nadrukt dat we van de angst op de brug weg kunnen 
komen door ons te beseffen dat we samen op die brug 
zijn en samen de kracht moeten vinden om de angst 
te overwinnen.
De bijeenkomst bood meerdere inspirerende verge-
zichten. Ik gebruik de opzet als rode draad voor dit 
artikel omdat de gedachten die uitgesproken werden 
raken aan de essentie van de Hoge Feestdagen.
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onder ogen zien, zonder de vrees voor isolement. Het 
gaat ook om ‘zichzelf te kennen en te laten kennen, 
de relationele sfeer te zuiveren en opnieuw de kracht 
te ervaren, niet als schepsel maar als drager van de 
schepping’2. Door met elkaar op die zeer, zeer smalle 
brug te staan voelen we de verbondenheid, kunnen 
we elkaar inspireren en persoonlijke groei ervaren.

Wat onbereikbaar lijkt, bereikbaar maken
Het is voor veel niet-religieuze Joden traditie om ten 
minste op de avond van het Joods Nieuwjaar, erev 
Rosj Hasjana, naar sjoel te komen. Maar velen zul-
len met de Hoge Feestdagen helemaal niet naar de 
synagoge kunnen komen. Tijdens de online bijeen-
komst werden veel creatieve ideeën en oplossingen 
aangereikt die er voor zorgen dat men niet thuis in 
eenzaamheid of isolement deze dagen door hoeft te 
brengen. Iedereen ervaart nu momenten van een-
zaamheid en afstand; daar zijn we nu allemaal ge-
lijk in. En we beseffen ons misschien nu meer dat er 
mensen zijn die altijd alleen zijn. Rabbi Alejandro 
Avruj (Argentinië) benadrukt dat ieder huis ‘heilig’ 
is. Het huis is het centrum van het Joodse leven en 
kan een plek zijn voor religieuze gebruiken en spiri-
tualiteit. In figuurlijke zin: het Joodse huis, dat ben 
jezelf.
Net als met sjabbat zullen we nu in tijden van co-
rona de heiligheid in huis bouwen: dek de tafel mooi, 
trek mooie kleren aan, zet kaarsen op tafel etc. Doe 
het met aandacht, kavanah.

Kies voor regionaal
Een gezamenlijke bijeenkomst in sjoel met een ge-
bruikelijke dienst: als we het niet kunnen doen zoals 
we het gewend waren te doen, dan doen we het zoals 
het wel kan.
Het is van belang de keuze voor de eigen kehille te 
benadrukken. Ondanks dat alternatieven aantrek-
kelijk lijken. In de eigen kehille ken je de mensen en 
de rabbijn en wordt je gekend. De namen van zieke 
en herstellende (familie)leden worden genoemd en 
leden worden bedankt voor hun inzet van het afge-
lopen jaar. Tijdens de Jizkordienst op Jom Kippoer 

worden de namen van de overleden dierbaren van de 
leden gezegd. Het voelt vertrouwd.
Zeker voor de kleine Joodse gemeenten in Noord-
Nederland biedt de kleinschaligheid meer mogelijk-
heden voor lernen, meerdere korte online momenten 
om elkaar te ontmoeten of zelfs fysiek bij elkaar te 
komen in de open lucht. Om elkaar met appeltjes en 
honing een zoet Nieuwjaar te wensen, sjofar te bla-
zen, meditatie of een korte tashlikdienst te houden. 
Omdat het niet mogelijk zal zijn op deze dagen met 
velen in sjoel te verblijven, zullen de diensten inge-
kort moeten worden. En sommige gebeden zullen 
door de coronapandemie een eigentijdse invulling 
krijgen. Slechts een klein ‘team’ is in sjoel aanwe-
zig. Leden zullen symbolisch worden opgeroepen. Er 
moet natuurlijk voor gezorgd worden dat iedereen 
thuis over een Machzor (Gebedenboek voor de Hoge 
Feestdagen ) beschikt. Op de tweede avond van Rosj 
Hasjana kunnen speciale gebeden gezegd worden ge-
richt op tesjoeva. 

Tot slot
De huidige situatie vormt een uitdaging voor experi-
menten. Gaan we op voor de toekomst of blijven we 
in het verleden hangen. Het Jodendom is geen doel 
op zich, maar een reis. Daarmee is de huidige situ-
atie ook weer niet zo anders, ook al voelt dat wel zo.
Door de eeuwen heen moesten Joden inventief zijn 
om onder soms afschuwelijker omstandigheden de 
traditie voort te zetten. Door de coronacrisis voegen 
wij een pagina toe aan onze Joodse geschiedenis.

L’Shana Tova U’Metuka - een goed en zoet Nieuw-
jaar

Verwijzingen
1. Likutey Moharan 2 Lesson 420 – Torah 048 

(Verzamelde werken Rabbi Nachman, Bres-
lovTorah.com)

2. Rosj Hasjana / Jom Kippoer; Rabbijn Yehuda 
Ashkenazy z.l., Tenachon

Door de eeuwen heen moesten Joden inventief zijn om onder 
soms afschuwelijke omstandigheden de traditie voort te 

zetten. Door de coronacrisis voegen wij een pagina toe aan 
onze Joodse geschiedenis.
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Dit najaar is het thema van de Europese dag van 
het Joods cultureel erfgoed Jewish Journeys. Door 
de corona vinden er helaas geen activiteiten plaats. 
Maar lezen blijft altijd mogelijk - reizen vanuit je 
leunstoel. 
Over Boeken vermeldt, geïnspireerd door het the-
ma, een aantal al wat oudere boeken die nog steeds 
de moeite om te lezen waard zijn. Ze gaan allen he-
laas niet zozeer over vakantiereizen als wel over 
zwerven, vluchten, altijd onderweg zijn om aan ver-
volging te ontkomen of op zoek gaan naar een beter 
en veiliger bestaan.

Joseph Roth, Joden op drift 
Uitg. Bas Lubberhuizen, 2016
In dit in 1927 geschreven essay 
schrijft Roth over de verdreven 
mensen uit zijn geboortestreek 
Galicië. Een met veel liefde en 
ironie beschreven beeld van de 
verdwenen Oost-Europese Joodse 
cultuur en de lijdensweg van emi-
gratie en het leven van vluchte-
lingen.

Ulrich Alexander Boschwitz: De reiziger 
Uitg. Lebowski Publishers, Amsterdam 2018
De Joodse zakenman Otto Silbermann, een man die 
aanzien in de maatschappij geniet, wordt in novem-
ber 1938 tijdens de zogenaamde Reichskristallnacht 
uit zijn huis verdreven en zijn zaak wordt hem ont-
nomen. Met een aktetas vol geld, die hij ternauwer-
nood heeft kunnen redden, slaat hij op de vlucht en 
probeert het land te verlaten. Die poging mislukt en 
hij neemt zijn toevlucht tot de Reichsbahn, brengt 
vele dagen en nachten door in treinen, op perrons en 
in stationsrestauraties. Hij ontmoet andere vluchte-
lingen, nazi‘s, goede en slechte mensen. Niet eerder 
heeft een boek de sfeer destijds in Duitsland op een 
zodanige directe manier weten te verwoorden. Want 
de gesprekken die Silbermann zelf voert en die hij 
hoort, weerspiegelen de verschrikkelijke werkelijk-
heid van die dagen.

Over boeken
Erwin de Vries

Anna Seghers, Transit
Anna Seghers (o.a. Het zevende kruis) vluchtte in 
1941 vanuit Marseille naar Mexico om aan vervol-
ging door de nazi’s te ontkomen. Tijdens haar reis 
over de Atlantische Oceaan begon ze aan het manus-
cript voor Transit.
Marseille, zomer 1940. Aan de rand van Europa ver-
zamelen zich diegenen die door de nazi’s vervolgd 
en bedreigd worden. Ze proberen aan de benodigde 
papieren, stempels en visa te komen om in Exil te 
gaan aan de andere kant van de oceaan. In de chaos 
van de stad, in de cafés, op hun tocht van beambte 
naar beambte kruisen zich hun wegen en even zijn 
vreemden door hoop, dromen en lijden met elkaar 
verbonden. De Nederlandse vertaling verscheen in 
2016 bij uitgeverij van Gennip.

Gavriel Savit, 
De Zwaluwman 
Uitg. Ambo/Anthos, 2016
Krakau 1939. 
Het ontroerende, sprookjes-
achtige verhaal van de jaren-
lange zwerftocht in Polen en 
Rusland van de 7-jarige Anna, 
de mysterieuze Zwaluwman 
en reb Hirschl om te ontkomen 
aan vervolging.

Chaim Potok, Omzwervingen. De geschiedenis 
van het Joodse volk
In 1989 verscheen de Nederlandse vertaling van dit 
vuistdikke boek dat dateert uit 1978 maar nog altijd 
de moeite waard is om te lezen. Te beginnen bij de 
zwervende Mesopotamiërs en eindigend bij de staat 
Israël.

Christian Berkel, De appelboom
Bruna, 2020
Berlijn 1932: Sala en Otto zijn tieners als ze ver-
liefd worden. Hij behoort tot de arbeidersklasse, zij 
komt uit een intellectuele Joodse familie. In 1938  
ontvlucht Sala haar geboorteland en kan ze terecht 
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Nieuwlande, het Drentse Jeruzalem
Hanneke Rozema

bij haar tante in Parijs – totdat de Duitsers bin-
nenvallen. Terwijl Otto het leger in moet om mee te 
vechten, mislukt Sala’s poging om Frankrijk te ver-
laten en wordt ze gevangengezet in Gurs, een kamp 
in de Pyreneeën. Een kamp waar alleen de sterksten 
overleven, om in 1943 gedeporteerd te worden naar 
Auschwitz. Maar deze keer heeft Sala geluk en kan 
ze onderduiken.

Vlak voor het einde van de oorlog wordt Otto door 
de Russen gevangengenomen. Pas in 1950 keert hij 
huiswaarts, naar een verwoest Berlijn. Sala vertrekt 
na de oorlog naar Buenos Aires, in de hoop daar een 
nieuw leven op te bouwen. Lange tijd zien de twee el-
kaar niet, maar als Sala Otto’s naam in het telefoon-
boek vindt, weet ze dat ze hem nooit vergeten is…

Nieuwlande, een veenkoloniaal dorp met zo’n 700 
inwoners in 1940, ligt in het zuidoosten van Dren-
the tussen Coevorden en Hoogeveen. Weinig mensen 
in Nederland kennen dit dorp, hoe anders was dat 
tijdens WO II. Na de oorlog werd Nieuwlande ook 
wel ‘Drents Jeruzalem’ genoemd. Op 11 april 1985 
kreeg het dorp een Yad Vashem onderscheiding voor 
het redden van vele Joodse vervolgden. Slechts twee 
plaatsen ter wereld viel deze eer te beurt.

Na een aanvankelijk gematigde aanpak, liet de 
Duitse bezetter halverwege 1942 zijn ware gezicht 
zien. De razzia’s begonnen en daarmee de transpor-

ten naar de concentratiekampen. In de zomer van 
1942 raakte Johannes Post, na een gesprek met een 
onderduiker bij zijn broer Marinus in Kampen, er-
van doordrongen dat de Joodse medemens in een 
zeer benarde positie verkeerde.
Johannes, die pachtboer was in Nieuwlande, reisde 
af naar Amsterdam en overtuigde Joodse mensen 
ervan dat ze beter met hem naar Drenthe konden 
gaan. Hij had overredingskracht en bracht tiental-
len onderduikers naar Nieuwlande. De eerste onder-
duikers kregen onderdak in het gezin van Johannes, 
bij familie en vrienden. In het begin werkte Johan-
nes alleen, hij wilde de mensen in de ogen kunnen 

HetYad Vashemmonument in Nieuwlande

Achter het Yad 
Vashem monument 
staat in Nieuwlande 
nog een bijzonder 
monument. 
Het bestaat uit drie 
recht opstaande 
platen die de geboden 
hulp aan de vervolg-
den uitbeeldt.
Een vierde plaat 
gaat schuil in hun 
bescherming. Vier 
elementen die elkaar 
nodig hebben om 
staande te blijven.
Ontwerp:  
Paul Hulskamp
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zien voordat hij een onderduiker 
bij hen achterliet. Na een ver-
gadering in Hoogeveen met ds. 
Slomp die een landelijk netwerk 
van hulp voor onderduikers (LO) 
opzette, zei Johannes: “Als je ze 
niet kwijt kunt, breng ze maar 
naar Nieuwlande.” En zo ge-
beurde, men wist Nieuwlande 
te vinden. Het werk werd te veel 
voor een man alleen en Johan-
nes zocht medewerkers. Veel 
families kregen een onderduiker 
in huis. Wie niet durfde of kon, 
wist wat er gaande was en hield 
zijn mond. Er was geen verraad.

In 1943 moest Johannes zelf 
onderduiken. De zorg voor 
het netwerk droeg hij over aan 
Arnold Douwes, onderduiker 
van het eerste uur bij Johan-
nes. Arnold kreeg hulp van Max 
Léons, Joodse onderduiker en 
in Nieuwlande beter bekend als 
Nico. Koeriers brachten de men-
sen vanuit het westen naar het 
station in Hoogeveen, daar wer-
den ze per fiets door Arnold en 
Nico gehaald en naar een veilige 
plek gebracht.
Er kwamen zoveel onderduikers dat er uitgeweken 
moest worden naar plaatsen in de regio. Exacte ge-
tallen zijn niet bekend, maar in zijn Geheime Dag-
boek schrijft Arnold Douwes bijvoorbeeld dat Nico en 
hij in 1943 voor 105 ondergedoken kinderen Sinter-
klaascadeautjes maakten. 
Het kunstwerk in het centrum van het dorp laat 
drie rechtopstaande platen zien, doorsneden door 
een vierde. Hiermee wordt gesuggereerd dat één op 
de vier inwoners van Nieuwlande onderduiker was. 
Honderden Joodse onderduikers vonden een veilige 
plek in of via Nieuwlande.

Hoe kon een klein dorp zo 
groot zijn? 
Christenplicht speelde een grote 
rol, maar het waren niet alleen 
kerkgangers die onderduikers 
in huis hadden. De inwoners ha-
len hun schouders op en zeggen: 
“Och, je deed het gewoon. Je kon 
niet anders.” Ze zagen het bijna 
als vanzelfsprekend en zeker 
niet iets om over te praten.
Veenarbeiders waren harde wer-
kers die zich niet met elkaar be-
moeiden, maar als de nood aan 
de man kwam wel voor de ander 
klaar stonden. Een gunstige ei-
genschap voor onderduikers.
Ook het landschap bood moge-
lijkheden; er was één verharde 
weg, een hoofdkanaal en om de 
honderd meter een zijkanaal 
met voetpaden. De huizen la-
gen verspreid langs het water. 
Er waren bossen en aan de oost-
kant was akkerbouw en woeste 
grond. Een omgeving die niet 
gemakkelijk toegankelijk was 
voor de vijand, maar ideaal om 
zich bij razzia’s te verstoppen. 

Onderduikersmuseum de Duikelaar, opende in april 
2018 zijn deuren en vertelt de vele bijzondere ver-
halen van de onderduikzoekers, de onderduikgevers 
en het verzet in Nieuwlande en omgeving. Ook zijn 
er fiets- en wandeltochten in de omgeving, gecombi-
neerd met een bezoek aan het museum.
www.museumdeduikelaar.nl

Hanneke Rozema is voorzitter van het Stichtingsbestuur 
Onderduikersmuseum de Duikelaar.

Tekst Yad Vashem monument 

“Och, je deed het gewoon.  
Je kon niet anders.”
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“Als klein meisje woonde ik samen met mijn 
ouders, broer en zus in een bovenwoning aan de 
Koestraat in Farmsum, direct naast de kerk.” Me-
vrouw Zus van Dijk – Nolden uit Delfzijl schetst 
een beeld uit haar jeugd. Tijdens haar kleuterjaren 
woonde in de benedenwoning onder hen de Joodse 
familie Nieweg. “Het was niet alleen hun huis hoor, 
want aan de voorzijde van het pand hadden ze een 
tabakswinkel. Buurman Benjamin Nieweg en zijn 
vrouw Gholina hadden één zoon, Herman. Ook oma 
Klaartje Nieweg – Klein woonde bij onze onderbu-
ren in huis. Oma Klaartje was een klein en tenger 
vrouwtje”, zegt Zus van Dijk met een liefdevolle blik 
in haar ogen. Het is een mooie herinnering uit haar 
prille jeugd.
“Mijn moeder kwam oorspronkelijk uit het Duitse 
Papenburg, net over de grens”, vervolgt ze. “Als jong 
meisje was ze al naar Delfzijl gekomen om hier te 
werken als huishoudelijke hulp.
Op een dag zijn mijn moeder en ik samen naar de 
benedenburen Nieweg gegaan. Het was duidelijk dat 
ze zeer binnenkort met de trein moesten vertrekken. 
We hebben elkaar de handen geschud en afscheid 
genomen. Een aantal mooie en waardevolle siervoor-
werpen, waaronder een theeservies1 heeft de familie 
Nieweg toen aan mijn ouders in bewaring gegeven. 
Ik herinner me dat op de dag van vertrek oma Klaar-
tje helemaal in het zwart gekleed was en daarbij een 
zwart hoedje op haar hoofd droeg. Mijn moeder heeft 
haar in de arm genomen en oma Klaartje naar de 
overkant van de Koestraat begeleid. Niet iedereen 
kon deze steun van mijn moeder aan oma Klaartje 
waarderen. Kwaadsprekende dorpsgenoten zeiden 
toen: ‘Ze worden door een Duitser gehaald en weg-
gebracht.’ Een zin die me tot de dag van vandaag is 
bijgebleven.”

De jeugdherinnering van mevrouw Zus van Dijk 
- Nolden aan haar Joodse onderburen is één van de 
verhalen over Joodse families uit de regio Delfzijl die 
toegevoegd zijn aan de expositie Mara, Het Joodse 
familieleven van Delfzijl die afgelopen zomer in het 
MuzeeAquarium in de havenstad te zien is geweest. 

De getoonde expositie is een onderdeel van de oor-
spronkelijk tentoonstelling Mara die in de jaren ne-
gentig van de vorige eeuw is samengesteld door de 
inmiddels overleden galeriehouder Harm G. Dik.
Het oogmerk van toen was om met deze expositie de 
in en rond Delfzijl geboren en wonende Joodse mede-
burgers te eren, maar ook de bezoekers tot nadenken 
te bewegen en te waarschuwen voor het steeds te-
rugkerende menselijke falen op het gebied van men-
senrechten en minderheden.
De intentie uit de beginjaren kon niet geheel naad-
loos doorgetrokken worden naar de wereld van nu. 
Vooral nu er een nieuw Joods monument met alle 
namen van de omgebrachte Joodse Delfzijlsters 
zichtbaar in het straatbeeld aanwezig is, vond de 
Werkgroep 4 mei Delfzijl centrum het belangrijk om 
de mens achter een naam meer te belichten. Daarom 
is de werkgroep dit jaar op zoek gegaan naar nieuwe 
verhalen over de vermoorde Joodse inwoners. Verha-
len - hoe summier ook - gezien vanuit het perspectief 
van een buurman, kennis of goede vriend. Verhalen 
die een naam op een monument niet meer als een 
abstracte verzameling van letters doen lijken, maar 
die een naam betekenis en een gezicht geven.

Na 75 jaar was het natuurlijk geen vanzelfspre-
kendheid meer dat er überhaupt nog nieuw materi-
aal boven water zou komen, maar verrassend genoeg 
konden nog enkele persoonlijke verhalen op papier 
worden vastgelegd voor de toekomst. Herinnerin-
gen die meestal op een eigen persoonlijke wijze zijn  

Jeugdherinneringen aan Joodse families
Elex Kappen

Theeservies van Benjamin Nieweg
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opgeschreven en als een waardevolle aanvulling 
kunnen worden betiteld op het bestaande documen-
tatiemateriaal van Mara .Verhalen die zo belangrijk 
zijn om te worden doorgegeven aan volgende gene-
raties, om ze te informeren over de verschrikkingen 
van de Holocaust. Niet alleen door het vertellen van 
het algemene verhaal, maar juist ook door het bieden 
van een persoonlijke blik op bijvoorbeeld die aardige 
Joodse buurman. Een buurman die ook gewoon een 
leven leidde vol dagelijkse beslommeringen, die lief-
had en vertier zocht in het toenmalige verenigings- 
leven. Een Joodse buurman die ook niet met het 
meest inktzwarte scenario rekening hield.
Dit laatste blijkt wel uit een deel van het verhaal 
van de heer Bart Ohlsen2 uit Delfzijl. “Toen zij weg 
moesten op die woensdag in maart 1942 kwam de 
vader naar ons toe. Ze gingen zelf naar het station. 
Er was geen Duitser bij. Ze hadden elk twee koffers 
bij zich. Een paar dagen nadat ze waren vertrok-
ken naar Amsterdam kwam er een kaartje van hen: 

Waterstraat in Delfzijl, met linksvoor de panden van de buren Ohlsen en Hoogstraal

‘De groeten. Hier is alles goed. Het eten is ook goed. 
Maak je geen zorgen.’ Ik weet nog goed hoe opge-
lucht mijn vader toen reageerde. Maar daarna ver-
namen we niets meer van hen.”

Verwijzingen
1. Het theeservies is altijd door haar ouders met zorg 

bewaard. Een aantal jaren geleden is Zus van Dijk - 
Nolden in contact gekomen met mevrouw Sara Kirby 
- Nieweg uit Engeland, een ver familielid van de on-
derburen. Het theeservies is weer thuis in de familie 
Nieweg.

2. Ondanks dat hij ernstig ziek was, vond de heer Ohlsen 
het zeer belangrijk dat zijn verhaal, zijn jeugdherin-
nering aan de familie Israël Hoogstraal door zijn zoon 
zou worden vastgelegd voor volgende generaties. Vrij 
kort daarna is de heer Bart Ohlsen overleden.

Elex Kappen woont in Delfzijl, is lid van de Werkgroep 
4 mei Delfzijl centrum.

Verhalen die een naam op een monument 
niet meer als een abstracte verzameling 

van letters doen lijken, maar die een naam 
betekenis en een gezicht geven.



28 JaG17 september 2020 jaargang 33 nummer 3

Sinds mei 2019 wordt gewerkt 
aan de museale herinrichting 
van de Folkingestraat Syna-
goge in Groningen. In febru-
ari 2020 is een ontwerpcollec-
tief aangetrokken, bestaande 
uit Studio Eye Candy, Studio 
Fahrenheit 212 en Opmaat 
3D. Onder leiding van expo-
sitiemaakster Willy van der 
Schuit geven zij vorm aan de 
museale inrichting waarmee 
vanaf 2021 het Joodse ver-
haal in de synagoge verteld 
wordt. Met respect voor ruimte en religie is een con-
ceptontwerp gepresenteerd waarmee de synagoge 
een eigentijdse museale presentatie krijgt. Een im-
pressie van de laatste ontwikkelingen.

Bouwkundige aanpassingen
Hoewel de coronapandemie in het afgelopen half 
jaar voor vertraging en veel belemmeringen zorgde, 
stond het omvangrijke project niet stil. Integendeel! 
Samen met de Stichting Oude Groninger Kerken 
(SOGK, de eigenaar van het monumentale pand) 
zijn alle noodzakelijke bouwkundige ingrepen ge-
analyseerd. Om de synagoge nog beter toegankelijk 
te maken, zal de entree aangepast worden. De be-
zoeker komt in de heringerichte synagoge nog steeds 
via het bordes de synagoge in, maar ziet wel al een 
gescheiden in- en uitgang. Een andere belangrijke 
aanpassing vindt plaats bij het mikwe, het rituele 
bad. Dankzij de actieve aansturing van de medewer-
kers, weten veel bezoekers het mikwe - enigszins 
verscholen in het vroegere rabbinaatshuis - toch te 
vinden. Sinds de opgraving van de mikwes in 2014 is 
de badruimte toegankelijk gemaakt, maar het staat 
nog niet goed in verbinding met de synagoge. Door 
aanpassing van de toegangsroute, komt het verhaal 
van het mikwe letterlijk en figuurlijk meer in ver-
binding met de synagoge. Vanaf september 2020 
zullen deze en andere bouwkundige aanpassingen 
uitgevoerd worden.

Oral History Project
Gelijktijdig met het museale 
herinrichtingsproject werkt 
de Stichting Folkingestraat 
Synagoge samen met de Ehe-
malige Jüdische Schule aan 
het project Joods leven in 
de grensregio. Dit project 
wordt gefinancierd als on-
derdeel van het INTERREG 
VA-programma Duitsland-
Nederland met middelen 
van het Europäischer Fonds 
für Regionale Entwicklung 

(EFRE) voor een bedrag van 200.000 euro. De Pro-De Pro-
vincie Groningen en het Niedersächsische Ministe-
rium für Bundes- und Europaangelegenheiten und 
Regionale Entwicklung dragen elk 50.000 euro bij. 
Binnen dit project werkt Liefke Knol in opdracht 
van de Stichting aan een Oral History Project. Ver-
halen over het Joodse leven in de grensregio worden 
in films vastgelegd. Momenteel wordt gewerkt aan 
een film over de firma Abraham J. Polak. Vele Gro-
ningers kennen het verhaal en weten de puddingfa-
briek aan de Viaductstraat te vinden. Dat er ook in 
het Ostfriese Weener een Puddingfabriek van Polak 
stond, is minder bekend. In het kader van het voor-
onderzoek kwam prachtig reclamemateriaal voor 
zowel de Nederlandse als Duitse klant naar boven.
In februari en maart werden in samenwerking met 
De Verhalen van Groningen in het Forum in Gronin-
gen en in de bibliotheek van Winschoten verhalen-
cafés georganiseerd. Naast inhoudelijke bijdragen 
door Bertien Minco en Stefan van der Poel, kwam 
er ook input vanuit het toegestroomde publiek. Voor 
zowel de Museale Herinrichting als het Oral Histo-
ry Project waren dit zeer geslaagde bijeenkomsten. 

Doe-stations: het belang van educatie
De nieuwe museale opstelling in de synagoge gaat 
het verhaal van het Jodendom op een interactieve 
en eigentijdse manier vertellen. De presentatie is 
gericht op een breed publiek, maar ook bijzonder 

Respect voor ruimte en religie
Geert Volders

Synagoge Groningen
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geschikt voor educatie-
programma’s. In 2019 
ontving de Folkingestraat 
Synagoge ruim 100 school-
groepen. De scholieren va-
riëren van de bovenbouw 
van het basisonderwijs 
tot academisch onderwijs. 
Met name voor de jongere 
leeftijdscategorie is het 
belangrijk om de interac-
tie in het lesprogramma 
te verwerken. In de afge-
lopen jaren is de door het 
Joods Cultureel Kwartier 
ontwikkelde gidsmethodiek I-ASK verwerkt in het 
educatieprogramma.
Voor de gidsen die de scholieren begeleiden, biedt 
de nieuwe museale presentatie ontzettend veel mo-
gelijkheden. Op de galerij wordt een viertal zoge-
naamde doe-stations geplaatst, ieder met een eigen 
thema. Alle stations zijn er op gericht om door mid-
del van een handeling iets te ontdekken en op een 
speelse manier te leren over het Jodendom. Neem 
bijvoorbeeld de kassa met producten waar je bij het 
scannen ziet of het koosjer is of juist niet. Of een pi-
ramide die verdeeld is in draaibare lagen die voor-
zien zijn van woorden. Plaats ze maar eens in de 
juiste volgorde… dan ontdekt je het Pesach verhaal.
Educatie is en blijft van groot belang. De expositie 
vertelt een verhaal over cultuur, geschiedenis en le-
venswijze. Niet alleen omdat dit interessant is, maar 
vooral omdat het maatschappelijk van grote relevan-
tie is. Met de educatieprogramma’s draagt de Syna-
goge bij aan burgerschapseducatie door thema’s aan 
te snijden zoals de omgang met minderheden en di-
versiteit en door het benoemen van de overeenkom-
sten in levensbeschouwingen.

Museale collectie: sprekende objecten
In de heringerichte synagoge worden maar liefst 14 
grote touchscreens geplaatst. Ieder touchscreen be-
vat beeld- en audiomateriaal omtrent een bepaald 

thema. Deze informa-
tiedragers bevatten ook 
toelichtingen op museale 
objecten. In de afgelopen 
jaren heeft de Stichting 
door schenkingen diverse 
objecten weten te verwer-
ven. Met name de objecten 
die verbonden zijn aan 
de Joods Groningse ge-
schiedenis zijn van groot 
belang om het lokale ver-
haal te kunnen vertellen. 
Onlangs kon een fraai 
setje Catz-Likeur aan de 

collectie worden toegevoegd. Heiman Cohen Catz 
(1754-1841) legde in Oude Pekela de basis van een 
landelijk bekende likeurstokerij. De firma werd na 
zijn dood voortgezet en uitgebreid en verhuisde uit-
eindelijk naar de stad Groningen. Hier werden vele 
soorten likeuren aangeprezen als elixers. ‘Het zuiver-
ste en gezondste maagbitter ter wereld (...) versterkt  
maag, verdunt slijm, bevordert den eetlust.’ Hoewel 
het familiebedrijf al lang niet meer bestaat, wordt 
in Schiedam (de jeneverhoofdstad van Nederland) 
sinds 2017 de Catz Dry Gin gestookt, uiteraard ge-
inspireerd op de vroegere drankenkoning uit Pekela.

Tot slot
In het najaar van 2020 is de synagoge mogelijk be-
perkt geopend vanwege de werkzaamheden. De her-
ingerichte synagoge wordt naar verwachting in de-
cember opgeleverd, zodat deze vanaf 2021 aan het 
publiek getoond kan worden.

Geert Volders is historicus en werkzaam als alge-
meen manager van Stichting Folkingestraat Syna-
goge in Groningen.

Catz & Zn, Pekela, Groningen

De expositie vertelt een verhaal over cultuur, geschiedenis 
en levenswijze. Niet alleen omdat dit interessant is, maar 
vooral omdat het maatschappelijk van grote relevantie is. 
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The 36 Unknown, Thirty-Six Etchings
Ben-Zion
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Bestuur en redactie van JaGDaF 
wensen de abonnees en adverteerders

een gezond en zoet nieuwjaar

Kaart afkomstig uit de collectie van WIZO-giftshop
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Men Neme
Ruthy Schabbing

Bananenbrood

Is het echt een recept voor Rosj Hasjana? Nee. Is het 
typisch Israëlisch? Nee, dat denk ik ook niet. Belooft 
de smaak ervan een zoet komend jaar? Ja, zeker wel!
Ik ben werkelijk dól op bananenbrood. Ik heb geen 
idee waarom iemand ooit heeft bedacht om het brood 
te noemen. Het lijkt niet op brood en het smaakt niet 
naar brood. Dit recept heb ik ooit gekregen van ie-
mand uit Beth Ha’emek, de kibboets waar ik woon-
de. Het lastigste aan dit recept vind ik wel dat je 
echt overrijpe bananen nodig hebt. Aangezien je in 
de winkels eigenlijk alleen maar groene bananen te-
genkomt moet je ze dus zien te laten overleven tot ze 
minstens een zwart gespikkelde schil hebben.

Men neme:
4-6 geprakte bananen (overrijp!)
4 eieren
1 kop gesmolten roomboter
1 zakje bakpoeder
2,5 koppen suiker
1 flinke theelepel kaneel
1 zakje vanillesuiker
Snufje zout

Mix alle ingrediënten en bak het op 180 graden tot-
dat een satéprikker in het midden droog uit de cake 
komt.

Bete avon! 

En shana tova, oemetoeka!
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Loeach

voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing
Tel. 058 2121524
E-mail: ietschabbing@hotmail.com

Friesland
7 oktober: Mifgasjiem, Soekot bijeenkomst
Aanvang 10.30 uur, Restaurant de Koningshof, Prin-
sessenweg 1, 8443 DN Heerenveen. Inclusief lunch 
€ 12,50 overmaken vóór 2 oktober op NL03ABNA 
0502 392 800 A.H.G.Pool,  o.v.v. 7 oktober. Info: 
anna.pool@gmail.com
 
20 oktober: Genootschap Nederland-Israël
Lezing door Els van Diggele: De misleidingsfabriek 
van de media in Nederland. Swettehiem, Pieter Sip-
mawei 136, 8915 EC Leeuwarden.

11 november: Mifgasjiem, Pompoenen? 
Aanvang 10.30 uur, Restaurant de Koningshof, Prin-
sessenweg 1, 8443 DN Heerenveen. Inclusief lunch 
€ 12,50 overmaken vóór 6 november op NL03ABNA 
0502 392 800, A.H.G.Pool o.v.v. 11 november. Info: 
anna.pool@gmail.com

17 november: Genootschap Nederland-Israël
Lezing door Dr. Bart Wallet: De plaats van de Ha-
lacha (het Joodse recht) in de staat Israël. Swette-
hiem, Pieter Sipmawei 136, 8915 EC Leeuwarden.

13 december: Jofel Cultuurdag, Chanoeka
Tresoar Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden.
Met o.a. WIZO-stand en catering door WIZO-dames. 
Info: shalomculture@gmail.com, of shalom culture 
google sites.

16 december: Mifgasjiem, Chanoeka bijeen-
komst 
Aanvang 10.30 uur, Restaurant de Koningshof, Prin-
sessenweg 1,8443 DN Heerenveen. Inclusief lunch 
€ 12,50 overmaken vóór 11 december op NL03ABNA 
0502 392 800, A.H.G.Pool o.v.v. 16 december. Info: 
anna.pool@gmail.com

Groningen
Synagoge, Folkingestraat 60, 9711 JZ Groningen. 
Entree € 3,- + instap-rondleiding € 5, -, donateurs en 
kinderen t/m 16 jaar gratis. Afspraak voor groepen 
email info@synagogegroningen.nl. Tel. 050 312 31 
51 op werkdagen tussen 13.00-17.00 uur. 
Openingstijden dinsdag t/m vrijdag en zondag 13.00-
17.00 uur, donderdag en vrijdag vanaf 10.30 uur. 
Voor informatie, reserveren en tickets www.synago-
gegroningen.nl

Drenthe 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork is 
sinds 1 juni open. De Bevrijdingstentoonstelling Het 
verdriet van de Bevrijding is verlengd tot 3 janu-
ari 2021. Voor info en bestelling kaarten zie www.
kampwesterbork.nl

Landelijk
Museum Sjoel Elburg, Graaf Hendriksteeg 2, 8081 
CH Elburg is te bezichtigen.
t/m 28 november: Vermoorde kunst, werk van 
het bekende Joodse kunstenaarsechtpaar Else Berg 
(1877-1942) en Mommie Schwarz (1876-1942) te 
zien.Info www.sjoelelburg.nl of info@sjoelelburg.nl

Amsterdams Joods Cultureel Kwartier
Het Joods Historisch Museum, het JHM Kin-
dermuseum, de Portugese Synagoge en de Hol-
landsche Schouwburg vormen samen het Joods 
Cultureel Kwartier, met één kaartje te bezoeken. 
Voor info over tentoonstellingen en evenementen in 
het Joods Cultureel Kwartier, zie: www.jhm.nl en 
www.jhmkindermuseum.nl
• t/m 22 november JHM: Charlotte Salomons in 

close up.
• 2 oktober t/m 28 februari: Waterlooplein.
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• 11 december t/m 16 mei: Een graf in de wol-
ken.

• t/m 28 maart 2021 Kindermuseum: Het Droom-
bos van Eli Content.

Kaarslichtconcerten in de Portugese
Synagoge
• 29 oktober: Ravenswade en Marc Wielaart, 
• 26 november: Duo Ebano. 
Info en kaarten www.jhm.nl

1 november uitreiking WIZO Literatuurprijs. 
Voor info en adres www.wizo.nl

Sjoeldiensten
Vanwege de coronapandemie worden op dit 
moment geen sjoeldiensten georganiseerd in 
de synagogen in Noord Nederland. Voor ont-
wikkelingen in de komende weken kunt u con-
tact opnemen met
• De Joodse Gemeente in Leeuwarden, de heer B. 

Troostwijk, tel. 058 2884521.
• De Progressief Joodse Gemeente Noord-Neder-

land (PJGNN) via e-mail:
• secretariaatpjgnn@gmail.com. Zie ook: www.pjg-

noordnederland.nl
• De Joodse Gemeente in Groningen, via e-mail: 

info@nig-groningen.nl. Zie ook: www.nig-gronin-
gen.nl

• De Joodse Gemeente in Drenthe: mevr. Friedejet 
van Blankenstein, tel. 0592 357149.
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COLOFON

Vereniging
JaGDaF is een onafhankelijke 
vereniging en ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel.
JaGDaF betekent in het Hebreeuws 
samen zijn.
J = Joden; G = Groningen; 
D = Drenthe; F = Friesland.

Bestuur
Mirjam Dopheide, voorzitter
Iet Schabbing, secretaris
Lex van der Star, penningmeester
Evelyn van Pinxteren-Nagler, lid

Redactiesecretariaat
Iet Schabbing
E-mail: ietschabbing@hotmail.com

Eindredactie
Tea G. Rienksma
E-mail: t.g.rienksma@planet.nl

Vaste bijdragen
O.R.T., rabbijn S. Evers
Over boeken, Erwin de Vries, Boek-
handel Godert Walter
Men Neme, Ruthy Schabbing
Loeach, Iet Schabbing

Opgave voor de Loeach en  
oproepen en mededelingen
Redactiesecretariaat 
ietschabbing@hotmail.com

Abonnementen
Opgave nieuwe abonnees bij het 
redactieadres of per e-mail: 
ietschabbing@hotmail.com
Abonnementsprijs  
min. € 18 per jaargang.
Bankrekening:
NL24 INGB 000 1605 423 
t.n.v. JaGDaF, Groningen

Advertentietarieven
1/8 A4 (105 x 75 mm) € 25
1/6 A4 (105 x 95 mm) € 37,50
¼ A4 (150 x 105 mm) € 50
½ A4 (210 x 145 mm) € 100

De genoemde prijzen zijn per adver-
tentie per nummer (BTW is niet van 
toepassing)
De 5e advertentie is gratis als u 4 ad-
vertenties aaneengesloten plaatst.  
Voor kleur geldt een opslag van 
10%.  
Advertentie in zwart/wit of kleur in 
gewenst formaat als pdf naar het 
redactieadres.

Vormgeving en opmaak
Henk de Weerd 
Groningen

Drukker
Drukkerij Gerlach,  
Groningen

Ontwerp voorpagina
Sam Drukker en Flip  
Drukker

Website
www.jagdaf.nl

Joodse Feesten en treurdagen

19 september   Sjabbat en eerste dag Nieuwjaar 5781
20 september   Tweede dag Rosj Hasjana 5781
21 september   Vastendag van Gedalja
27 september   erev Jom Kippoer
28 september   Grote Verzoendag - Jom Kippoer
 3 oktober   Sjabbat eerste dag Soekot
 4 oktober tweede dag  Loofhuttenfeest - Soekot
11 oktober   Simchat Tora - Vreugde der wet
10 december eerste lichtje Chanoeka
11 t/m 18 december  Chanoeka



LITERATUUR - POËZIE 
DUITS -  ENGELS -  FRANS

GESCHIEDENIS -  GRONINGANA 
ARCHITECTUUR - NATUUR 
FILOSOFIE -  WETENSCHAP
KUNST - GENDER STUDIES  

IN DE STAD GRONINGEN 
BEZORGEN WIJ SNEL EN 

DUURZAAM PER FIETSKOERIER.

www.godertwalter.nl  |        /bookstoregodertwalter

Oude Ebbingestraat 53 |  info@godertwalter.nl  |  050 312 25 23

Zoekt u een origineel cadeau? 
Plant een of meerdere bomen en ontvang een mooi JNF certifi caat. 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.

PLANT EEN BOOM IN ISRAEL


