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Loeach, Iets Schabbing

Colofon

Wat brengt ons in deze tijd van korte dagen, herfstbuien en 
corona-beperkingen meer troost dan lekker eten? Bijna niets 
toch? Natuurlijk moeten we op ons BMI letten, voldoende be-
wegen en gezond eten. Maar de boog kan natuurlijk niet altijd 
gespannen staan. En dan biedt de Joodse keuken uitkomst en 
verlichting. Joods voedsel had de reputatie dat het ‘een hart-
aanval op een bord’ is, maar dat is onterecht. Het is een keuken 
die gevoed is door de diaspora, met culinaire invloeden uit alle 
windstreken en daardoor een enorme rijkdom aan ingrediën-
ten, bereidingswijzen, smaken en geuren kent. Wie zijn maag 
hoort rammelen van de lekkere trek maar niet meteen aan de 
verleiding wil toegeven, kan watertandend afleiding zoeken in 
de vele kookboeken met foto’s van de heerlijkste gerechten uit 
de rijke Joodse keuken. In dit nummer vertelt Evelyn van Pinx-
teren over het ontstaan en de groei van haar grote internationa-
le verzameling op dit gebied. Ook vindt u een handig overzicht 
van ‘must-haves’ in de boekenrubriek van Erwin de Vries.
In haar tweede artikel over het Jiddisch vertelt Carla da Silva 
deze keer over de ontwikkeling die de taal in de negentiende 
eeuw in Oost-Europa doormaakte. Lena Egyed geeft ons een 
inkijk in het leven van Kurt Weill en Asaph Ben-Menahem ver-
telt een verhaal van zijn vader die tijdens de Eerste Wereldoor-
log als korporaal diende in het Keizerlijke Oostenrijkse leger.
Terug naar Nederland: naast de vaste bijdrage van Rabbijn 
Evers een artikel van Martin van der Kooij over een toevallige 
ontdekking op internet en de speurtocht die hij vervolgens on-
dernam. Geert Hovingh deed onderzoek naar predikanten die 
Joden tijdens de WO II hielpen en Erna Woortman interviewde 
Hanneke Bartelds over haar interessante promotieonderzoek 
naar het ontwikkelen en bevorderen van inlevingsvermogen bij 
leerlingen. Jan Oosting verhaalt over het Noorder Dierenpark 
in de Tweede Wereldoorlog en de achttien onderduikers die 
daar een veilige schuilplaats kregen.
Voor wie dezer dagen ongestoord latkes en/of soefganiot wil 
eten tot slot een toepasselijk Jiddisch gezegde: ‘Wen ich ess, 
hob ich zeh alle in drerd.’ Vrij vertaald: ‘Als ik aan het eten ben, 
kunnen ze allemaal naar de pomp lopen.’

Blijf gezond!

Namens het bestuur,
Mirjam Dopheide
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Na het aansteken van de menora 
hebben velen de gewoonte om 
het prachtige lied Ma’oz Tsoer te  
zingen op de traditionele melo-
die. Er zijn ook andere melodieën, 
maar de traditionele melodie is 
toch echt favoriet.
Het lied is een acrostichon, een 
lied waarin de eerste letters van 
de coupletten samen een woord of 
een naam vormen. De auteur van 
het lied Ma’oz Tsoer is Mordechai. 
Zijn naam staat aangeduid in de 
eerste 5 coupletten van Ma’oz 
Tsoer. Er is discussie of het zesde 
couplet bij het oorspronkelijke lied 
hoort of dat het later toegevoegd is. 
Het lied is rond de dertiende eeuw 
gecomponeerd. Meer dan de naam 
van de auteur is ons niet bekend.
Mordechai neemt ons mee naar de ballingschappen 
en onderdrukkingen, die het Joodse volk in de loop 
der eeuwen heeft moeten doorstaan en waaruit ze 
gered zijn door de hand van G’d.

Het eerste couplet kijkt vooruit naar de toekomsti-
ge Ge’oela- verlossing van het Joodse volk, wanneer 
we in de herbouwde Tempel dankoffers kunnen 
brengen. Het tweede couplet gaat over de balling-
schappen in Egypte. Het Joodse volk moet dan nog 
ontstaan. De zonen van Jisraël, onze aartsvader 
Ja’akov, moeten 210 jaar in Egypte blijven, waar-
van de laatste ruim 80 jaar als slaven tot ze bevrijd 
worden.
Na de Openbaring op de berg Sinai, en de 40-jarige 
tocht door de woestijn komen ze in het land Israël. 
Ruim 800 jaar leeft het Joodse volk in Israël, maar 
dan worden ze weggevoerd door koning Nebukad-
nezar en begint de 70 jarige ballingschap. Geduren-
de die ballingschap is er een machtswisseling op het 
wereldtoneel en nemen Perzië en Medië de macht 

O.R.T.

door rabbijn S. Evers

over van Babylonië. Het derde en 
vierde couplet spreken over deze 
periode.
De zoon van Esther en Achasjwe-
rosj, Darius de Tweede, geeft uit-
eindelijk de definitieve toestem-
ming voor de terugkeer van het 
Joodse volk naar het Joodse land 
en de bouw van de Tweede Tem-
pel.
Perzië heeft niet heel lang van de 
wereldmacht kunnen genieten. 
Een nieuwe macht diende zich 
aan. Onder leiding van Alexan-
der de Grote breidde Griekenland 
haar macht uit over het gehele 
Midden Oosten. Ook het Joodse 
land kwam onder Griekse heer-
schappij. Hoewel Alexander zelf 
het Joodse volk godsdienstvrij-

heid gunde, dachten zijn latere opvolgers daar  
anders over. Het vijfde couplet spreekt over de 
Griekse onderdrukking en hoe de Joden daartegen 
in opstand kwamen. De tempel was heroverd en het 
Chanoeka wonder geschiedde.
Na de Grieken kwamen de Romeinen aan de macht. 
Het zesde couplet spreekt over de ‘roodharige’, die 
verdreven moet worden. Dit is een verwijzing naar 
Esav/ Esau de tweelingbroer van Ja’akov. Esav was 
roodharig en wordt ook wel Edom genoemd, de rode. 
Volgens de traditie stammen de Romeinen van hem 
af. De huidige ballingschap van het Joodse volk 
wordt genoemd de ballingschap van Edom, omdat 
in het jaar 68 de Tweede Tempel door de Romeinen 
werd verwoest. Tot aan de dag van vandaag spre-
ken we in vele gebeden de wens uit dat aan deze 
ballingschap van het Joodse volk spoedig een einde 
mag komen.
Hieronder een bewerking in het Nederlands van 
Ma’oz Tsoer.
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S inds meer dan 19 eeuwen is ons streven, 
hopen wij dit te mogen beleven

dat de tempel in ere wordt hersteld
en het altaar weer wordt opgesteld.
En dan zullen wij liederen voor U zingen
als de dienst daar weer kan beginnen.

H eel veel hebben onze voorouders geleden
onder alles wat de Egyptenaren hen aandeden.

Na 210 jaar kwam eindelijk de tijd
Dat U ons met sterke hand heeft bevrijd
De Egyptenaren bleven ons achtervolgen
De kolkende zee heeft hen echter verzwolgen.

In ballingschap werden wij weggevoerd,
naar Bawel zijn de stammen ontvoerd.

De eerste tempel ging op in vuur en vlam,
waarmee een eind aan deze periode kwam.
Na 70 jaar keerde het volk terug naar zijn land
En herstelde de tempel met vaste hand.

M ordechai de Jood liet zich niet overtuigen,
onder geen beding wilde hij voor Haman buigen.

Haman wilde ons volk laten uitroeien
Maar Mordechai was niet te vermoeien
Samen met Esther stond hij pal
en bracht de wrede Haman ten val.

Onder Griekse heerschappij werd de tempel besmeurd
U kent de geschiedenis die toen is gebeurd

Alle oliën maakten zij onrein en ongeschikt,
Maar G’d had het geheel anders beschikt
De Makkabeeën streden en hebben gewonnen
en daarna is het Chanoekawonder begonnen.

Nu tot slot hebben wij nog een dringende vraag:
Stuur ons spoedig de langverwachte masjieach.

Dan komt er eindelijk een eind aan deze nacht
De Ge’oela waar wij al eeuwen op hebben gewacht,
Een tijd van voorspoed en shalom, echte vrede
Dat is dan geen toekomst meer, maar heden.

Ma’oz Tsoer
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Zeventig jaar na de dood van Kurt Weill zien de 
meeste mensen hem nog steeds als de ‘Brecht com-
ponist’, als de co-auteur van Bertolt Brecht (vooral 
bekend van Die Dreigroschenoper) en als componist 
van Broadway meesterwerken. Er wordt te weinig 
gesproken over zijn eerste identiteit, geografisch 
gerelateerd aan de geboorteplaats van de grote 
Joodse filosoof Moses Mendelssohn (1729), namelijk 
Dessau. Kurt Weill was geboren en opgegroeid in 
de bloeiende Joodse gemeenschap van deze stad die 
eindigde in 1938 in de Kristallnacht toen de nazi’s 
hun synagoge in brand staken.

Trouw aan Joodse identiteit
Weill stamde aan beide kanten van zijn familie af 
van generaties van Duitse rabbijnen en cantors. Hij 
groeide op in een cultureel rijke omgeving en kreeg 
een streng Joodse opvoeding. Hij had geleerd om 
trots te zijn op zijn Joodse afkomst en zijn geloof 
met aandacht te praktiseren en was door zijn va-
der ondergedompeld in de Joodse muzikale tradi-
tie. Albert Weill was de cantor van de synagoge van 
Dessau en tevens een goede pianist en componist. 

Van de synagoge naar Broadway
 Kurt Weill (1900-1950)

Lena Egyed

In 1942 verklaarde Weill: “Mijn vader was er altijd 
erg mee bezig dat ik zijn muzikale erfenis de mijne 
zou maken.” Toen de vader het muzikale talent van 
zijn zoon herkende liet hij hem les nemen bij goede 
plaatselijke musici. Toen Weill 18 jaar werd en zijn 
ambities de grenzen van het provinciale leven en de 
liturgische muziek overstegen verruilde hij Dessau 
voor Berlijn om compositie te gaan studeren.
Vanaf het moment dat hij Dessau had verlaten ver-
anderde zijn leven grondig, hoewel hij trouw bleef 
aan zijn afkomst. In 1918 meldde hij zijn broer:  
“iedere avond kun je me vinden in een theater, maar 
op vrijdagavond heb ik behoefte aan iets anders, de 
dienst in de synagoge.”(Kowalke 2000, 88) Kort na 
zijn aankomst accepteerde hij de functie van koor-
dirigent van de synagoge in Berlijn-Friedenau. 
Hij nam nooit een ander geloof aan zoals zoveel ge-
assimileerde Joden deden. Maar zijn Joodse identi-
teit onderging wel een verandering, zoals blijkt uit 
een brief aan zijn moeder in 1924: “Religie zonder 
enige vraag is een zaak van overtuiging. Het is geba-
seerd op educatie en gewoonten. U vervulde uw op-
dracht door ons deze weg te tonen, maar toen wij be-
gonnen om voor onszelf na te denken geloofden onze 
jonge destructieve geesten niet dat we een praktijk 
zouden moeten voortzetten die slechts op een puur, 
kinderlijk geloof gebaseerd was.“(Kowalke 2000, 89) 

Weill koesterde de erfenis van zijn vader en gedu-
rende zijn gehele carrière was hij in zijn muziek 
enorm toegewijd aan het Jodendom. Hij schreef 
op 13 jarige leeftijd een van zijn eerste bewaard  

Kurt Weill, Dessau 1916; photograph no 0120
Courtesy of the Weill-Lenya Research Center, Kurt 

Weill Foundation for Music, New York

Synagoge van Dessau

Weill koesterde de erfenis van zijn vader en 
gedurende zijn gehele carrière was hij in zijn 
muziek enorm toegewijd aan het Jodendom.
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gebleven stukken: Mi adir - Jüdischer Trauungsge-
sang. Mi adir is een traditioneel onderdeel van de 
Joodse huwelijksliturgie, uitgevoerd wanneer het 
paar naar de choepa loopt. Hij was 16 jaar toen hij 
een cyclus van vijf liederen componeerde, gebaseerd 
op gedichten van de middeleeuwse Joodse dichter 
Judah Halevi (ca. 1075-1141): Ofrahs Lieder. De 
oorspronkelijke bron van Halevi’s gedichten is het 
Hooglied. Weill zag dit later als het begin van zijn 
werk als componist. Zijn koor, Recordare (1923, 
Op.11), een meesterwerk, is gebaseerd op Klaaglie-
deren, een van de vijf Megillot. De Talmoed geeft 
aan dat het geschreven is door de profeet Jeremia, 
die leefde in de periode van de vernietiging van de 
Eerste Tempel (586 vdgj.). Het boek is een profeti-
sche reactie op de vernietiging. In Recordare toont 
Weill zich een meester in de polifonische zangtech-
nieken. Het is een diepe expressie van het lijden 
van Jeruzalem en haar inwoners.

‘Entartete musik’
In 1927 ontmoette Weill Bertolt Brecht en begon 
hun succesvolle samenwerking met het maken 
van meesterwerken zoals Die Dreigroschenoper, 
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny en andere 
werken. Maart 1933 was de laatste publieke voor-
stelling van al het werk van Weill in Duitsland tot 
aan 1945. Hij werd door de nazi’s bestempeld als 
een vertegenwoordiger van ‘entartete musik’ en 
werd verdreven uit de Germaanse cultuur. Hij ver-
liet Berlijn en ging naar Parijs. Zijn ouders vestig-
den zich in Palestina.
Hij verbleef twee jaar in Frankrijk. Gedurende deze 
periode voltooide hij in samenwerking met Franz 
Werfel en Max Reinhardt, The Eternal Road, (Der 
Weg der Verheissung) een opera-oratorium met ge-
sproken teksten. Deze ‘Bijbelse super revue’ geeft in 
compacte vorm de lange zwerftocht van het Joodse 
volk weer, te beginnen met Abraham en eindigend 
met de profeten. Tijdens een progrom is de Joodse 
gemeenschap verzameld in de synagoge. De rab-
bijn staat voor de Torarollen en begint met de le-
zing, die de gemeenschap een dieper inzicht geeft in 
hun situatie van dat moment. In dit stuk kwam de  

muzikale erfenis van Weills vader tot leven. Toen 
hij er in 1934 aan begon te werken, noteerde hij alle 
Hebreeuwse melodieën die hij van kind af aan ge-
leerd had. Hij had een enorme hoeveelheid materi-
aal, dankzij zijn vader die hem zoveel had geleerd. 
In een aantal dagen diepte hij 200 liederen op uit 
zijn herinnering.

Succes in de VS
In 1935 moest Weill met zijn vrouw Lotte Lenya 
(1898-1981) Europa ontvluchten. Hij werd een 
gewaardeerd componist in de VS. Hij was betrok-
ken bij pogingen om Amerika te mobiliseren tegen 
Nazi Duitsland en schreef regelmatig muziek voor 
Joodse organisaties en vrienden. Hij sloot zich als 
componist aan bij Ben Hecht, de succesvolle Ame-
rikaans-Joodse toneel- en scenarioschrijver die tij-
dens de Holocaust een campagne was begonnen om 
de Joden in Europa te redden. Ze schreven in 1943 
een groots schouwspel We will never die. A Memo-
rial, dedicated to the Two Million Jewish Dead of 
Europe. Dit schouwspel vertelt het verhaal van de 
Joodse geschiedenis vanaf de tijd van Abraham en 
besluit met de verklaring dat Hitler niet de kans 
moet krijgen om het Joodse volk te vernietigen. 
Het was een groot succes: over het hele land zagen  
tienduizenden het stuk. 

Kurt Weill, New York 1946 photograph no 0473
Courtesy of the Weill-Lenya Research Center, Kurt Weill 

Foundation for Music, New York

JaGDaF
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Weill schreef met Hecht een ander schouwspel, A 
Flag Is Born. Palestine is ours (1946) met de nog 
onbekende Marlon Brando als Joodse vluchteling. 
Het is een beeld van het Joodse thuisland zoals 
dat door drie Holocaust overlevenden wordt erva-
ren. De productie draaide in totaal vijftien weken 
op Broadway en hielp mee een schip te financieren 
waarmee ontheemde Joden Palestina werden bin-
nen gesmokkeld

In 1946 kreeg Weill van de Park Avenue Synagoge 
in New York een opdracht voor een liturgisch stuk. 
Zijn Kiddush, opgedragen aan zijn vader, was het 
eerste synagogale stuk dat in een Amerikaanse stijl 
was gecomponeerd. Het bevatte blues- en Broad-
way harmonieën. In 1947, drie jaar voor zijn dood, 
schreef Weill in opdracht van Chaim Weizmann, 
ter gelegenheid van de vestiging van de staat Israël 
een orkestrale versie van het Hatikvah, het volks-
lied van Israël. Hij bezocht zijn ouders in Palestina 
in 1947 en was te gast bij het Palestine Philhar-
monic Orchestra (tegenwoordig het Israëlisch Fil-
harmonisch Orkest, red.) waar zijn orkestratie van 
Hatikvah voor hem gespeeld werd.
Ondanks dat Weill getrouwd was met een niet- 
Joodse, Lotte Lenya, en zonder religieuze ceremo-
nie begraven was (1950), behield hij zijn leven lang 
zijn Joodse identiteit. Zijn tocht van de synagoge 
van Dessau naar het toneel van Broadway is een 
bewijs dat vasthouden aan de Joodse identiteit niet 
noodzakelijkerwijze consistent en eenduidig be-
hoeft te zijn, maar ook op een diverse en individuele 
manier beleefd kan worden.

Bronnen
David Drew, Kurt Weill: A Handbook. Faber and Faber, 
1987.
Kim H. Kowalke (ed.), A New Orpheus. Essays on Kurt 

Weill. Yale University Press, 1986.
K.H. Kowalke, J. Schebera, Ch. Kuhnt, A.L. Ringer, The 
Eternal Road and Kurt Weill’s German, Jewish, and 
American Identity. Theater, Volume 30, Number 3, Fall 
2000, pp. 83-95.
Jürgen Schebera, Kurt Weill. Yale University Press, 1995.
Hans Heinz Stuckenschmidt, Twentieth Century Compo-
sers. Volume II, Weidenfeld and Nicolson, 1970.

Luisteren
•	 The Eternal Road
•	 We will never die
•	 Kiddush

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

ERRATUM JaGDaF 152 pag.  21

In het artikel ‘Op een smalle brug’ is de lettervolg-
orde in de Hebreeuwse tekst onjuist. De correcte 
tekst is:

JaGDaF

In 1947, drie jaar voor zijn dood, schreef Weill in 
opdracht van Chaim Weizmann, ter gelegenheid 
van de vestiging van de staat Israël een orkes-
trale versie van het Hatikvah, het volkslied van 
Israël.

ERRATUM JaGDaF 152, pag. 16

Onder de foto op p.16 in de bijdrage van Georgette 
Schwartz, Bevrijding anno 2020, is de naam van de  
halfzus van Georgette Schwartz onjuist weergege-
ven. Hannah moet zijn Anna.
 

The whole world is a very narrow bridge,
and the main thing is to have no fear at all.

 
 
 

כל העולם כלו  
גשר צר מאד  

והעקר לא לפחד כלל  

Kol ha'olam kulo,  
Gesher tsar me'od 
Veha'ikar lo lefached klal.  

https://www.milkenarchive.org/music/volumes/view/odes-and-epics/work/the-eternal-road
https://www.youtube.com/watch?v=w3HqzOClZZ8
https://www.youtube.com/watch?v=ADC4Y7VVtXA
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Hanneke Bartelds twijfelt als ze voor haar studie-
keuze staat: wordt het psychologie, religie of geschie-
denis? Inmiddels is ze docent geschiedenis aan het 
Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen. Han-
neke heeft een katholieke achtergrond, maar dat was 
in haar jeugd nooit sterk aanwezig; ze kreeg ruimte 
om te kiezen. Achteraf beseft ze zich wel dat ze al van 
jongs af aan onder de indruk kon zijn van oude ge-
bouwen, oude gebedshuizen en de onbekende wereld 
die daarachter schuilgaat. Een ‘historische ervaring’ 
noemt Frank Ankersmit dat fenomeen; een sensatie 
in het hier en nu waarbij het onderscheid tussen 
verleden en toekomst vervalt. Die vroege ervaringen 
zijn medebepalend geworden voor Hannekes latere 
besluit om een promotieonderzoek te gaan doen naar 
de mogelijkheid om inlevingsvermogen bij jongeren 
te stimuleren. Daags voor Rosj Hasjana keken we sa-
men terug op een vakoverschrijdend onderwijspro-
ject eerder dit jaar. Hanneke noemt dat hoopgevend.

Geschiedenis en empathie
Hanneke: “Na twintig jaar voor de klas ben ik twee 
jaar geleden begonnen aan een promotieonderzoek 
aan de Universiteit van Amsterdam over persoon-
lijkheidsvorming bij jongeren. Nu geef ik op maan-
dag en dinsdag geschiedenisles in Groningen en 
besteed de rest van de week aan het onderzoek. Ik 
zie het als een maatschappelijke bijdrage vanuit 
het vakgebied burgerschapsvorming om leerlingen 
bewust te maken van ‘zichzelf en de ander’. Dat 
voorkomt maatschappelijke polarisatie, maar ook 
voor de geschiedenisles moeten leerlingen zich kun-
nen ‘verplaatsen’ naar andere tijden en een andere 
context. Daarnaast moet je, als je iets echt wilt be-
grijpen, je ook bewust zijn van wie jezelf bent. Wat 
belangrijk voor je is, van waaruit je kijkt 
Hoe leer je dat je leerlingen aan? Om je te kunnen 
voorstellen dat je bijvoorbeeld leeft in de Tweede 
Wereldoorlog of de Middeleeuwen, heb je histo- 
rische informatie nodig. Maar je hebt ook informa-
tie nodig over je eigen standplaatsgebondenheid. 
Als je je een mening wilt vormen en daarover in de 
klas met elkaar in gesprek bent, komt er nog een as-
pect bij: multiperspectiviteit. Met jouw mening van-
uit jouw positie beïnvloed je immers ook anderen 

Kom uit je eigen infobubbel
Erna Woortman

in de klas, met andere achtergronden. Die anderen 
beïnvloeden op hun beurt ook jou. Toch rechtvaar-
digen alle meningen bij elkaar niet dat één mening 
de juiste is. Dan komt het soms ook op zelfcorrectie 
aan. Dat kan je leren, daar kan je beter in worden.

Geloof en identiteit
Mijn promotieonderzoek betreft Child Develop-
ment and Education (UvA, Faculteit Maatschappij 
en Gedrag). Bij het proces rond meningsvorming 
onderscheiden we cognitieve en affectieve betrok-
kenheid van de gespreksdeelnemers bij een onder-
werp. Zo kun je leerlingen aanleren dat ze een van 
die vormen van betrokkenheid soms even kunnen 
parkeren om dichter bij het onderwerp te komen of 
zichzelf meer ruimte te geven om van gezichtspunt 
te veranderen. Om dat aan de praktijk te toetsen 
hebben we op onze school een vakoverschrijdend 
onderwijsproject opgezet voor het vierde leerjaar. 
Vertrekpunt: persoonlijkheidsvorming en burger-
schap. Jongeren zijn nieuwsgierig en politiek is een 
hot item in de klas. 
Hun wens om meer te kunnen begrijpen van de si-
tuatie in Israël hebben we gehonoreerd. We hebben 
een deel van de leerlingen de documentaire Promi-
ses laten zien omdat daarmee bij het vak Religie 
en Levensbeschouwing al goede ervaringen waren 
opgedaan. Voor de andere leerlingen hebben we 
twee gastsprekers gezocht. Eén van hen kwam uit 

Hanneke en haar dochter
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de Joodse gemeente van Groningen en had eerder 
in Israël gewoond. De ander had een Palestijnse 
achtergrond en komt met grote regelmaat in zijn 
geboorteland. Leerlingen stelden vragen, de gas-
ten reageerden. Het viel de begeleidende docenten 
op dat beide gastsprekers mild en met begrip voor 
elkaars kwetsbaarheid over elkaar spraken. Dat 
had een voorbeeldfunctie. Toch was het voor beiden 
soms een lastige zoektocht, maar tegelijkertijd ook 
een uitdaging die ze zijn aangegaan omdat ze gelo-
ven in onderwijs en in de jeugd. Volgens mij zagen 
ze het zelf als een vorm van dienstbaarheid aan de 
samenleving. Ze maakten het goed invoelbaar wat 
geloof en identiteit betekent en juist dat heeft veel 
impact gehad.

Internet en rijper beraad
Mijn besluit om een promotieonderzoek in deze 
richting te gaan doen, kwam stapsgewijs. Ik ben 
me steeds meer gaan realiseren dat er in het on-
derwijs aandacht moet zijn voor persoonlijkheids-
vorming bij leerlingen. Een schoolvak als burger-
schap legt daarvoor ook nieuwe accenten bij actief 
burgerschap en sociale integratie. Voor mij per-
soonlijk had het vooral te maken met hoe leerlin-
gen omgingen met internet en social media. Dat 
was oppervlakkig, werd soms een warboel, bracht 
spanningen mee. Ik begon steeds vaker te denken: 
‘Joh, kom uit je eigen infobubbel.’ Het is zo belang-
rijk dat ze op die leeftijd andere perspectieven leren 
kennen. Alleen al ‘op-onze-school-zitten’ is ook een 
bubbel. Daar moeten ze oog voor krijgen. In eerste 
instantie zien leerlingen bijvoorbeeld alleen dat 
een man uit Afrika een andere huidskleur heeft. 
Maar je kunt daar ook anders naar leren kijken en 
op zoek gaan naar wat erachter schuilgaat. In je 
jeugd leren kijken vanuit een ander perspectief is 
ongelofelijk belangrijk. Daar kunnen we in het on-
derwijs nog wel meer mee doen. Bijvoorbeeld wat 
betreft het racisme-debat. Dat heeft ook alles te 
maken met inlevingsvermogen. Zonder empathie 
is er domweg geen gesprek. Dan mis je informatie 
en voel je ook geen noodzaak om je in die achter-
grond te verdiepen. Dat komt pas echt als je er zelf 
mee te maken krijgt, als je gedwongen bent erover 

na te denken en als je vervolgens ook bereid bent 
om daarin te investeren. In verband met racisme in 
Amerika heb ik over dat onderwerp inmiddels een 
eerste wetenschappelijke publicatie geschreven (zie 
weblink onderaan).

Stabiliteit in de samenleving
Ik hoop ook via wetenschappelijke weg het be-
grip inlevingsvermogen beter voor het voetlicht te 
kunnen brengen. Publicaties die weer tot nieuwe 
wetenschappelijke publicaties leiden, kunnen bij-
dragen aan meer gedegen onderzoek en kennisont-
wikkeling. Het is belangrijk om op de werkvloer 
niet alleen je gevoel te laten spreken. Strijd rond et-
niciteit en religie hebben ook in onze eigen westerse 
geschiedenis een grote rol gespeeld. Denk maar 
aan het antisemitisme. Om daar meer begrip voor 
te krijgen, is het belangrijk dat jongeren achter de 
feiten leren kijken. Zo’n gesprek met een gastspre-
ker in de klas kan daar waardevol bij zijn. Dat doet 
aanspraak op zowel gevoel als verstand. Natuurlijk 
is het belangrijk om in het onderwijs te werken aan 
respect voor elkaar en gelijkwaardige participatie 
in de samenleving. Gastsprekers in de klas kunnen 
ons helpen om onze cognitieve en affectieve betrok-
kenheid te verkennen. Als ik op ons eigen project 
terugkijk, dan noem ik het achteraf gezien al met al 
toch volmondig: hoopvol. In het geval van antisemi-
tisme kan wat meer bekendheid met het Jodendom 
daar ook wel bij helpen.”

Verwijzigingen
Hanneke Bartelds: Students and teachers beliefs about 
historical empathy in secondary history education
Burgerschap in het VO: https://www.vo-raad.nl/themas/
burgerschap/onderwerpen/515 

Erna Woortman (Amstelveen/Amsterdam), opleiding 
Rietveldacademie, werkte in het onderwijs en onderwijs-
gerelateerde organisaties. Raakte betrokken bij het activi-
teitenprogramma rond de restauratie van de voormalige 
synagoge in Winsum en is daar bestuurslid van stichting 
Een Joodse Erfenis.
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Kookboeken verzamelen is inderdaad een - mijn! - 
hobby. Inmiddels bevolken ruim 400 kookboeken 
mijn keuken. Kookboeken die mij verbinden met 
cursussen, ook voor mijn werk, reizen, vrienden, 
familie. Kookboeken die geschonken zijn en die ge-
kocht werden.
Van deze kookboeken zijn circa 80 stuks mij extra 
dierbaar omdat zij mij verbinden met mijn Joodse 
wortels en met Israël. Meerdere keren per maand 
gaan een aantal door mijn handen, soms voor in-
spiratie (vindt u het ook zo lastig te bepalen wat er 
nu weer op tafel moet worden gezet?), soms om een 
recept te controleren.

Hoe is het ooit begonnen? Voor mijn bat mits-
wa, het passage feest op mijn 12e jaar, waarbij je 
als meisje voor de Joodse wet meerderjarig wordt, 
kreeg ik een leeg kookboekje, bedoeld om de recep-
ten van moeder en oma in op te schrijven. Het al-
lereerste recept wat erin kwam te staan, was het 

Een ongewone hobby? 
Kookboeken verzamelen

Evelyn van Pinxteren-Nagler

recept van mijn Pools-Duitse, vanaf 1940 in Londen 
wonende ‘grandma’. Zij leerde mij om een cake te 
bakken, waarbij de eiwitten werden geklopt met 
twee vorken (een mixer was heiligschennis!) en 
waaraan whisky werd toegevoegd (maar niemand 
mocht dat weten). De cake kende een blonde en een 
brunette uitvoering, maar de allerlekkerste was de 
versie met beide kleuren dooreen….u raadt het al, 
vanille en chocolade. Het daaropvolgende recept 
was - natuurlijk! - de boterkoek van mijn in Am-
sterdam opgegroeide moeder.
Lange, lange tijd bleef het blaadje voor soep leeg. 
Daar mocht slechts een bepaald recept komen, het 
recept van kippensoep zoals mijn grootmoeder die 
maakte. Helaas, ‘grandma’ was niet van plan mij 
dat te geven! Pas vele jaren later vertrouwde haar 
dochter, mijn tante die in San Diego woonde, mij 
dat recept toe, toen mijn tante reeds lang zelf groot-
moeder was. En wat bleek? In Oost-Europese kip-
pensoeprecepten werden dezelfde smaakmakers 
toegevoegd. Dus in een kookboek was te vinden hoe 
het bijzondere gemaakt kon worden.

Ik ontdekte in de keukenkast van mijn moe-
der haar ‘standaardwerken’, o.a. van B.E.Polak, 
Recepten uit de Joodse keuken en Florence Green-
berg, Jewish Cookery. Het eerste erfde ik, gelukkig 
pas vele jaren later, het tweede heb ik zelf als Pen-
guinpocket aangeschaft toen ik ging studeren. Tus-
sen middelbare school en studie bracht ik de zomer 
door in Israël bij de nichten van mijn vader. Bij ver-
trek gaven zij mij 2 kookboeken mee als souvenir: 
Yemenite & Sabra cookery van Naomi en Shimon 
Tzabar en de Israëlische (in Ivrit) versie van Het 
Burda kookboek. De basis van mijn verzameling 
was gelegd. Zowel het plezier om te koken als de 
manier om herinneringen op deze wijze mee te ne-
men waren voor altijd in mijn systeem opgenomen.
Tijdens mijn eerste studiejaar kreeg ik zoals velen 
nieuwe vrienden. Onder deze vrienden was een 
orthodox Joods meisje. Aangezien ik het schrij-
nend vond dat zij bij mij niet kon eten - ik at toen 
niet koosjer - heb ik met hulp van de rabbijn mijn  
keuken alsnog koosjer gemaakt. Voor passende  
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recepten kreeg ik het toen net verschenen kook-
boek The Spice and Spirit of Jewish kosher cooking 
van de rebbetzin (vrouw van die rabbijn) en van de 
vriendengroep Uit de internationale Joodse keuken 
van Nina Froud. Toen ging het los...
Waar ik ook op vakantie ging, op congresreis was, 
een Joods museum bezocht of een Joodse wijk in-
trok, overal keek ik of ik iets aan de verzameling 
kon toevoegen. Ook vrienden en kennissen wisten 
dat een Joods getint kookboek mij kon plezieren. 
Zo bracht een collega Cuisine Juive uit Parijs mee, 
vond mijn echtgenoot in Praag Joodse recepten 
evenals in Marrakesh.
In de Nederlandse boekhandel werden kookboeken 
belangrijker. Ik vond er in 1987 het kleine Israë-
lisch koken, auteur onbekend, en jaren later de Mi-
nibijbel Joodse keuken van Marlena Spieler, eerder 
in groter formaat uitgegeven als De traditionele 
Joodse keuken.
In de VS ontdekte ik de kookboeken van Joan 
Nathan, zowel over de ontwikkeling van de Joodse 
keuken in de Verenigde Staten als ook een boek 
over de ontwikkeling van de keuken van Palestina 
tot de Israëlische keuken zoals wij die nu kennen. 
Haar boek  leest bijna als een geschiedenisboek. 
Hetzelfde geldt voor de boeken van Claudia Roden 
die haar Mediterrane familiegeschiedenis vertaalt 
naar koken met de recepten van familie en beken-
den.

Over de jaren kwamen wij meermalen in  
Israël, waar niet alleen Ottolenghi in de win-
kel ligt, maar ook tal van andere kookboeken met  

recepten om de smaak en geur van Israël thuis na 
te kunnen maken.

Een van mijn favorieten is Fresh flavours from 
Israel uitgegeven door de Israëlische kookboe-
kenuitgeverij Al HaShulchan (op de tafel). Ook in  
Israël vond ik meerdere kookboeken die voedsel 
voor het lichaam verbinden met voedsel voor de 
ziel: voor elke week een Dvar Tora (reflectie op het 
gedeelte dat uit de Tora gelezen wordt die week) 
met een toepasselijk lijkend recept. Onder meer A 
taste of Torah van Aviv Harkov.
Door de jaren heen veranderen ook de wijzen 
waarop wij koken. Enerzijds wordt de keuze aan 
producten in onze winkels ruimer en internationa-
ler, anderzijds zijn er trends en noodzakelijkheden 
thuis. Op een gegeven moment wilden de kinderen 
meekoken, toen weer waren er kinderen die alleen 
vega wilden eten. De kookboeken werden erop uit-
gezocht. Zo kwam the Jewish holiday cookbook van 
Jill Collella Bloomfield op de plank (volgens man en 
kinderen met het onovertroffen zoete aardappel en 
pecannoten gerecht voor Rosh HaShana, (the sweet 
potato casserole) en ook Olive trees and honey, een 
verzameling vegetarische gerechten van Joodse ge-
meenschappen uit de hele wereld, verzameld door 
Gil Marks. Ongetwijfeld zullen in de komende jaren 
nog weer nieuwe trends zich ontwikkelen en leiden 
tot nog meer inspirerende boeken op de plank.

Evelyn van Pinxteren-Nagler is kinderarts en woont en 
werkt in Leeuwarden (MCL)
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Onlangs voltooide ik mijn boek Het 
dierenpark van mijn vader. Het 
beschrijft de geschiedenis van het 
Noorder Dierenpark dat mijn vader 
Willem Oosting in 1935 opende tot 
aan 1970, toen mijn zwager en zus-
ter, Jaap en Aleid Rensen de leiding 
overnamen. Ik zal hieronder iets van 
de oorlogsjaren weergeven, toen het 
park, dat kampte met onder meer 
vleesgebrek, deze moeilijke tijd toch 
redelijk wist door te komen. En dat 
compleet met onderduikers die als 
oppasser verkleed in het park werk-
ten en soms zelfs met de Duitsers een 
vriendelijk praatje maakten… 

Het Noorder Dierenpark tijdens de bezetting
Bij veel Nederlanders heerste de eerste maanden 
van de Duitse bezetting de indruk dat het ´normale 
leven´ gewoon door kon gaan, maar dit veranderde 
al gauw. Vooral de Joodse landgenoten ondervon-
den ´de laars van de bezetter in hun nek´, zoals 
mijn tante Digna het noemde. De een na de andere 
anti-Joodse maatregel werd afgekondigd. Al in 1941 
namen de Duitsers veel nieuwe anti-Joodse maat-
regelen. Zo mochten Joden geen radio meer hebben 
en met ingang van het nieuwe schooljaar 1941-1942 
was het voor Joodse kinderen verboden om naar een 
openbare school te gaan. Twee weken later, 15 sep-
tember, mochten Joden niet meer naar de schouw-
burg, het park, de dierentuin, het café of restaurant 
of een andere openbare gelegenheid. Controle was 
voor de Duitsers eenvoudig, aangezien vanaf 3 juli 
1941 een zwarte J op het persoonsbewijs verplicht 
werd. Zo sloot het net van anti-Joodse maatregelen 
zich steeds strakker. Mijn vader voelde er niets voor 
om het bordje ´Voor Joden verboden´ bij de ingang 
te plaatsen. Hij gaf de portier opdracht bij navraag 
te zeggen dat het bordje zoek was. Aangezien die-
rentuinen tijdens de bezetting niet alleen voor de 
Nederlanders, maar ook voor de bezetters een wel-
kome afleiding waren, werd daar door de Duitsers 
niet al te moeilijk over gedaan.

Het dierenpark van mijn vader
Jan Oosting

In mei 1943 werd de Arbeitseinsatz afgekondigd en 
alle jonge mannen tussen achttien en vijfendertig 
jaar kregen een oproep zich te melden om in de 
Duitse wapenindustrie e.d. te gaan werken. Het 
leverde voor de Duitsers echter niet het gewenste 
resultaat op. Veel Nederlandse mannen doken on-
der of probeerden een vrijstelling te krijgen via een 
keuringsarts of invloedrijk persoon. Van de 170.000 
mannen meldden zich slechts 54.000 arbeidskrach-
ten. Hierop besloten de Duitse autoriteiten de leef-
tijdscategorie te verruimen naar zeventien tot veer-
tig jaar. Ook werden er razzia’s gehouden waarbij 
de opgepakte mensen alsnog in Duitsland werden 
te werk gesteld. In totaal werden van de verwachte 
anderhalf miljoen Nederlanders niet meer dan on-
geveer een half miljoen in Duitsland te werk ge-
steld.

In de onderduik boven de wilde dieren
Ook in Emmen en omgeving doken mannen onder. 
Een aantal werd opgepakt en alsnog naar Duits-
land afgevoerd. Een van hen, Arie van Klinken, 
wist te ontsnappen en dook onder in het Noorder 
Dierenpark, waar ook al enkele anderen zich van-
wege de Arbeitseinsatz schuil hielden. Vanaf begin 
1943 tot aan de bevrijding van Emmen verbleven 
er in totaal 18 onderduikers in het park, waaron-

Ingang van het Noorder Dierenpark tijdens de bezetting. 
Foto in bezit van Jan Oosting
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der verzetsstrijder Leendert Flier. Ze overnachtten 
in een van strobalen gemaakt hol met een labyrint 
daaromheen op de zolder van de Wilde dierengale-
rij, boven de olifanten, de leeuwen en de tijgers. En-
kele Joodse mannen hielden zich een tijdje schuil in 
het Paviljoen. Omdat het park vanaf eind oktober 
tot Pasen gesloten was, werd dit als opslagruimte 
met strobalen voor de ramen ingericht. Het bleek 
ook overdag een geschikte plek om onder te duiken.

Na Dolle Dinsdag in september 1944 zochten velen  
(waaronder ook NSB-ers) hun toevlucht in het noor-
den en oosten van ons land en ook in Emmen. In het 
Noorder Dierenpark ontstond een bijzondere situ-
atie toen op 2 januari 1945 de Duitse opperbevel-
hebber Friedrich Christiansen naar Emmen kwam. 
Nog diezelfde dag vestigde hij zich in De Lindenhof 
van wethouder Zegering Hadders, een grote villa 
aan de Hoofdstraat, waarvan de tuin grensde aan 
het dierenpark. Zijn staf nam kwartier in de villa 
van huisarts Hospers ernaast. De generaal gebruik-
te met zijn staf het dierenpark - dat in het win-
terseizoen gesloten was - als wandelpark. Terwijl 
midden in het park verzetsmensen ondergedoken 
zaten, huisden gedurende enige maanden in beide 
villa´s de nazi´s. In de buurt van het station aan de 
Spoorstraat was het hoofdkwartier van het Duitse 

opperbevel gevestigd. Wanneer de 
generaal met zijn staf de straat op 
ging, meende hij zijn populariteit te 
kunnen vergroten door de jeugd voor 
zijn huis chocoladerepen aan te bie-
den. Maar niet alle jongens namen 
deze aan!
Begin januari kwamen de Duitsers 
ook ons huis, de witte villa, van 
binnen bekijken en werd de familie 
aangezegd een ander heenkomen te 
zoeken. Dat werd een huis aan de 
Sterrenkamp. Ze mochten wat meu-
bels meenemen, maar niet alles.
Mijn ouders, die in februari 1945 ge-
scheiden waren, hadden in het vroe-
ge voorjaar weer contact in Assen 
waar mijn moeder met hun dochter-

tje (mijn zusje) Aleid (ik ben in 1947 geboren) op dat 
moment woonde. Ze besloten opnieuw te huwen. Op 
8 maart vertrok mijn vader naar de Drentse hoofd-
stad om de volgende dag voor de tweede keer met 
mijn moeder te trouwen.

Overval in de dierentuin
Op 9 maart voerden de Duitsers een razzia uit in 
het Dierenpark. Verzetsman Leendert Flier had dit 
zien aankomen. Een jonge Joodse vrouw die voor-
dat ze in Nieuw Dordrecht was ondergedoken, had 
enige tijd daarvoor in het Dierenpark in het schaft-
lokaal overnacht, en was door de Duitsers opgepakt. 
Flier ging ervan uit dat ze tijdens de verhoren zou 
doorslaan. De verhoormethoden van de SD waren 
niet mals.
Flier zat in die dagen niet ver van het Dierenpark 
thuis ondergedoken en ging in alle vroegte naar 
het schaftlokaal. Daar lagen nog boeken met na-
men van familie van de onderduikers en hij wilde 
ze in veiligheid brengen onder de vloer van het in 
het winterseizoen gesloten Paviljoen. Ook boek-
houder Merkens kwam en hielp mee nog wat an-
dere verdachte spullen in het stro op de zolder 
van de Wilde dierengalerij te verstoppen. Toen de  
Duitsers en hun Nederlandse trawanten met maar 

De Wilde dierengalerij 1936-1937 waarboven  tijdens de oorlog 
 onderduikers zaten.  Foto in bezit van Jan Oosting
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Enkele jaren geleden is Jan Oosting (Emmen, 1947) begonnen 
met zijn onderzoek naar ‘Het dierenpark van mijn vader’. 
In 1935 opende zijn vader Willem Sjuck Johannes Oosting 
(1906-1983) in Emmen het Noorder Dierenpark, waarvan 
hij tot 1970 directeur was. In blokken van vijf jaar beschrijft 
Jan Oosting aan de hand van de kernwoorden jeugd (1906-
1925), verkenning (1926-1930), verwerkelijking (1931-1935), 
uitbreiding (1936-1940), oorlogsjaren (1941-1945), herstel 
(1946-1950), bloei (1951-1955), vernieuwing (1956-1960), 
bekendheid (1961-1965), worsteling (1966-1970) en missie 
(1971-1983) de passie van zijn vader voor dieren. Willem 
Oosting droomde als kind dat hij ooit directeur van Artis 
zou worden. Dat zou hij niet bereiken, maar met zijn passie 
realiseerde hij zijn ambitieuze plannen voor een dierenpark 
in het centrum van Emmen. Samen met zijn vrouw Tineke 
Bosma (1907-1960) wist hij op de overblijfselen van een 
middeleeuws landgoed een veel geprezen dierenpark te 
verwezenlijken, waarbij eeuwenoude cultuurhistorische 
sporen bewaard zijn gebleven.
In heldere taal schetst Jan Oosting hoe het dierenpark werd 
opgebouwd en uitgebreid. Eind jaren ’60 braken er moeilijke 
tijden voor het park aan. Financiële middelen om het op te 
knappen ontbraken en er moest een nieuwe koers worden 
uitgezet om het een nieuw elan te geven. Dit kwam er met 
de overname van het park door Jans zus Aleid (1938-2016) 
en haar man Jaap Rensen (1929). Hun bevlogen leiding 
van 1970 tot 1995 resulteerde in grote successen. Aleid 
Rensen beschrijft deze periode in haar boek De verdwenen 
dierentuin, dat samen met Het dierenpark van mijn vader 
zestig jaar geschiedenis van het dierenpark omvat. Eind 
2015 sloot het park na ruim tachtig jaar zijn poorten, waarna 
het op de Noordbargeres in Emmen werd opgevolgd door 
Wildlands.
De geschiedenis wordt extra sprekend door de illustraties 
van Jan Oosting en foto’s van onder meer de parkfotografen 
Jos Lange (1908-1983) en Hanke Kleinstra (1925-2000).

liefst dertig man in het park aan-
kwamen, ging Merkens hen tege-
moet en bood aan ze te begeleiden. 
Flier zat intussen met de boeken 
onder de vloer van het Paviljoen. 
In de kantine lagen nog hand-
doeken, zeep en niet afgewassen 
etensborden. In vloeiend Duits 
legde Merkens uit dat men in deze 
branche erg hygiënisch moet zijn 
en wanneer een bevalling van een 
leeuw of tijger op zich laat wach-
ten schiet het eten er weleens bij 
in en blijft de dienstdoende oppas-
ser op de bank slapen. De Duitsers 
namen alles voor zoete koek aan. 
Tot slot volgde er nog een inspec-
tie van het Paviljoen en door het vele geloop over de 
vloer dwarrelde er stof in de schuilplaats van Flier, 
die zijn eigen keel moest dichtknijpen om niet te 
moeten niezen.....
Alle achttien onderduikers overleefden de oor-
log. Ook de jonge Joodse vrouw, die na haar ver-

Jan Oosting, Het dierenpark van mijn vader. Uitg. 
Drenthe, ISBN/EAN 978-90-75115-98-7.
Kosten € 29,00. Vanaf 6 november verkrijgbaar in 
de boekhandel of te bestellen bij Uitgeverij Dren-
the door  € 35,00 (inclusief verzendkosten) over te 
maken op rekening NL 22 INGB 0001 3429 77 ten 
name van Uitgeverij Drenthe.

Paviljoen Noorder Dierenpark
foto in bezit van Jan Oosting

hoor naar Westerbork werd overgebracht. Maar de 
transporten naar de vernietigingskampen waren 
toen al stopgezet.

Jan Oosting is beeldend kunstenaar en ontwerper en 
woont in Hardenberg

JaGDaF

https://www.uitgeverijdrenthe.nl/
https://www.uitgeverijdrenthe.nl/
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In het vorige artikel (JaGDaF nummer 151) schreef 
ik over de invloed van het Jiddisch op het Neder-
lands. De integratie van de Joden in Nederland had 
tot gevolg dat het West-Jiddisch als spreektaal rond 
1900 grotendeels verdwenen was. Jiddische woor-
den en uitdrukkingen bleven in gebruik en een deel 
daarvan heeft onze taal ook blijvend verrijkt.
In Oost-Europa, waar de Verlichting vertraagd en 
mondjesmaat was doorgedrongen, had het Jiddisch 
een heel ander verloop. Het Oost-Jiddisch werd 
rond 1900 door miljoenen Joden gesproken en het 
maakte zelfs een enorme bloeiperiode door! Dit was 
het gevolg van de grote sociale, politieke en literaire 
ontwikkelingen die zich daar aan het einde van de 
19e eeuw afspeelden.
Het gebied waar Jiddisch werd gesproken liep van 
Litouwen in het noorden, Polen in het Westen tot 
aan de Krim in het zuiden van de Oekraïne. 
Eeuwenlang was het de spreektaal van de Joden, 
maar trots waren ze er niet op. Loshen Ashkenaz 
werd ook wel waiber taits of dzargon genoemd. 
Boeken in het Jiddisch waren er ruimschoots, be-
stemd voor vrouwen én voor eenvoudige mannen 
die geen of weinig Hebreeuws kenden. Op de Tsen-
nerenne na, een soort vrouwenbijbel, was het vooral 
simpele lectuur. Serieus werk verscheen alleen in 
het Hebreeuws, de trots van het Joodse volk. Het 
Hebreeuws was als een Yeshive bokher (Talmoed 
student), terwijl het Jiddisch als een verwaarloosd 
kind buiten rondzwierf en oppikte wat er op straat 
te horen was.

De drie grote schrijvers
Dit veranderde toen Sjolem Jankev Abramowitsj 
(1836-1917), een respectabele intellectueel en 
schrijver, in 1860 besloot in het Jiddisch te gaan 
schijven, met als doel het gewone Joodse volk te 
bereiken. Hij moest daarvoor wel even een hobbel 
nemen, en daarom gebruikte hij een pseudoniem 
om zijn reputatie als schrijver te beschermen: Als 
Mendele de boekenverkoper (Mendele Moycher 
Sforim) schreef hij Jiddische verhalen die diep ge-
worteld waren in de volkstraditie. Al snel merkte 
hij dat het Jiddisch, met zijn lichtheid, vitaliteit en 

Nokh a bisele Yiddish1

Oost-Europa

Carla da Silva

de souplesse hier heel geschikt voor was. Als er één 
schaap over de dam is…. 
De volgende was I.L. Peretz ( 1852-1915), een ont-
wikkelde en literaire schrijver die bekend was met 
de moderne Europese schrijvers, die in deze tijd ook 
veelvuldig in het Jiddisch werden vertaald. Zijn 
huis in Warschau werd een plek waar jong literair 
talent samenkwam en zich kon ontwikkelen. Na Pe-
retz kwam de volksschrijver S. Rabinovich (1859-
1916), die als Sholem Aleichem verhalen schreef 
over een aantal typetjes, waarvan Tevye de melk-
man de beroemdste is. Rabinovich was buitenge-
woon populair als humorist en volksschrijver die op 
een scherpzinnige manier ook chroniqueur van zijn 
tijd was. Er is een boeiende documentaire over hem 
en zijn veranderende Jiddische wereld, genaamd 
Laughing in the Darkness (2011).
Deze grote drie (het zijn net aartsvaders) effen-
den de weg voor veel schrijvers en dichters, die in 
slechts een halve eeuw een Jiddische cultuur schie-
pen die de moeite van het bestuderen waard is. De 
moorddadige regimes van Hitler en Stalin maak-
ten ook hier een einde aan. ‘Ver ver blaybn? Vos vet 

Sholem Aleichem
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blaybn?’ Wie blijft er over? 
Wat blijft er over? ‘Blaybn 
vet a vind.’ Wat blijft is 
de wind. Schreef Avrom 
Sutskever2 drie decen-
nia later. De schrijvers die 
overleefden wisten niet 
voor wie ze nog zouden 
kunnen schrijven, zij waren 
hun publiek kwijtgeraakt.
In vertaling lukte het de Pools-Amerikaanse 
I.B.(Bashevis) Singer om een breed publiek te be-
reiken met zijn Jiddische verhalen. In 1978 kreeg 
hij voor zijn oeuvre de Nobelprijs, terwijl in Jiddi-
sche kringen zijn oudere broer Israël Joshua in ho-
ger aanzien stond. Misschien was het kinnesinne? 
Dit eerbetoon heeft de belangstelling voor Jiddische 
literatuur in zijn algemeen wel versterkt.
Ook de sociale en politieke veranderingen aan het 
eind van de 19e eeuw hadden een effect op de Jid-
dische taal en cultuur. Daarvoor keren we terug 
naar 1860 toen de Poolse adel zijn macht had verlo-
ren en de oude maatschappelijke structuur in korte 
tijd ingrijpend veranderde. De industriële revolutie 
had als gevolg dat Joden de dorpen en kleine ste-
den (sjtetls) verlieten en naar de grote steden trok-
ken om werk te vinden. Daar ontstond al snel een  
nieuwe arbeidersklasse, ook buiten de Joodse we-
reld. Deze maatschappelijke ontwrichting veroor-
zaakte zowel onzekerheid als nieuwe mogelijkhe-
den, nieuwe energie.
Overal groeide een nieuw nationalistisch besef of een 
klassenbewustzijn. De -ismen vlogen je om de oren, 
arbeiders verenigden zich overal, en Joodse arbei-
ders verenigden zich in eigen kring bij de Bund. Zij 
gaven nieuwe élan aan het Jiddisch met hun kran-
ten, pamfletten en verhalen. Tegenover hen stonden 
de zionisten, die Europa voor gezien hielden en zich 
voorbereidden op de Aliya. 
Zij kozen voor Hebreeuws 
als spreektaal, en keerden 
zich af van het Jiddisch.
Daartussen stond Nathan 
Birnbaum met zijn ‘Goles-

nationalisme’. Net als vele 
andere etnische minderhe-
den streefde hij naar een 
vorm van zelfbestuur bin-
nen Europa, maar daarvoor 
moest hun taal officieel 
erkend worden. Jiddisch 
moest dus als Joodse taal 
erkend worden. Birnbaum 
reisde door Europa en Ame-

rika om steun hiervoor te vinden en organiseerde 
in 1908 de eerste Conferentie over het Jiddisch in 
Czernowitz (Oekraïne). Er was vooral strijd en dis-
cussie, maar de voorbereidingen genereerden veel 
internationale aandacht die uiteindelijk leidde tot 
erkenning van, en meer prestige voor het Jiddisch.

Yiddishe Ta’am
Elke taal is in meer of mindere mate een mengeling 
van talen, maar Jiddisch is een echte hybride taal, 
net als het Engels. De fusie tussen het Hebreeuws 
en het Hoogduits, twee totaal verschillende talen, 
vormt daarin de basis. Hoe open een taal is voor 
nieuwe invloeden, hoe rijker de vocabulaire. De ont-
stane synoniemen onderscheiden zich al snel van 
elkaar en zorgen voor nuance en kleurverschillen. 
Een paar voorbeelden hiervan in het Jiddisch: He-
breeuwse woorden zijn verbonden aan de religie, de 
Hoogduitse woorden met het dagelijkse leven. Een 
religieus boek is een sefer en geen bukh. Zo is een 
vraag een frage, en een shayle of kashe gaat over de 
religie of traditie, zoals in di fir kashes (de vier vra-
gen van de vier kinderen, red.) aan de Seidertafel. 
Alle dagen van de week komen uit het Hoogduits, 
maar shabbes is shabbes!
De Slavische invloed op het Jiddisch was beperkt, 
maar wel diep. De woorden: tate/ tateshi (pappa), 
Bobe-Zeyde (oma & opa), nebekh (arme stakker), 

nudnik (zeurpiet), yarmul-
ke (keppeltje) behoren tot 
de kern van de taal. Ook 
zien we talen zelfs bin-
nen één woord fuseren, zo-
als ganvenen (stelen) van 
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Men fregt mir oft: Farvos schraynbn sie in 
Yiddish, un ikh vil privn uf di frage gebn an 

entfer: Farvos zol ich nit shraybn uf Jiddisch?” 
(I.B.Singer 1978)
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ganef (Hebr: dief) en een Duitse uitgang (-en) voor 
het werkwoord. Ook Amerika doet een duit in het 
zakje met een nieuwe woord voor buurman: het He-
breeuwse shokhen maakt plaats voor nextdooriker, 
een combinatie van Engels met een Slavische suffix 
(-ik) en een Duitse (-er).
Bij het ontvangen van de Nobel-prijs zei Bashevis 
Singer: “De prijs gaat even goed naar de taal zelf, 
een taal in ballingschap, zonder land, zonder gren-
zen, zonder regering of leger. Een ongelooflijk rijke 
taal als het gaat om het verwoorden van mensen en 
hun karakters, hun psychologie en een onvertaal-
bare nuancering op het persoonlijke en emotionele 
vlak.
"Men fregt mir oft: Farvos schraynbn sie in Yiddish, 
un ikh vil privn uf di frage gebn an entfer: Farvos 
zol ich nit shraybn uf Jiddisch?”3 (I.B.Singer 1978)

Zolst lebn un zayn gezunt!
 

JaGDaF

Noten
1. De spelling is grotendeels gebaseerd op de standaard 

van het YIVO, dus moet gelezen worden vanuit het 
Engels perspectief.

2. Abraham Sutskever, één van de grootste Jiddische 
dichters. Hij overleefde het getto van Vilnius, getuig-
de bij het proces van Neurenberg en richtte in Israël 
het tijdschrift Di Goldene Keyt op.

3. ”Men vraagt mij dikwijls: Waarom schrijft u in het 
Jiddisch? en ik zal proberen daarop te antwoorden: 
Waarom zou ik niet in het Jiddisch schrijven?”

Carla da Silva (Den Haag,1957) is docente Engels en zan-
geres bij (o.a.) Klezmer & Co. In 1994 begon zij zich in 
de Jiddische taal (Oxford) en muziek (NY, Montreal) te 
verdiepen. Zij geeft lezingen en workshops over Jiddische 
muziek. zie www.jechida.nl

Deze bijzondere chanoekia van messing 
is ontworpen door de heer Rami van der 
Molen (Zuidlaren).
De afbeelding van de leeuw met de da-
vidster is ontleend aan de windvaan 
op de top van de gevel van de voorma-
lige synagoge van Zierikzee. De tekst in 
Egyptische hiërogliefen  op de chanoe-
kia luidt: vandaag leef ik, morgen is op 
handen van God. Dit is de taal die Mosjé 
sprak.
Ook maakte Rami van der Molen diver-
se glas en loodramen met symbolische 
voorstellingen, geïnspireerd op Tenach. 
Verder is hij zijn levenlang bezig met de 
wetenschappelijke studie naar de oor-
sprong van het Hebreeuws, het Soeme-
risch, het Akkadisch  en het Egyptisch. 
Hij heeft reeds enkele boeken hierover 
op zijn naam staan.
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Predikanten in het verzet
Geert C. Hovingh

Een bezoek aan Yad Vashem met gevolgen
Een jaar of tien geleden bracht ik met een groepje 
collega-dominees een bezoek aan het Holocaust His-
tory Museum Yad Vashem in Jeruzalem. We werden 
er rondgeleid door een jonge Israëlische historicus, 
die voortreffelijk Nederlands sprak, ingehouden 
en deskundig, maar daardoor ook juist des te con-
fronterender. Ieder die er geweest is zal herkennen 
wat met geen woorden te beschrijven is: de mas-
samoord op zes miljoen Joden. Onder hen 102.000, 
die werden weggevoerd uit ons land en omgebracht 
op vreemde bodem. De meeste indruk maakte het 
Children’s Memorial, het gedenkteken voor de an-
derhalf miljoen Joodse kinderen die de ‘grote dood’ 
niet overleefden. Sommige collega’s, zelf vader van 
een jong gezin, raakten hevig geëmotioneerd. Eén 
vroeg zich in gemoede af hoe het toch allemaal had 
kunnen gebeuren en waarom er niet meer Joodse 
gezinnen van de ondergang gered waren en of juist 
de kerken daarin niet te kort geschoten waren. 
Daarover ontstond een indringend gesprek, waar-
aan ook onze gids een bijdrage leverde. Hij memo-
reerde o.a. dat veel Nederlanders zich wel degelijk, 
soms met gevaar voor eigen leven. hadden ingezet 
om Joodse levens te redden, reden waarom ze door 
Yad Vashem zijn erkend als ‘Rechtvaardigen onder 
de volkeren’. Na Polen is Nederland - met een to-
taal van 5778 - zelfs het land met de meeste Yad 
Vashem onderscheidingen! En toch, constateerde 
hij, heeft 73% van de Nederlandse Joden de oor-
log niet overleefd. Het hoogste percentage van alle 
door de nazi’s bezette landen in Europa. En toen zei 
onze gids: “Jullie zijn dominees, wát als jullie col-
lega’s het in de oorlogsjaren hadden aangedurfd om  
massaal, misschien zelfs collectief, hun gemeentele-
den op te roepen om Joodse onderduikers op te ne-
men en te verzorgen? Wat zou er dan zijn gebeurd?” 
Er viel een pijnlijke stilte. We hadden er geen ant-
woord op. Iemand probeerde nog iets, in de trant 
van ‘er waren óók wel dominees die heel wat hebben 
gedaan?’ Maar dat klonk niet erg overtuigend.

Thuisgekomen belde ik mijn oude vriend ds. Johan 
Snoek (1920-2012), dapper verzetsman in de oor-

The Unknown  
Righteous Among 
the Nations, 
1987; Shelomo Selinger 
(b. 1928)

Collection of the Yad 
Vashem Art Museum, 
Jerusalem. 

Gift of Alexander 
Bronowski, Haifa

log, groot vriend van Israël, waar hij jaren heeft 
gewerkt en geleefd. Bovendien schrijver van twee 
standaardwerken over de hulp aan Joden vanwege 
de (protestantse) kerken1. Ik vertelde hem mijn er-
varingen en ook mijn verlegenheid met het onder-
werp. Hij zei: “De feiten spreken voor zich, dat valt 
niet te ontkennen. En natuurlijk zijn er dominees 
geweest van vrijwel alle protestantse kerken, die op 
enigerlei wijze Joden hebben geholpen, al is dat niet 
in alle gevallen goed afgelopen. Sommige namen 
zijn wel bekend, meestal vanwege het feit dat zij de 
oorlog niet hebben overleefd, zoals ds. B.J. Ader, ds. 
A. du Croix, ds. W.J. van Enk, dr. J. Eijkman, ds. 
G.J. de Geus, ds. H.R. de Jong, dr. J. Koopmans, ds. 
W. Reinders, ds. A. Ringnalda, dr. K. Sietsma, ds. 
L. Touwen en ds. N. Zwiep, maar het moeten er veel 
meer zijn geweest. Iemand moet dàt nu eindelijk 
eens gaan uitzoeken. Ik ben er te oud voor, maar jij 
bent aardig thuis in de materie dus ga je gang.” Zo 
is het begonnen.

Een zoektocht begint
Aanvankelijk had ik geen idee hoe en waar ik  
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beginnen moest. Goed, er bestond 
zoals gezegd inmiddels vrij veel 
literatuur over het kerkelijk geori-
enteerde verzet tijdens de oorlog. 
Ook op het internet zou er zeker 
wel het één en ander te vinden zijn. 
Misschien leefden er zelfs nog pre-
dikanten die er uit eigen ervaring 
nog iets over zouden kunnen (wil-
len?) vertellen al was het inmiddels 
65 jaar na de oorlog. Bij nader onderzoek bleek nog 
één in leven: ds. Reynout Siertsema (1921-2017), 
zoon van ds. Jan Willem Siertsema (1890-1953), die 
met zijn hele gezin actief was in het verzet in Haar-
lem, o.a. bij het onderbrengen en verzorgen van 
Joodse onderduikers. Zoon Reynout, toen nog theo-
logiestudent, onderhield nauwe contacten met het 
gezin van Casper ten Boom en zijn dochters Corry 
en Betsy aan de Barteljorisstraat in Haarlem, die 
op zeker moment vier Joodse onderduikers in huis 
hadden, onder wie Meyer Mossel, chazan van de 
Joodse Gemeente in Den Haag. Reynout bracht er 
bonkaarten e.d. langs. Dat gebeurde juist op het 
moment dat er een inval van de Sicherheitspolizei 
plaatsvond. Gelukkig kon hij zich, samen met een 
medeverzetsman en de vier onderduikers tijdig te-
rugtrekken in de speciaal daarvoor geconstrueerde 
onderduikruimte. Daar brachten ze in doodse stilte 
twee dagen en twee nachten door tot de SD’ers ein-
delijk vertrokken waren. Zij overleefden de oorlog, 
evenals Corry ten Boom, de latere wereldberoem-
de evangeliste. Casper ten Boom en zijn dochter  
Betsy helaas niet. Reynout kon het me allemaal 
nog kort voor zijn overlijden in detail navertellen. 
Het maakte een onvergetelijke indruk.
 
Tijdens de eerste fase van mijn onderzoek heb ik 
veel steun ondervonden van mijn collega en goede 
vriend dr. Jan Ridderbos (1942-2018). Hij had zelf 
al veel speurwerk naar het kerkelijk georiënteerde 
verzet tijdens de oorlog gedaan en in een nieuwe 
publicatie2 plaats ingeruimd voor de namen van 
de eerste 250 ‘predikanten die Joden hielpen’. Dat 
leidde er vervolgens weer toe dat het Historisch  

Documentatie Centrum van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam 
graag bereid bleek mijn bestand 
te linken aan de eigen website. 
Dat bleek een gouden greep, want 
vanaf dat moment stroomden er 
waardevolle aanvullingen en cor-
recties binnen van kinderen of 
familieleden van predikanten-
Jodenhelpers. Van lokale histo-

rische verenigingen die zich bezig hielden met de 
oorlogsgeschiedenis van hun woonplaats. Tenslotte 
in toenemende mate ook van voormalige Joodse on-
derduikers die dankzij één of meer predikanten de 
oorlog hadden overleefd, of van hun nakomelingen. 
Eind 2019 was het aantal lemma’s verdubbeld en 
inmiddels is het al royaal boven de vijfhonderd uit-
gekomen.

Twee uit vijfhonderdachtentwintig
Op die lijst komen relatief veel predikanten voor 
van diverse kerken uit de drie noordelijke provin-
cies. Ik noem er twee, beiden uit de stad Groningen. 
De eerste is ds. Eugène J.H. Brandligt, geboren in 
1885 te Antwerpen en vanaf 1924 predikant van de 
Waalse kerk in Groningen en Zwolle. Van meet af 
aan was hij actief in het verzet, met name bij de hulp 
aan Joodse onderduikers. Sinds eind 1942 bood hij 
zelf in zijn pastorie in de H.W. Mesdagstraat 55A 
te Groningen onderdak aan bonthandelaar Armin 
Stark (geboren 1881 te Boedapest) en de verkoop-
ster Doortje Marcus (geboren 1895 te Groningen). 
Verder bracht hij in 1942 - veelal samen met de ver-
zetsman Gerard Oosting (1917 - gefusilleerd 1944), 
a.s. schoonzoon van pianobouwer en verzetsman 
Albert Hahn, meer dan 100 Joodse kinderen on-
der op adressen in het Noorden. Ds. Brandligt zelf 
verspreidde door het hele land bonkaarten (buitge-
maakt bij overvallen?), met name in het Gooi. Tot 
alles mis ging. Op 8 maart 1944 vond een overval 
plaats waarbij Armin Stark en Doortje Marcus 
werden opgepakt en niet lang daarna in Auschwitz 
vermoord. Ds. Brandligt werd ’s avonds op station  
Groningen gearresteerd, werd zwaar verhoord in 
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Er viel een pijnlijke stilte. We 
hadden er geen antwoord op. 
Iemand probeerde nog iets, in 
de trant van 'er waren óók wel 
dominees die heel wat hebben 
gedaan?' Maar dat klonk niet 

erg overtuigend.
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het Scholtenshuis, overleefde kamp Vught en KZ 
Sachsenhausen, maar overleed op 5 maart 1945 in 
KZ Bergen-Belsen. Ter zijner nagedachtenis werd 
in de stoep voor de pastorie een Stolperstein ge-
plaatst, evenals voor Armin Stark en Doortje Mar-
cus.

Een andere predikant-Jodenhelper uit Groningen 
was ds. Constant W. Coolsma (1877-1955), die van-
af 1910 tot zijn emeritaat in 1944 hervormd gevan-
genispredikant was. Al in 1933 had ds. Coolsma, 
samen met zijn collega-theoloog prof.dr. W.J. Aal-
ders (1870-1945) en o.a. opperrabbijn Simon Das-
berg (1902-1945) zitting in het Comité tot Steun 
aan Joodsche Geleerden uit Duitschland. Dat comi-
té wist te bewerkstelligen dat o.a. prof.dr. Helmut 
Plessner (1892-1985), grondlegger van de moderne 
filosofische antropologie en de jonge medici Alfred 
Löwenberg (1911-2005) en Erich Siegfried Grüne-
wald (1911-2007) naar Groningen konden komen. 
Leden van het comité wisten ook de later wereld-
beroemd geworden Joodse kernfycica Lise Meitner 
(1878-1968) bij Nieuweschans de grens over te ha-
len. Omdat haar een hoogleraarschap in Gronin-
gen werd geweigerd, week ze uit naar Zweden en 
stond met haar Deense collega Niels Bohr aan de 
wieg van de kernfusie. In de zomer van 1942 zette 
ds. Coolsma zich in voor die Joden, die zich - veelal 
ten einde raad - tot de kerken hadden gewend om 
hulp en die men - met behulp van een zogenaamde 
Angehörigkeits-erklärung voor deportatie dacht te 
kunnen behoeden. Tevergeefs, bleek achteraf. Later 
wist hij enkele Groninger Joden aan een onderduik-
adres te helpen, ten huize van Albert Hahn (1885-

1945) in Tynaarlo. Van eind augustus tot begin 
oktober 1943 zat hij gevangen wegens Judenhilfe. 
Hij beleefde de bevrijding in tegenstelling tot zijn 
jongste zoon Constant Willem Coolsma jr., die op 8 
augustus1944 als verzetsman werd gefusilleerd in 
Kamp Vught.

Twee uit 528 is niet veel, maar toch kan hun bei-
der inzet ten behoeve van ten dode vervolgde Joden 
in bezet Nederland exemplarisch zijn voor al die  
andere predikanten die worden genoemd op de web-
site Predikanten die Joden hielpen VII.
 

Noten
1. Johan M. Snoek, The Greybook – A Collection of Pro-

tests against Anti-Semitism and the Persecution of 
Jews, issued by Non-Roman Catholic Churches and 
Church Leaders during Hitler’s Rule (Assen, 1969) 
en Ds. J.M. Snoek, De Nederlandse Kerken en de Jo-
den 1940-1945 – De protesten bij Seyss-Inquart, hulp 
aan Joodse onderduikers, de motieven voor hulpver-
lening (Kampen, 1990).

2. Jan Ridderbos, Predikanten in de frontlinie – De 
gevolgen van deelname aan het (kerkelijk) verzet in 
Nederland tijdens WO II (Barneveld, 2015), 223-243.

Geert C. Hovingh is emeritus-predikant van de Protestant-
se Kerk in Nederland en (kerk)historicus te Zuidlaren.
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Tijd: de Eerste Wereldoorlog. Plaats: een bos bedekt 
met een dikke laag sneeuw aan het Russische front. 
Vier soldaten van het Keizerlijke Oostenrijkse leger 
patrouilleren er aan de frontlinie. Hun missie: ver-
kenning. De bevelinstructies: bij een confrontatie 
met de vijand direct doodschieten. Geen gevange-
nen mee terug nemen. De patrouille wordt geleid 
door sergeant Mohr, de andere drie zijn de bijziende 
korporaal Schlanger en twee Tsjechische soldaten. 
Voor hun vertrek vraagt korporaal Schlanger nog 
aan de legerarts om een nieuwe bril; de oude is hij 
verloren bij een eerdere missie. “U hebt helemaal 
geen bril nodig, korporaal,” zegt de dokter. “De Rus-
sische kogels vinden u zo ook wel.”
Het viertal stuit al gauw op twee Russische solda-
ten, in lompen gehuld, uitgeput en door de honger 
buiten hun garnizoen gedreven. In plaats van eten 
vinden ze de vijand op hun pad en staan ze onder 
schot. “Op je knieën!” roept Sergeant Mohr. 

Sj’ma
Asaph Ben-Menahem

Geknield in de sneeuw moeten ze van hem hun 
laatste gebed zeggen, voordat hij het bevel tot schie-
ten geeft. Ze beginnen met “Sj’ma Israël…” en zo-
dra de sergeant en de korporaal dat horen, kijken ze 
elkaar aan. “Ga terug naar het kamp met de twee 
Tsjechen,” zegt de sergeant tegen de korporaal. Ver-
volgens richt hij zich tot hen drieën en zegt: “Jullie 
gaan met korporaal Schlanger nu meteen terug. Ik 
klaar deze klus in mijn eentje.” De Tsjechische sol-
daten krijgen argwaan. “Wat hebt u zojuist gezegd 
tegen de korporaal in die onbegrijpelijke, vreemde 
taal? We rapporteren dat aan luitenant Stahl.”
Sergeant Mohr valt kwaad uit tegen hen. “Volg 
mijn bevel en vertrek onmiddellijk!” Zodra zij daar-
aan gehoor geven, seint hij naar de twee Russische 
soldaten om zich stil te houden. Als het drietal hele-
maal uit het zicht is, gooit hij stukken brood naar de 
Russen, die ze gretig grijpen en naar binnen schrok-
ken, zonder erop te kauwen. Hij wacht nog een paar 

Afbeelding: Asaph Ben Menahem Afbeelding: Asaph Ben Menahem
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minuten, lost een salvo kogels in de lucht en beveelt 
de overdonderde Russen zich nu snel uit de voeten 
te maken. Dat hoeft hij geen tweede keer te zeggen. 
In geen tijd zijn ze tussen de bomen verdwenen.
Terug in het legerkamp moet hij zich direct mel-
den bij luitenant Stahl, die hem beveelt om zonder 
uitstel nu samen met hem terug te gaan naar de 
plaats van de executie. Hij wil de lijken van de twee 
Russen met eigen ogen zien. (Dezelfde officier heeft 
een poos geleden de bijbel van korporaal Schlanger 
in beslag genomen en daarbij gezegd, dat die onzin 
niet in het ransel van een Keizerlijk soldaat hoort). 
Gelukkig voor sergeant Mohr, valt net de avond en 
begint het hevig te sneeuwen. Hij neemt de luite-
nant mee het bos in en brengt hem bewust op een 
dwaalspoor. Ze vinden niets, nergens, en keren on-
verrichter zaken terug.
Sergeant Mohr wordt van insubordinatie en land-
verraad beschuldigd, maar ontkent alle aantijgin-
gen. Korporaal Schlanger probeert tussen hem 
en de luitenant te komen, ten gunste van de be-
schuldigde, maar het haalt niets uit. “Waar zijn de  
lijken?” vraag luitenant Stahl. “Wat hebben jullie 
tegen elkaar gezegd in die geheimtaal ? Waarom 
moesten de korporaal en de Tsjechische solda-
ten nog voor de executie van de gevangen Russen  
terug naar het kamp?” De antwoorden van sergeant 
Mohr vertrouwt hij niet. Hij verdenkt hem en de 
korporaal dat ze onder één hoedje spelen en dat ze 
de Russische soldaten hebben laten gaan. 
Voor straf wordt Sergeant Mohr overgeplaatst naar 

Over boeken gaat dit keer uitsluitend over 
Joodse kookboeken. Nu we door de coronacrisis 
minder buiten de deur kunnen eten, lijkt het erop 
of we massaal aan de slag gaan in eigen keuken. 
Hier enkele toppers over de rijke Joodse culinaire 
traditie.

Over boeken
Erwin de Vries

JaGDaF

het meest gevaarlijke front. Hij raakt zwaar gewond 
tijdens gevechtshandelingen maar herstelt van zijn  
verwondingen en overleeft. Korporaal Schlanger 
krijgt een celstraf van een maand en verliest zijn 
rang.
De oorlog is voorbij. Het Habsburgse keizerrijk is 
verslagen en verdeeld. In de week van Chanoeka 
van het volgende jaar trouwt Mohr met de zus van 
burger Schlanger ergens in West-Galicië, dat nu te-
rug is in Poolse handen.

Nawoord
Burger Schlanger moet later weer in dienst, nu bij 
het Poolse leger. Hij emigreert naar Berlijn en in 
1934 vertrekt hij met zijn gezin via Frankrijk-Duits-
land-Frankrijk naar het toenmalige Palestina. Bur-
ger Mohr, die op een ariër lijkt, bereikt Palestina in 
1936. Na de Tweede Wereldoorlog verandert burger 
Schlanger zijn achternaam in Ben-Menahem, zoon 
van Menahem, om zijn vermoorde vader in Galicië 
te gedenken. Asaph, geboren in 1940, is zijn jongste 
zoon en hij heeft dit waargebeurde verhaal op zijn 
13e of 14e van hem gehoord. In 1998 heeft hij dat in 
de vertaling van Paul Koopman (uit het Engels) bij 
uitgeverij Philip Elchers gepubliceerd, met zijn te-
keningen erbij. Tsafrira Levy heeft het verhaal voor 
JaGDaF nu opnieuw uit het Engels vertaald.

Asaph Ben Menahem (Israël, 1940) woont in Haren en is 
beeldend kunstenaar en schrijver van gedichten en ver-
halen.

Claudia Roden: De Joodse keuken - 800 au-
thentieke recepten uit de diaspora
Hét Joodse kookboek dat al diverse keren opnieuw is 
uitgegeven en zijn waarde behoudt. Oorspronkelijke 
titel The Book of Jewish food, uit 1997.
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De naam Claudia Roden 
wordt met eerbied uitge-
sproken tot in de hoogste 
gastronomische kringen. 
Vele chef-koks en historici 
zijn aan haar schatplich-
tig. Roden legt mondeling 
doorgegeven recepten vast, 
traceert de herkomst er-
van, ontrukt gerechten aan 

de vergetelheid en reconstrueert kooktradities van 
volkeren rondom de Middellandse Zee - Joden en 
Arabieren, Spanjaarden en Italianen.
De Joodse keuken vertelt de geschiedenis van 
het Joodse volk aan de hand van de Joodse keuken. 
De achthonderd recepten in dit monumentale werk 
zijn de schatten die Claudia Roden verzamelde uit 
de diaspora, de verspreiding van de Joodse gemeen-
schappen over de hele wereld. Ze reisde, proefde, 
keek toe, verzamelde recepten en sprak met koks, 
marktkooplieden en mensen die de gerechten uit de 
overlevering kennen. Het resultaat zijn de magni-
fieke verhalen, anekdotes en recepten in dit boek.

Esther Erwteman: NOSH
Jarenlang reisde Esther voor 
haar werk de hele wereld over 
en kwam zo in aanraking met 
de meest verrukkelijke ver-
halen en recepten uit landen 
als India, Ghana, Israël, In-
donesië en Kameroen. Een-
maal thuis combineerde ze de 
buitenlandse smaken met de 
Nederlands-Joodse recepten 

en eettradities die ze van haar moeder leerde.
Spicy bloemkool met munt en tamarindesaus, Jood-
se ‘penicilline’ 2.0, zoete baba ganoush met dadels 
en noten, kugels en kigels voorbij de tradities, de 
magnifieke matseballen van Esthers moeder en 
Bashars engelenhaar; Nosh viert de diversiteit 
van de moderne Joodse keuken en dient slechts één 
doel: de lezer totaal overrompelen met zinnenprik-
kelende gerechten.

Moshi Hoffman: 
Hoffy’s, de Joodse 
keuken
Topgerechten uit de 
Joodse keuken Het tra-
ditionele Joodse restau-
rant Hoffy’s is al meer 
dan dertig jaar een be-
grip in de gastronomie. 
Sinds het veelbespro-

ken bezoek van tv-chef Jeroen Meus aan de broers 
Hoffman voor zijn televisieserie Goed volk en de 
passage over de Hoffy’s in Mazzeltov (2017) is het 
Antwerpse restaurant in heel Vlaanderen en Ne-
derland bekend.
Het Jodendom heeft vele tradities en rituelen, ook 
in de keuken. Het gebruik om koosjer te eten is alom 
bekend, maar dat bij elk van de vele Joodse feesten 
telkens aparte gerechten horen is minder wijdver-
breid. De religieuze kalender bepaalt welke maal-
tijd op tafel komt. Zo zijn er de typische visballetjes 
op de wekelijkse Sjabbat, latkes of aardappelkoek-
jes tijdens Chanoeka en de gevulde kool, pepers en 
aubergines voor het Loofhuttenfeest. (Soekot)
Voor dit boek duiken de broers Hoffman in de rijke 
geschiedenis van de Joodse rituele feestmaaltijden 
en schrijven ze hun familierecepten voor deze ge-
rechten neer, die van generatie op generatie wer-
den overgedragen. De recepten zijn ingedeeld in 
zes aparte hoofdstukken. Vijf ervan verwijzen naar 
Joodse feesten: Rosj Hasjana (Nieuwjaar), Pesach, 
Soekot (het Loofhuttenfeest), Chanoeka (het Licht-
feest) en de wekelijks terugkerende Sjabbat. Daar-
naast vind je recepten uit de keuken van elke dag in 
het hoofdstuk Dagelijkse kost. Met verhelderende 
teksten van Marijke Libert en sfeervolle foto’s van 
Piet De Kersgieter.
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Ongeveer twee jaar geleden tikte ik, wat verveeld, 
mijn oude huisadres in op een zoekmachine. Den 
Haag, Lamarckstraat 41. Tot mijn verbazing las ik 
op het scherm dat daar in de oorlog drie Joodse men-
sen gewoond hadden. Het echtpaar Van der Hoek en 
hun twaalfjarig dochtertje Judith Cato.
Toen ik dertig was had ik werkelijk alles gelezen 
over de Sjoa. Tot in de meest gruwelijke en onvoor-
stelbare details. Ik was dus voorbereid, dacht ik. In-
geënt tegen deze menselijke beestachtigheid, dacht 
ik. Niet dus. Ik was het niet.
Want dat meisje Judith had 
ooit in hetzelfde kamertje 
geslapen waar mijn kinder-
bed had gestaan. Ze had 
door hetzelfde raam naar de 
maan gestaard als ze niet 
slapen kon...of, als ze ziek 
was, naar die altijd wuiven-
de toppen van de populier in 
een van de binnentuinen van het woonblok. Van ons 
woonblok.

In januari 1943 moest het gezin onderduiken. In ja-
nuari van het jaar daarop werden ze opgepakt en op 
8 februari vanuit de strafbarak in ‘durchgangslager’ 
Westerbork op trans-
port gesteld en ver-
moord in Auschwitz-
Birkenau.
Ik dacht dat ik haar en 
haar naam maar te-
rug moest gaan halen, 
want in je verbeelding 
kun je alles terug-
draaien. In de zomer 
van 2019 heb ik, in vijf 
etappes, de route zo 
dicht mogelijk langs 
de spoorrails terug 
gelopen. Het traject 
volgend waarlangs zij 
via de provincie Gro-
ningen haar laatste 

Het verhaal van Judith
Martin van der Kooij

stukje Nederland verliet. Terug van Nieuweschans 
naar Westerbork.
Eind januari 2020 mocht ik, samen met mijn ‘beer-
tje’, de knuffel waarmee ik als kind altijd insliep, 
tijdens de marathon ‘102.000 namen lezen’ in Her-
inneringscentrum Kamp Westerbork de naam van 
haar en haar ouders hardop lezen.
Vervolgens, op 8 februari 2020, de datum van haar 
transport ben ik haar met de bus achterna gegaan 
naar Auschwitz. Later heb ik aan de oever van de 

rivier de Wisla, de laatste 
plek waar zij geweest moet 
zijn, de nieuwe jurk, die 
ik voor haar gekocht had, 
neergelegd. Als eerbetoon 
en als moment van herin-
nering. De plek waar nog 
iets kon zijn van dat meisje 
dat ooit in mijn kamertje 
had geslapen.

Hoe nu verder? Mijn persoonlijke zoektocht naar 
Judith loopt ten einde. Een foto van haar en haar 
familie zal waarschijnlijk nooit meer boven water 
komen. De reconstructie van haar verhaal en klei-
ne geschiedenis moest ik bij elkaar schrapen uit 
algemene getuigenissen rondom de transporten of 

Het jurkje voor Judith bij de oever van de Wisla 

Wellicht zijn er lezers van JaGDaf die mij met 
dit ‘hinklaid’-pad verder kunnen helpen, zodat 
we gezamenlijk een monument kunnen toevoe-
gen ter herinnering aan allen en een beetje aan 

Judith. Ik ben bereikbaar via de mail  
benikzelf@gmail.com en telefonisch  

06 30832967.
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verhalen over de diverse Joodse gemeenschappen, 
zowel in Den Haag als in het Noorden.
Gaandeweg dompelde ik mij ongemerkt onder in de 
rijke cultuur van de Joodse traditie en kon ik de 
warmte voelen van de beleving van de Joodse feest-
dagen in familieverband.

Jan Dokter heeft in de wandelgids het Westerbork-
pad een route uitgezet die loopt van de Hollandse 
Schouwburg naar Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork. Een route van Westerbork naar Nieu-
weschans, het laatste stukje Nederland dat de ge-
deporteerden nog zagen is er niet.
Op mijn site http://hinklaid-pad.nl heb ik een begin 
gemaakt met het uitzetten van een dergelijk pad, 
waarop ook synagogen, begraafplaatsen en getui-
genverslagen staan.

Ik wilde dit project als onderdeel van ‘75 jaar be-
vrijding’ realiseren. De pandemie die in maart uit-
brak stak daar helaas een stokje voor. Een dergelijk 
‘breed’ project kan je, als je dat al zou willen, echter 
niet in je eentje doen.
Wellicht zijn er lezers van JaGDaf die mij met dit 
‘hinklaid’-pad verder kunnen helpen, zodat we ge-
zamenlijk een monument kunnen toevoegen ter 
herinnering aan allen en een beetje aan Judith. Ik 
ben bereikbaar via de mail benikzelf@gmail.com
en telefonisch 06 30832967.

Martin van der Kooij woont in Paterswolde en was 
grafisch journalist en schrijver.

Joodse Feesten en treurdagen

10 december    eerste lichtje Chanoeka
11 t/m 18 december   Chanoeka
25 december    vastendag 10 Tewet
25 februari    Vastendag van Esther, begin vasten   
    5.44 uur
26 februari    Poeriem/Lotenfeest
25 maart   na nacht zoeken naar chameets 
          en verklaring (kol chamira)
26 maart   chameets verbranden voor 11.26 uur
         Challot overhouden voor sjabbat
27 maart    sjabbat, chameets wegruimen voor   
    11.25 uur
         Eerste seideravond
28 maart    Eerste dag Pesach
29 maart    Tweede dag Pesach

http://hinklaid-pad.nl


26 JaG17 december 2020 jaargang 33 nummer 4

Op 6 november 2020 overleed de Israëlische dich-
ter Natan Zach, z”l op 89 jarige leeftijd. Zach werd 
in 1930 in Berlijn geboren en emigreerde in 1936 
naar het toenmalige Palestina. Zach heeft grote in-
vloed gehad op de ontwikkeling van de modern He-
breeuwse poëzie. Hij ontving vele prijzen, waaron-
der de Bialik Prize (1982) en de Israel Prize (1995). 
Zach was professor aan de Haifa Universiteit. In 
2004 ontving Zach een eredoctoraat van de Univer-
siteit van Genève voor zijn bijdrage aan de vernieu-
wing van de poëzie in de tweede helft van de 20ste 
eeuw.

Dat wat wordt geprezen, houdt nimmer op

Onderstaand gedicht van zijn hand komt uit de Se-
der Tov Lehodot, teksten, gebeden en diensten voor 
weekdagen, Sjabbat en ander gelegenheden. Een 
uitgave van het Verbond van Liberaal Religieuze 
Joden in Nederland.

In de sjabbatochtenddienst van 7 november 2020 
las rabbijn Abraham Soetendorp dit gedicht ter na-
gedachtenis aan Natan Zach, z”l. 

Ik wil altijd ogen om te kunnen zien,
de schoonheid van de wereld te kunnen prijzen
Deze wondere schoonheid zonder smet,
te prijzen die haar zo mooi heeft gemaakt
en vol, overvol, schoonheid.

Ik wil nooit blind zijn voor de schoonheid
van de wereld zolang ik leef. Ik zal afzien van 
andere dingen, maar ik zal niet genoeg ervan krijgen
de schoonheid te zien waarin ik leef,
waarin mijn handen voortgaan als schepen.
Ik wil mijn leven met moed leiden, maar ook
met geduld, onuitputtelijk geduld.

Ik zal niet ophouden te prijzen.
Ja, met prijzen zal ik niet ophouden.
En al zou ik vallen, ik zou toch opstaan
 - zelfs voor een moment - 
opdat ze niet zullen zeggen: hij viel.
Echter, hij richtte zich even op om te jubelen 
met brekende ogen
Dat wat wordt geprezen, houdt nimmer op.

Nathan Zach

 Nathan Zach  
(screen capture: YouTube)
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Men Neme
Ruthy Schabbing

De Sfint’g van Pini

Al vaker vertelde ik over Beth Ha’emek, de kibboets 
waar ik vroeger woonde. Ik werkte daar een tijd-
lang in de ganon, de kleuterschool. In de kibboets 
eten, drinken, douchen en slapen de kinderen ook 
in de ganon en dat betekende dat ook de feestdagen 
uitgebreid met de kinderen werden gevierd. Zo ook 
natuurlijk Chanoeka.
Dit jaar wilde ik graag over een recept schrijven 
van iets dat ik van een Argentijnse vrouw uit Beth 
Ha’emek heb gegeten in de ganon. Maar hoe dan? Ik 
wist geen naam, dus waar ben ik naar op zoek? Toen 
ik mijn moeder over mijn zoektocht vertelde en mijn 
vader dit hoorde, vertelde hij dat hij iets soortgelijks 
had gegeten met een Chanoeka bijeenkomst bij Pini 
thuis. Hij stuurde mij het recept en ik denk echt dat 
dit het is. Alleen…. als ik google er op raadpleeg 
kom ik hetzelfde recept tegen onder de naam Ma-
rokkaanse donuts. Dat is natuurlijk helemaal niet 
erg, lekker is lekker en feest is feest!

Men neme
•	 1 kg. meel
•	 2,5 eetlepel droge gist
•	 1 kop suiker
•	 1 kop olie
•	 1 ei
•	 1 theelepel zout
•	 4 koppen lauw water
•	 Olie om in te frituren
•	 Voor garnering een schaaltje poedersuiker

Meng de droge ingrediënten in een kom en maak 
een kuil in het midden. Daar doe je een deel van 
het lauwe water, olie en het ei in en kneed van hier-
uit. Water toevoegen tot je een soepel, nattig deeg 
hebt. Bedek het deeg met een vochtige theedoek en 
zet het een uur op een warme plek om te rijzen. Na 
het rijzen nog even goed doorkneden en frituurolie 
verwarmen tot 180 graden. Nu vorm je (met natte 
handen!) ballen ter grote van een kleine tennisbal 
die je vervolgens plat maakt en met een draaiende 
beweging maak je een gat in het midden. Frituur de 
sfint’g vervolgens aan beide zijden goudbruin. Na 
het bakken haal je ze met behulp van twee vorken 
door de poedersuiker.

Bete avon en 

Chag chanoeka sameach en 

Blijf gezond!
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The 36 Unknown, Thirty-Six Etchings
Ben-Zion
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Loeach

Friesland
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

19 januari: Genootschap Nederland-Israël, 
aanvang 19.30 uur - 21.30 uur, ‘Zwettehiem’, Pieter 
Sipmawei 290, 8915 DZ Leeuwarden West. Voor info 
secretaris@gnileeuwarden.nl 

16 februari: Genootschap Nederland-Israël, 
aanvang 19.30 uur - 21.30 uur, ‘Zwettehiem’, Pieter 
Sipmawei 290, 8915 DZ Leeuwarden West. Voor info 
secretaris@gnileeuwarden.nl

24 februari: Mifgasjiem, aanvang 10.30 uur, Res-
taurant de Koningshof, Prinsenweg 1, 8443 DN
Heerenveen. Entree inclusief lunch € 12,50, overma-
ken vóór 20 februari op NL45INGB 0443 418 705 
t.n.v. J.D. Penninkhof o.v.v. 24 februari.

16 maart: Genootschap Nederland-Israël, aan-
vang 19.30 uur - 21.30 uur, ‘Zwettehiem’, Pieter Sip-
mawei 290, 8915 DZ Leeuwarden West. Voor info 
secretaris@gnileeuwarden.nl

31 maart: Mifgasjiem, aanvang 10.30 uur. Matse-
maaltijd, Restaurant de Koningshof, Prinsenweg 1, 
8443 DN Heerenveen.Entree inclusief Lunch € 12,50 
overmaken vóór 15 maart op NL45INGB 0443 418 
705 t.n.v. J.D. Penninkhof. o.v.v. 15 maart.

Groningen
Synagoge, Folkingestraat 60, 9711 JZ Groningen. 
Entree € 3,- + instap-rondleiding € 5, -, donateurs 
en kinderen t/m 16 jaar gratis. Afspraak voor groe-
pen 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.
synagogegroningen.nl

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

Landelijk
Museum Sjoel Elburg, Graaf Hendriksteeg 2, 
8081 CH Elburg is te bezichtigen. Info www.sjoelel-
burg.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
•	 2 oktober t/m 28 februari: Waterlooplein.
•	 11 december t/m 16 mei: Een graf in de wol-

ken.
•	 Kindermuseum: t/m 28 maart 2021 Het 

Droombos van Eli Content.
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Emden, Duitsland
Ostfriesisches Landesmuseum,  Brückstraße 1 
26725 Emden
„Kunst“ und Stadt Emden während der NS-
Zeit im Fokus der Provenienzforschung. 
8 november 2020 tot 27 januari 2021, http://
www.landesmuseum-emden.de/

Sjoeldiensten
Vanwege de coronapandemie worden op dit 
moment geen sjoeldiensten georganiseerd in 
de synagogen in Noord Nederland. Er zijn wel 
digitale bijeenkomsten.

Voor meer informatie:
•	 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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