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Ook in dit nummer hebben we weer een grote verscheidenheid 
aan artikelen weten te verzamelen. Ons uitgangspunt bij elk 
nummer is dat natuurlijk niet alle lezers ook álles interessant 
of vermakelijk kunnen vinden, maar dat er wel altijd voor ie-
dereen iets wetenswaardigs in JaGDaF te lezen is. Gelukkig 
hebben we een aantal zeer trouwe ‘leveranciers’ van artikelen 
zoals rabbijn Evers en er melden zich tot ons genoegen geluk-
kig ook geregeld weer nieuwe mensen die een bijdrage willen 
leveren.

Hoewel we ons met name richten op Joods leven in het Noor-
den, kijken we soms ook ver over de provinciegrenzen: niet al-
leen geografisch maar ook in tijd en soms zelfs over filosofische 
en culturele grenzen. Voorwaarde is natuurlijk dat er een dui-
delijke link moet zijn met het Jodendom. Zo publiceerden we 
eerder een stuk over de Britse staatsman Disraeli en deze keer 
een artikel van filosoof Henk de Weerd over een beroemde an-
dere filosoof, Karl Marx.

In dit nummer verder aandacht voor ondermeer literatuur en 
persoonlijke geschiedenissen, waaronder een interview met 
Jacques Wallage over het bedrijf van zijn familie in Groningen.
Lex van der Star vraagt aandacht voor een opvallend, positief 
bijverschijnsel van de coronabeperkingen: de innovatieve ont-
wikkelingen op het gebied van o.a. kunst en cultuur. Het resul-
taat is een groot aanbod aan concerten, lezingen en voorstellin-
gen. Uit nood geboren, maar wat een verrijking!

Als bestuur en redactie hebben we geleidelijk een aantal ver-
anderingen bij JaGDaF doorgevoerd, in vormgeving, in lay-out 
en ook inhoudelijk. We doen ons best om u viermaal per jaar 
een leesbaar, gevarieerd en interessant magazine te bieden. 
Daarom zijn we erg benieuwd wat u daarvan vindt. Spreekt het 
u aan? Hebt u misschien suggesties voor bepaalde onderwerpen 
of thema’s? Bent of kent u iemand die een interessant artikel 
zou kunnen bijdragen? Wij horen het heel graag. U kunt uw 
reactie sturen naar:  redactie@jagdaf.nl

Chag hamatzot sameach,
namens het bestuur,
Mirjam Dopheide, voorzitter
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dankgebed na de maaltijd. Dit is 
niet specifiek voor Pesach. Ook 
bij andere gelegenheden bensjen 
we ‘over een beker wijn’, meestal 
met een minjan. Bijzonder is dat 
deze derde beker nu een onder-
deel vormt van de Seider. En dat 
iedereen deze beker drinkt, niet 

alleen de ‘voorbensjer’.
De vierde beker hoort bij Halleel, het speciale ge-
bed dat we uitspreken op feestdagen om Hashem 
te danken voor zijn redding.

Een vooraankondiging in de Torah.
Nadat Moshé voor het eerst bij Par’o is geweest, 
weigert Par’o de Joden te laten gaan. Integendeel 
hij verzwaart de slavernij. Moshé beklaagt zich bij 
Hashem, dat zijn pleidooi een averechts effect heeft 
gehad. Hashem stelt Moshé gerust en zegt hem dat 
Hij het Joodse volk zal bevrijden. Hashem gebruikt 
uitdrukkingen om de bevrijding van het Joodse 
volk te beschrijven.
“Ik zal jullie uitvoeren. Ik zal jullie redden. Ik zal 
jullie bevrijden. Ik zal jullie nemen tot volk.” De 
vier bekers van de Seideravond zijn een verwijzing 
naar deze vier uitdrukkingen van bevrijding.

Gedurende de Seider drinken we 
vier bekers wijn, twee vooraf-
gaande aan de maaltijd en twee 
na de maaltijd. Voor we hier 
nader op in gaan een kleine in-
leiding. Onze geleerden hebben 
bepaalde belangrijke gebeurte-
nissen gekoppeld aan een beker 
wijn, om deze gebeurtenis nog meer aanzien te ge-
ven. (Denk bijvoorbeeld aan een choepa – huwelijks 
sluiting) Een ander mooi voorbeeld hiervan zien we 
op Seideravond.

Vier belangrijke momenten
De eerste beker is gekoppeld aan de kiddoesj, de 
wijding van deze dag. Net zo als we dat ook doen 
elke vrijdagavond en elke ingaande jom-tov.
De tweede beker is de beker waarover we de hagga-
da uitspreken. Het is een mitswa, een opdracht van 
de Torah, om deze avond uitvoerig te vertellen over 
de Uittocht uit Egypte. De haggada is het boek dat 
we gebruiken om te vertellen over de Uittocht. Om 
deze vertelling nog meer aanzien te geven, heffen 
we gedurende dit gedeelte van de Seider af en toe 
het glas en bij de afronding van dit deel van de Sei-
der drinken we deze tweede beker wijn.
De derde beker is gekoppeld aan het bensjen, het 

O.R.T.

Achtergronden bij 
de vier bekers

door rabbijn S. Evers



4 JaG25 maart 2021 jaargang 34 nummer 1

JaGDaF

Een vooraankondiging voor latere 
bevrijdingen
De bevrijding uit Egypte wordt gezien als de basis 
van alle bevrijdingen van het Joodse volk uit de bal-
lingschappen waarin ze later in de geschiedenis wa-
ren: Babylonië, Medië (Perzië), Griekenland en de 
Romeinen. Wij drinken nu al lechaim (op het leven) 
voor de toekomstige bevrijdingen van het Joodse 
volk.

Rode wijn 
Bij voorkeur gebruiken we rode wijn. Rode wijn 
wordt gezien als een voornamere wijnsoort dan wit-
te wijn. Daarnaast is de kleur rood een verwijzing 
naar het bloed van het pesachlam, dat het Joodse 
volk op de deurposten en de bovendorpel heeft ge-
smeerd. Dit was bij de laatste plaag en heeft uitein-
delijk geleid tot de bevrijding uit Egypte. Zo is de 
rode wijn ook een teken van hoop voor ons om ook 
bevrijd te worden van alle narigheid.
Indien iemand echter rode wijn slecht verdraagt of 
echt niet lekker vindt, dan kan men ook witte wijn 
gebruiken. En indien iemand überhaupt geen wijn 
mag /kan drinken dan kan men ook druivensap 
drinken.

De vijfde beker - de beker van Elijahoe
Er is een discussie in de Talmoed. Rabbi Tarfon is 
van mening dat we op Seideravond vijf bekers wijn 
moeten drinken. Temeer daar er ook een vijfde uit-
drukking van bevrijding staat: “Ik zal jullie bren-
gen naar het land.” De Talmoed komt niet tot een 
beslissing, maar laat de discussie open eindigen. 
Dit gebeurt wel vaker in de Talmoed en volgens de 
traditie worden deze open discussies beslist door de 
profeet Elijahoe.
De profeet Elijahoe heeft een zeer bijzondere plaats 
in onze traditie. Hij leefde ten tijde van de koningen 
en hij was onverschrokken in zijn verkondiging van 
de boodschap van Hashem. Maar Elijahoe is niet 
alleen een profeet in het verleden, hij is ook de pro-
feet van de nabije toekomst: hij is de profeet die de 
komst van Mashiach zal aankondigen.

Bij het inschenken van de vierde beker wordt er nog 
een beker ingeschonken. Centraal op tafel staat de 
beker van Elijahoe. Een verwijzing naar de boven-
staande punten. Laat Elijahoe komen en ons vertel-
len of we vier of vijf bekers moeten drinken. Maar 
vooral, laat Elijahoe komen en aankondigen dat de 
tijd van Mashiach is gekomen. Dan is Pesach niet 
alleen het feest van de bevrijding uit Egypte, maar 
dan is het ook de tijd van de bevrijding van het 
Joodse volk uit haar huidige ballingschap, bimhéra 
wejaménoe - spoedig in onze dagen.

Stichting Na De Oorlog leidt naoorlogse gastspre-
kers op die hun familieverhaal willen vertellen op 
scholen en tijdens openbare bijeenkomsten. De ver-
halen van de slachtoffers van de Sjoa mogen nooit 
vergeten worden. De Stichting zoekt na-oorlogse 
gastsprekers.
Zie voor meer info: www.nadeoorlog.nl of stuur een 
mail naar: info@nadeoorlog.nl.
Of neem contact op met Deborah Lens, 06 39762378 
of 085 2500281

Het vertellen van verhalen over de 
Sjoa
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Bij de voordeur worden we opgewacht door Jacques 
Wallage, die ons gastvrij ontvangt en door de tuin 
mee loodst naar zijn werkvertrek, want “er wordt 
boven linoleum gelegd dus het is wat rommelig in 
huis”. Terwijl hij koffie en thee haalt, bekijken we 
met interesse de goedgevulde boekenplanken. Te-
gen een andere muur staat een tafel met foto’s van 
mensen die hem na aan het hart liggen. Niet alleen 
familieleden maar ook politici als Joop den Uyl, Ro-
bert Kennedy en Wim Kok. Als bekende PvdA politi-
cus, Joods en met een lange maatschappelijke staat 
van dienst in de stad Groningen en in het land1, 
krijgt Jacques vaak verzoeken voor interviews over 
verschillende onderwerpen, maar niet eerder over 
zijn vader Philip Wallage en het familiebedrijf. 
JaGDaF, waar hij zelf al jaren op is geabonneerd, 
heeft de primeur. Er ontspint zich een levendig ge-
sprek, waarbij het persoonlijke het anekdotische 
ontstijgt en in een breder verband betekenis krijgt 
als een microgeschiedenis, die de geschiedenis van 
veel Joden in de provincie Groningen (en erbuiten) 
weerspiegelt.

Portret van een vader
Interview met zoon Jacques Wallage

Mirjam Dopheide en Tsafrira Levy

Hoe het begon
Om met het laatste te beginnen: Jacques vermoedt 
dat zijn voorouders vanuit Walachije, een gebied in 
Roemenië via Polen en Duitsland in Oost Gronin-
gen belandden. Economisch stonden zij, net als veel 
andere Joden in de diaspora, aanvankelijk onder-
aan de maatschappelijke ladder. Ze bezaten niets 
en wie niets bezat kon ook geen krediet krijgen 
maar wel als marskramer de kost verdienen. Dat 
was ook hoe de familie Wallage zich eind 19e eeuw 
een inkomen verwierf: door met ’garen en band‘ 
langs de deuren van huizen en boerderijen te gaan. 
Concreet: je kocht een voorraadje courante artike-
len en probeerde die zo snel mogelijk door te ver-
kopen. Met de opbrengst werd de rekening voldaan 
en bleef er een beetje winst over. Het streven was 
om op termijn een winkel te beginnen. Was dat suc-
cesvol, dan breidde men uit. En dat lukte, vertelt 
Jacques. Zijn grootmoeder van vaderskant bezat in 
Stadskanaal een kleine grossierderij in zogeheten 
galanterieën en een atelier voor kledingreparaties. 
Zij was, tamelijk ongewoon voor die tijd, een ge-
scheiden vrouw en alleenstaande moeder van zes 
kinderen. Over grootvader Wallage, die zijn gezin 
verliet voor een andere Joodse vrouw en een nieuw 
gezin stichtte, werd in de familie met geen woord 
meer gesproken. Dat brengt onze gastheer op een 
bijzonder verhaal: rond zijn 10e ontmoette hij een 
aardig meisje waar hij het onmiddellijk goed mee 
kon vinden. Haar naam deed geen belletje rinkelen. 
Thuisgekomen vertelde hij enthousiast dat hij zich 
meteen bij haar op zijn gemak had gevoeld, ‘alsof 
ze familie was’. En dat bleek te kloppen, ze deelden 
een grootvader.
Het ging de familie voor de oorlog zakelijk steeds 
beter, ze waagden de stap, kochten een bedrijfspand 
aan de Rademarkt en verhuisden naar de stad. Op 
de gevel stond prominent Firma Wallage Import 
Engros. Aanvankelijk woonde grootmoeder boven 
de zaak, na de oorlog werd die ruimte bij het bedrijf 
getrokken.2 De firma leverde galanterieën door het 
hele land. Huishoudelijke artikelen, lederwaren, en 
na de oorlog ook kunstbloemen. Jacques herinnert 
zich hoe zijn vader de tuin aan de Nassaulaan een 

Philip Wallage
Foto: familiebezit



6 JaG25 maart 2021 jaargang 34 nummer 1

JaGDaF

keer vol zette met namaak krokussen. Het moest 
nu maar lente worden, vond hij. Broers Philip en 
Jacques (naar wie ‘onze’ Jacques vernoemd is) ver-
tegenwoordigden in de jaren dertig het bedrijf in 
de rest van Nederland. Philip trouwde in 1933 met 
Heika (Rie) Cohen, dochter van slager Cohen3 uit 
de Folkingestraat en ze verhuisden naar Apeldoorn 
om dichterbij het werkgebied Zuid-Nederland te 
wonen. Daar werd Jacques’ oudste broer Leo gebo-
ren. Het bedrijf, werd tot zijn deportatie geleid door 
oudste zoon Moos. Het groeide na de oorlog - met 
name door import uit Oost-Europa - uit tot een be-
drijf dat werk verschafte aan twintig mensen.

De oorlog en daarna

Wat gebeurde er tijdens de oorlog met de familie 
en de zaak? Jacques weet het niet precies. Een van 
de vertegenwoordigers van de zaak, Jan de Vries, 
heeft zijn ouders met gevaar voor eigen leven steeds 
geholpen. Het bedrijf werd waarschijnlijk door een 
aantal werknemers op een laag pitje draaiende  
gehouden. Het jonge gezin vond na een lange zwerf-
tocht een onderduikplaats bij gereformeerde boeren 
in Friesland en overleefde net als oom Jacques en 
lievelingstante Saar de oorlog. De andere familie-
leden, onder wie oom Moos en vaders zusters Lea 
en Bets niet. Ook van de familie van moederskant 
overleefden slechts enkelen de Sjoa. Wat het lot 
van grootvader Wallage was, weet Jacques niet. Al 
snel na de geboorte van Jacques in 1946 keerde de 
familie terug naar Groningen en namen zijn vader 
en oom de leiding over de firma Wallage op zich. 
Vader deed de verkoop en het beheer, oom de in-
koop. Als kind hielp Jacques de facturen controle-
ren en ook nu kan hij, geconfronteerd met bepaalde 
plaatsnamen, de namen van klanten van de Firma 
Wallage zonder nadenken opnoemen. Vader Philip 
rekende alles uit het hoofd na, Jacques controleer-
de of de goede getallen op de telstrook stonden en 
of die klopten met de factuur. Het bedrijf verkocht 
aan winkels, bazars en later ook aan de grote wa-
renhuizen. Onder de klandizie bevonden zich en-
kele kloosters. Jacques schetst zijn vader als een 
integere en behoedzame zakenman (of koopman 

zoals hij zich noemde) die niet teveel schuld wilde 
maken. Klantvriendelijk als hij was, adviseerde hij 
eens een non om voor het klooster minder kammen 
in te kopen dan ze van plan was, want zoveel had 
ze volgens hem niet nodig Hij was een zachtaardig 
mens, de klanten mochten hem graag en hij was 
een sociale werkgever voor zijn personeel. Het be-
drijfspand op de hoek Rademarkt, Veulsgang werd 
in 1964 gesloopt om plaats te maken voor het nieu-
we politiebureau en uiteindelijk hield ook de Firma 
Wallage op te bestaan. Over de oorlog sprak Phi-
lip niet, ‘hulpeloos’, zoals Jacques in zijn boek Het 
land achter de heuvels schrijft ‘als het erom ging het 
grootste drama uit zijn leven een plaats te geven’. 
Dit in tegenstelling tot Jacques’ moeder Rie, die er 
vaak en veel over praatte, en bang was voor eventu-
eel opduikend anti-semitisme. Voor de oorlog hield 

Jacques Wallage
Foto: de interviewsters
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ze een koosjere keuken, na de oorlog niet meer. ‘God 
kneep vier jaar lang een oogje dicht. En nu doe ik 
het’, zei ze daarover.

Betrokkenheid bij de Joodse Gemeente
Zijn ouders hadden praktisch alleen Joodse vrien-
den. Jacques kenmerkt hen als ‘cultureel gemoti-
veerde Joden’ en noemt zijn vader een belijdend 
agnost, liberaal en humanist. Toch was zijn vader 
na de oorlog een jaar of tien voorzitter van de Jood-
se gemeente in Groningen. Jacques licht toe: “Hij 
voelde zich verantwoordelijk, wie moest het anders 
doen? In die jaren ging vader trouw naar sjoel, maar 
dat was vooral opdat ‘oom David (Bierman) zijn ge-
beden kan zeggen’, hij zag minjan als een sociale 
verplichting. Hij nam zijn eigen ‘vakliteratuur’. (het 
NIW en de Joodse Wachter) mee naar sjoel en ging 
die tijdens de dienst lezen.” Of het voorzitterschap 
van de gedecimeerde en getraumatiseerde gemeen-
te zijn vader zwaar viel, weet Jacques niet. Philip 
Wallage was ook geen man die het hart op de tong 
droeg, maar eerder wat introvert en ingetogen was. 
Veelzeggende uitspraken van hem die Jacques ci-
teert zijn ‘Uiteindelijk vallen alle bladeren van de 
bomen’, en ‘Joden zijn niet slechter, maar ook niet 
beter dan anderen’. Vader geloofde niet in God, 
maar wel in Israel, zei hij altijd. Een hele andere 
persoonlijkheid dan zijn vrouw Rie, die volgens Jac-
ques een buitengewoon helder verstand had en zeer 
uitgesproken en ad rem was. “In andere tijden had 
zij gemakkelijk een mooie carrière kunnen hebben 
en bijvoorbeeld mijn werk als staatsecretaris kun-
nen doen,” vertelt hij met enige trots.

Trots
Van de naoorlogse kleine Joodse gemeenschap ko-
men we op het heden en de toekomst van Joden. 
De assimilatie is versneld, doordat er zo weinigen 
de oorlog overleefden. Er was geen ‘massa’ meer 
van cultureel gemotiveerde Joden zoals zij. Natuur-
lijk hadden ze voor hun drie zonen graag Joodse 
schoondochters gehad. Maar Jacques denkt dat ze 
die niet-Joodse schoondochters als een onvermijde-
lijke consequentie zagen van de kleine omvang die 

de Joodse gemeenschap na de oorlog had.
We ronden af met nog een laatste vraag. Was zijn 
vader trots op hem, op zijn loopbaan? Jacques ver-
telt dat hij als jonge wethouder prins Claus die met 
prinses Beatrix Groningen bezocht mocht begelei-
den. Philip woonde als voorzitter van de Joodse ge-
meente een deel van het bezoek bij. Jacques stelde 
hem aan Claus voor, die vroeg: “Bent u trots op uw 
zoon?” Waarop Philip antwoordde: “Als hij hard 
werkt, wel.”
Philip Wallage overleed op zijn 81e aan kanker in 
1983. Hij berustte erin, kanker zag hij als iets ‘na-
tuurlijks’, fundamenteel wat anders dan zo velen 
tijdens de Sjoa was overkomen. Jacques’ moeder Rie 
werd op het einde van haar leven erg depressief. Zij 
overleed in 1994 op haar 86e. Zij zijn naast elkaar 
begraven op de Joodse begraafplaats in Groningen.

Noten
1. Gemeenteraadslid, wethouder, burgemeester, bijzon-

dere hoogleraar Integratie en Openbaar Bestuur aan 
de Rijksuniversiteit Groningen; lid van de Tweede 
Kamer, staatsecretaris, fractievoorzitter van de 
PVDA in de Tweede Kamer, voorzitter van het Raad 
voor het Openbaar Bestuur.

2. Oma Suzanne Wallage verbleef aan het eind van 
haar leven in het Apeldoornsche Bos, een Joods psy-
chiatrisch ziekenhuis, waar zij begin 1943 overleed. 
Ze werd in Apeldoorn begraven.

3. Levi Benjamin Cohen was aanvankelijk veehande-
laar, uiteindelijk was hij tot zijn deportatie slager. 
Hij had een mooie stem en zong in het koor van de 
sjoel.

Verder lezen
•	 Jacques Wallage: Het land achter de heuvels. 

Politiek als ambacht, 1968-2018. Uitg. Cossee, 2018 
(dit boek is opgedragen aan de nagedachtenis van 
Bets Wallage, die in Groningen onderwijzeres was)

•	 Jacques Wallage: Plaats van bestemming. Uitg. Bert 
Bakker, 2009.
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Het einde van het Joodse leven in Delfzijl is bijna 
tot op de minuut te dateren. Op 11 maart 1942, 
even na de klok van 14.00 uur in de middag, ver-
trekt een personentrein van het station van Delfzijl 
richting Amsterdam. Treinwagons gevuld met bijna 
alle Joodse inwoners van de havenstad Delfzijl en 
omliggende dorpen.

Het begin
Driehonderd jaar eerder staat de Dertigjarige Oor-
log (1618–1648) aan het begin van de vestiging van 
Joden in de regio Delfzijl. Deze Europese oorlog 
zorgt ervoor dat de Joodse inwoners uit de Duitse 
staten en Oost-Europa door oorlogsgeweld en ver-
volging hun eigen regio ontvluchten. Een deel van 
deze oorlogsvluchtelingen gaat zich vestigen in 
het Groninger land. In de collectie van de Gronin-
ger Archieven bevindt zich een processtuk waarin 
wordt omschreven dat in 1639 handelaar Arent 
Abrahams uit Farmsum een schuld van 100 Emb-
der daalders niet heeft betaald. Deze ‘olde joede 
te Farmsum’ wordt in dat jaar veroordeeld om dit 
bedrag alsnog te voldoen. Dat Farmsum in die tijd 
waarschijnlijk meer Joodse inwoners heeft gehad 
blijkt uit een gevelsteen van een woonhuis aan de 
Molenstraat. Naast een tekst is op deze steen uit 
1642 namelijk ook een Davidster gegraveerd. 

Het Joods verleden van Delfzijl in vogelvlucht
Elex Kappen

Gevelsteen 1642, Farmsum
Foto: E.Kappen

Het overwegend protestantse Nederland van de 17e 
eeuw was zeker geen veilige haven voor de Joodse 
medemens. De kerk is zeer onverdraagzaam tegen-
over deze groep burgers en ook het uitoefenen van 

beroepen is zeer beperkt. Door het verbod om lid te 
worden van een gilde is handelaar, marskramer of 
arbeider één van de weinige alternatieven om geld 
te verdienen.

Groninger Landadel
De landadel daarentegen is toleranter, dit komt 
mede door de slechte verhodingen tussen deze re-
gionale jonkers en de kerk. Joachim Ripperda - lid 
van het adellijke geslacht Ripperda - verleent als 
heer van Farmsum op 10 maart 1655 een vergun-
ning aan Isac Samuels om binnen het rechtsgebied 
van Delfzijl een bank van lening te beginnen. Ook 
wordt de familie Samuels toegestaan om hun eigen 
geloof te belijden en te leven volgens Joodse gebrui-
ken, met de restrictie dat dit gebeurt binnen de wet-
telijke regels die gelden in het land van herkomst. 
Voor het wonen en werken in Delfzijl moeten Isac 
en zijn vrouw Frouke Heimans jaarlijks tien ca-
roli guldens betalen aan de Ripperda’s. Door deze 
tolerante houding van de heer van Farmsum kan 
de Joodse vluchteling in de regio Delfzijl een deel 
van zijn eigen identiteit behouden en zijn er kansen 
om een inkomen te verdienen. Dit geldt echter niet 
voor het hele Groninger grondgebied. De toenma-
lige Staten van Stad en Ommelanden - Groningen 
als gewest van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden - heeft in de 17e eeuw menig resolutie 
aangenomen waarin ook de Joden zonder geldige 
papieren worden gesommeerd om binnen 24 uur uit 
Groningen te vertrekken.
Dat de Ripperda’s toegevend zijn ten opzichte van de 
Joodse burgers blijkt ook uit het feit dat hen wordt 
toegestaan om een eigen begraafplaats te stichten 
in Farmsum. De oudste grafzerk van deze oudste 
Joodse dodenakker in de provincie Groningen da-
teert uit het jaar 1693, in dat jaar wordt Jozef Leib 
uit Lifschitz hier begraven. Het is onduidelijk of hij 
woonachtig was in Delfzijl, maar Jozef Leib is zeker 
niet de enige van buiten de regio die hier begraven 
is. In deze periode worden ook Joodse burgers uit 
andere plaatsen in de provincie op de begraafplaats 
aan de Bredelaan in Farmsum ter aarde besteld.
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Burgerrecht en bloei
In het midden van de 18e eeuw verslechteren de 
rechtspositie en bestaansomstandigheden van de 
Joden in het Pruisische Duitsland. Hierdoor vetrek-
ken veel Joodse inwoners uit Ostfriesland richting 
Groningen. Het merendeel heeft in deze periode de 
voorkeur voor de handelsstad Appingedam, maar 
er vestigen zich ook een aantal in de havenplaats 
Delfzijl. In vestigingsvergunningen, schuldbeken-
tenissen, rechtelijke stukken, nalatenschappen 
en eigendomsbewijzen uit deze periode staan di-
verse Joden als handelaar in negotie, veehande-
laar of slager met woonplaats Delfzijl of Farmsum  
vermeld. In deze archiefstukken staan de verwik-
kelingen van later bekende namen zoals Pels, Le-
vie en Sleutelberg soms summier, maar vaak ook 
nauwkeurig omschreven.
Met de komst van de Fransen in Nederland wordt 
de rechtspositie van de Joodse bevolking in de Ba-
taafse Republiek een stuk gunstiger. Op 2 septem-
ber 1796 krijgen ook zij het burgerrecht en hiermee 
dezelfde rechten en plichten als de overige burgers 
van de republiek. Deze verandering valt in de prak-
tijk van het alledaagse leven wel tegen, maar door 
de aanwezigheid van het Franse leger in Delfzijl 

kunnen de Joodse inwoners van de garnizoens-
stad een eigen Joodse gemeente stichten. Op een 
burgerbevolking van in totaal 1945 personen heb-
ben 55 inwoners van Delfzijl en Farmsum in 1809 
een Joodse identiteit. Deze kleine Joodse gemeen-
te viel toentertijd onder het district Leeuwarden. 
Een paar jaar later behoort de ring Delfzijl - waar 
naast Delfzijl ook plaatsen als Farmsum, Weiwerd, 
Termunten en Wagenborgen onder vallen - tot het 
district van de hoofdsynagoge in Groningen. In de 
beginjaren van de nieuwe gemeente huurt men 
een woonhuis dat als synagoge dient, maar in 1841 
schenkt koning Willem II de gemeente een oude hu-
zarenstal met bijbehorende grond en na een gron-
dige verbouwing wordt deze nieuwe synagoge op 23 
september 1842 ingewijd.
Het aantal Joodse burgers in Delfzijl blijft ook in de 
daaropvolgende decennia bescheiden van omvang. 
De families Sleutelberg, Van Zanten, Pels, Poortje 
en Cohen vormen een constante kern van het Jood-
se leven in Delfzijl. Andere families vertrekken en 
nieuwe Joodse families, zoals Polak en Goudsmid, 
vestigen zich definitief in de havenstad. De begin-
jaren van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden 
worden onder anderen gekenmerkt door een sterke 
ontwikkeling van de zeevaart, Delfzijl groeit in deze 
periode uit tot een echte handelshaven. Dit nieuwe 
economische klimaat is voor de Joodse handelaar 
en winkelier erg gunstig en de Joodse bevolking 
groeit. Ook worden er in deze jaren nieuwe initiatie-
ven ontplooid. Zo wordt in 1887 een kavel grond aan 
de Singel in Delfzijl gekocht voor de bouw van een 
nieuwe synagoge met Joods schooltje en een aantal 
Joodse winkeliers speelt een niet onbelangrijke rol 
bij de oprichting van de Delfzijlster Handelsvereni-
ging. In de laatste jaren van de 19e eeuw wonen er 
205 Joodse zielen in Delfzijl en omliggende dorpen, 
een hoogtepunt dat later nooit weer is geëvenaard.

Neergang en einde
Door de trek naar de steden en de grote landbouw-
crisis (1878-1895) neemt het aantal Joodse inwoners 
in de gemeente Delfzijl na 1900 gestaag af. Door 
de verminderde toekomstperspectieven vertrekt  

Joodse begraafplaats Farmsum, 
provincie Groningen

Foto: E. Kappen
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Nieuwjaarsfeest van de bomen. ‘Van harte maz-
zeltov, gelukkig Nieuwjaar’, hoor ik u denken, ‘hoe 
verzinnen ze het? Een soort dierendag, maar dan 
voor bomen?’ Of misschien bent u zo gewend aan 
het nieuwjaarsfeest der bomen dat het vreemde en 
primitieve u niet eens meer opvalt.
Er zijn meerdere feesten, wetten en met name ge-
bruiken die in eerste instantie ietwat primitief en 
kinderachtig overkomen. Maar na enig doordenken 
of naarmate wetenschap vordert, blijkt het kinder-

De boom is jarig!?
Opperrabbijn Binyomin Jacobs

achtige toch niet zo kinderachtig te zijn als het in 
eerste instantie oogde en worden verborgen diep-
gang, wijsheid en waarheid zichtbaar.
En dus rijst de vraag: wat is de diepere betekenis 
van het Nieuwjaarsfeest van de bomen?
Er zijn wetten ten aanzien van het wel/niet mogen 
profiteren van de vruchten van bomen, het doen 
van afdrachten aan de Tempel, het geven van een 
bepaald percentage van de opbrengst aan de armen. 
En deze wetten zijn gekoppeld aan de leeftijd van 

De Joodse toneelvereniging Vreugde en Vriendschap
Collectie Groninger Archieven

vooral de jongere generatie om elders een 
nieuw bestaan op te bouwen. Ook Joodse 
tradities worden steeds minder strikt na-
geleefd. Op sjabbat gaat men nog wel naar 
de synagoge, maar daarna wordt er gewoon 
weer gewerkt en openen de Joodse winke-
liers hun winkeldeuren. Het culturele leven 
krijgt in de dertiger jaren van de vorige eeuw 
nog een positieve impuls met de oprichting 
van de Joodse toneelvereniging Vreugde en 
Vriendschap. Maar langzamerhand wordt 
het leven steeds meer beïnvloed door de 
schaduw van een naderende inktzwarte pe-
riode. De Duitse bezettingsmacht is vanaf 
mei 1940 zichtbaar aanwezig in Delfzijl en nieu-
we maatregelen worden aangekondigd, beetje bij  
beetje worden de vrijheden ingeperkt. Al gauw 
is de Duitse bezetter bang voor vluchtpogingen 
via de havens en daarom worden de Joodse Ne-
derlanders uit de kustgebieden als één van de 
eersten gedeporteerd. Ondanks bemiddelingen 
van burgemeester Van Julsingha vertrekt op 
die gure woensdagmiddag van 11 maart 1942 de 
trein. Met het vertrek van de trein naar Amster-
dam komt er een abrupt einde aan een tijdperk 
van driehonderd jaar Joods leven in Delfzijl. 

Bronnen
•	 Jaap Bottema (1980): Ze waren onder ons: 300 jaar 

joden in Delfzijl 1642-1942. Delfzijl: eigen beheer 
Bottema

•	 Stichting Cultureel Erfgoed Gemeente Delfzijl 
(2020): Verhalen van Delfzijl: Delfzijlster geschiede-
nis in een notendop. Bedum: Profiel Bedum

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



DaF 12 Niesan 5781 jaargang 34 nummer 1 11

de boom. Vergeet niet, onze voorouders waren 
agrariërs. En dus logisch dat er regels zijn voor 
de agrarische sector.
Maar toch blijft de vraag: Wat doe ik als niet-
agrariër hiermee? Thora en Traditie hebben 
toch immers eeuwigheidswaarde en gelden 
daarom in ieder tijd, onder alle omstandigheden 
en voor ieder van ons!
Kie ha’adam eets hasadé – de mens is gelijk 
een boom in het veld. Een boom heeft wortels, 
een stam met takken en een vruchtboom geeft 
vruchten. De mens heeft ook wortels, zijn roots. 
Zonder die roots, de gevoelsmatige verbintenis 
met zijn (Joodse) afkomst, kan de boom niet 
groeien. Een klein rukwindje zal de boom ont-
wortelen.
De stam symboliseert kennis. Zonder kennis 
van ons Jodendom is er geen Joodse toekomst. 
Maar zelfs als ik me Joods voel en over een ge-
degen kennis beschik, zolang ik geen vruchten 
voortbreng, ik leef een introvert bestaan, dan 
ontbreekt er iets heel essentieels, want het doel 
van de boom zijn de vruchten.

Geven wij wel genoeg vruchten of zijn wij gierig?
Een vrouw kwam bij rabbijn Shlomo Kluger 
(1785-1869, Galicië) om over haar man te klagen. 
Hij was schatrijk maar ook buitengewoon gierig. 
Niets mocht ze kopen, alles was te duur. Toen 
rabbijn Kluger dit hoorde zei hij dat hij hiermee 
een vraag, die hem al vele jaren bezighield, be-
antwoord zag. In de Misjna (traktaat Kidoesjin) 
leren we: Als een man een vrouw trouwt op voor-
waarde dat hijzelf rijk is, maar na het huwelijk 
blijkt dat hij onwaarheid heeft gesproken omdat 
hij arm is, of als een man een vrouw huwt op 
voorwaarde dat hij arm is en hij blijkt achteraf 
zeer vermogend te zijn: in beide gevallen is het 
huwelijk ongeldig. Ik begrijp, zo sprak de rab-
bijn, dat het huwelijk ongeldig is als de vrouw 
meende dat zij met een rijke man trouwde en hij 
blijkt achteraf straatarm te zijn. Zij is bedrogen. 
Maar als een vrouw denkt dat haar man arm is, 
zoals de man aangaf tijdens de huwelijksinzege-
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ning, en achteraf blijkt hij zeer vermogend te zijn: 
waarom is het huwelijk dan ongeldig? Dat is toch 
voor haar een geweldige meevaller?! Maar nu weet 
ik het antwoord op deze vraag, sprak de rabbijn: om 
getrouwd te zijn met een rijke man die zo gierig is 
als een vrek, is ondragelijk.

Tsedaka wordt dé mitswa genoemd. Juist in deze in-
gewikkelde tijd zien we dat er veel en royaal wordt 
gegeven aan hen die zich in moeizaam financieel 
vaarwater bevinden. Maar tsedaka reikt verder 
dan PayPal. Ook vrijwilligerswerk en de medemens 
mentaal bijstaan vallen onder het begrip tsedaka. 
Ook dit zijn de vruchten die de mens, de boom in het 
veld, moet produceren, zelfs als hij vermogend is.
Maar wat als iemand zich te oud voelt om nog te 
kunnen produceren of hij is nog jong, maar heeft 
een negatief zelfbeeld en denkt dat hij niets kan?
Jodendom kent geen leeftijdsdiscriminatie! In wel-
ke levensfase we ons ook bevinden, hoe sterk of on-
verhoopt zwak we ons ook voelen, of we tiener zijn 
of bijna honderd, altijd kunnen we door vruchtbaar 
gedrag iets voor de ander betekenen. Een dankbare 
glimlach van een hoogbejaarde naar het personeel 
dat zich dag en nacht voor hem of haar inzet, is 
goud waard. Of andersom: een paar weken geleden 
vertelde mij een mevrouw, die na vier weken zie-
kenhuis eindelijk weer thuis kon zijn, dat zij zoveel 
steun had gekregen van de schoonmaakster! Ze telt 
nauwelijks mee in de medische wereld omdat ze 
slechts de werkster is, maar iedere dag als ze de 
vloer kwam dweilen zei ze opgewekt: “Goeie morgen 
mevrouw. Hoe gaat het? Het is mooi weer vandaag. 
Kop op! U ziet er echt al beter uit.” Die paar simpe-
le, oprecht gemeende woorden waren van onschat-
bare waarde.

Ik wens u een gezond en vruchtbaar jaar! Dat velen 
van u zullen mogen profiteren, financieel en men-
taal.

Noot van de redactie: het Nieuwjaarsfeest van de bomen, 
Toe Bisjwat viel dit jaar op 27/ 28 januari.
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Ruim een jaar geleden viel alles opeens stil van-
wege de pandemie. Voor de meeste Joodse gemeen-
schappen was Poeriem het laatste feest in sjoel. Om 
in gezelschap van familie en vrienden de Pesach Se-
der te houden zat er voor velen niet meer in. Toen 
het er naar uit ging zien dat we voorlopig nog niet 
van het virus af zouden zijn, ontstonden er aller-
lei nieuwe initiatieven. Binnen het Verbond voor 
Progressief Jodendom bijvoorbeeld werd intensief 
samengewerkt om tijdens de Hoge Feestdagen via 
Zoom het volgen van diensten mogelijk te maken. 
De kehillot (gemeenten) stelden hun ‘online’-dien-
sten open voor leden van het Verbond. Daar was 
zoveel belangstelling voor dat het nog steeds moge-
lijk is sjabbatdiensten van andere kehillot online bij 
te wonen. Voor diegenen voor wie het reizen of de 
afstand een probleem is, is dit een fantastische mo-
gelijkheid. En je ontmoet oude vrienden en/of krijgt 
nieuwe contacten.

Met Chanoeka organiseren de meeste gemeenten 
bijeenkomsten in sjoel en worden tijdens zo’n ge-
zellige bijeenkomst de kaarsjes aangestoken. In 
december jl. verliep dat anders. Als Progressief 
Joodse Gemeente Noord-Nederland (PJGNN) ont-
moetten wij elkaar met Chanoeka iedere avond 
online voor een korte bijeenkomst. Telkens geleid 
door een ander lid en afgesloten met het aansteken 
van de kaarsjes en het zingen van het Ma’oz Tzur. 
Ook andere Joodse gemeenten organiseerden iets 
dergelijks. Het Chanoeka concert in Amsterdam, 
eigenlijk altijd uitverkocht, was dit jaar online te 
volgen! Naast de reguliere online diensten sluit de 
PJGNN sinds december wekelijks de sjabbat af met 
een online hawdala-bijeenkomst.

Paradoxaal genoeg blijken we gedurende de pan-
demie terug te kunnen vallen op een scala aan be-
staande en nieuwe mogelijkheden die ons een an-
der, nieuw perspectief kunnen bieden. Meer dan 
voorheen wordt er met veel enthousiasme online 
gelernd en gesmoest. Cursussen van het Studie-
centrum van de LJG-Amsterdam worden nu online 
gegeven en zijn vrij toegankelijk voor leden van 

De corona paradox
Lex van der Star

het Verbond. Het Joods educatief centrum Crescas 
biedt eveneens cursussen online aan (www.crescas.
nl). Vanuit de Mediene was het voorheen nauwe-
lijks haalbaar om aan deze cursussen deel te ne-
men, omdat de meeste ‘s avonds in de Randstad 
worden gegeven.
Internet en de verregaande digitalisering bieden 
dus veel onverwachte en ook nieuwe mogelijkheden. 
Voor muziek kunnen we op Youtube veel vinden. 
Heeft u naast een podcast weleens naar Jodcast ge-
luisterd? Hierop staan interessante portretten van 
bekende en minder bekende Joodse Nederlanders 
(https://www.nporadio5.nl/podcasts/31/de-jodcast-
eo).
Het aanbod op internet van gedigitaliseerde Joodse 
collecties is gigantisch. Een kleine greep uit het 
grote aanbod van musea, bibliotheken en muziekin-
stituten, met een sterk persoonlijke voorkeur!

Religie en Joodse cultuur
www.sefaria.org - 3000 jaar Joodse teksten in het 
Hebreeuws en vertaald in het Engels.
rabbisacks.org/ - Lezingen, commentaren, video’s 
en boeken van Rabbijn J. Sacks z”l.
yivoencyclopedia.org - Encyclopedie m.b.t. de Joden 
in Oost Europa; het meest complete overzicht van 
geschiedenis en cultuur; vanaf de eerste vestiging 
tot op heden.
www.yivo.org/ - Institute for Jewish Research New 
York.
https://www.myjewishlearning.com - site voor ie-
dereen die meer wil leren over het Jodendom. Er 
staan duizenden artikelen, video’s en andere bron-
nen op over alle aspecten van het Jodendom en het 
Joods leven. Variërend van voedsel tot geschiedenis 
en religie tot gebruiken. De site geeft zowel alge-
mene informatie als verdieping.

Musea en bibliotheken
www.imj.org.il/en/ - Israel Museum Jerusalem
www.jewishvirtuallibrary.org/ - Jewish Virtual Li-
brary
http://huc.edu/research/museums - Hebrew Univer-
sity College

https://www.sefaria.org/
https://rabbisacks.org/
https://yivoencyclopedia.org/
https://www.yivo.org/
https://www.myjewishlearning.com
https://www.imj.org.il/en
www.jewishvirtuallibrary.org/ 
http://huc.edu/research/museums
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https://www.bl.uk/collection-guides/hebrew-collec-
tions# - British Museum London

Muziek
https://leosmitfoundation.org/ - Laat verboden mu-
ziek klinken. In de Tweede Wereldoorlog werd veel 
componisten het zwijgen opgelegd vanwege Joodse 
afkomst of verzet.
www.iemj.org/ - European Institute of Jewish Mu-
sic

Er is dus veel wat ons kan helpen deze ingewik-
kelde tijd door te komen, ondanks het gemis aan 
persoonlijk contact en het houden van diensten en 
bijeenkomsten in sjoel en thuis.
Met nog groter verlangen zullen we aan het einde 
van de Pesach Seder zeggen: lesjana haba biroesja-
lajiem - volgend jaar in Jeruzalem.

Lex van der Star is bestuurslid van JaGDaF en voorzitter 
van de Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland

Waarom was Oost-Groningen in de 17e en 18e eeuw 
een interessant vestigingsgebied voor Joden? In dit 
artikel nemen we de ontwikkeling van het land-
schap in Oost-Groningen in beschouwing, om tot 
een verklaring te komen voor de komst en bloei van 
de Joodse gemeenschappen in dit gebied.

Het verdronken Reiderland
Vanuit de kijkhut bij Nieuwe Statenzijl op de grens 
tussen Groningen en Oost-Friesland, kan men het 
kwelderlandschap van de Dollard overzien. In de 
verte liggen de havens van Delfzijl en Emden. Eb 
en vloed wisselen elkaar af. Het is moeilijk voor te 
stellen dat hier ruim 800 jaar geleden dorpen lagen. 
Dit was het Reiderland, één van de vrije Friese Zee-
landen. Vanwege de inklinking van het veen wer-
den sommige dorpen verplaatst naar de droge, ho-
ger gelegen gronden. Dijkdoorbraken veroorzaakt 
door stormvloeden vormden een grote bedreiging. 
Hierdoor verdronken ruim 15 dorpen. Toch bleef 
de herinnering aan het verdronken Reiderland le-
vend in de vorm van allerlei volksverhalen. Begin 
20e eeuw zijn veel volksverhalen voor het eerst op 
schrift gesteld. Zo ook het verhaal van het dorp To-
rum. Volgens de legende woonde er een rabbijn in 
het dorp. Op de avond van een grote storm blies de 
rabbi zo hard op zijn sjofar (ramshoorn), dat hij het 

Na de sjofar van Torum
Geert Volders

hele dorp kon waarschuwen. De bevolking van To-
rum werd zo gered dankzij de sjofar, maar het dorp 
verdronk. Daar eindigt het wonderlijke en erg on-
waarschijnlijke verhaal.
Rond 1500 bereikte de Dollard haar maximale om-
vang. Daarbij is het van belang te realiseren dat 
er op dat moment nog geen sprake was van een 
rijksgrens zoals wij die nu kennen tussen Neder-
land en Duitsland. In het noorden, op de kleigron-
den, bevonden zich de van oorsprong Reiderlandse 
dorpen Blijham en Bellingwolde. Het onderscheid  

Hoewel de Joodse gemeente te Nieuweschans de bouw-
vallige synagoge al ver voor de oorlog had verkocht, is 

het in tegenstelling tot de synagogen in de veenkoloniën 
niet gesloopt. Beeld: Eigen foto auteur

https://www.bl.uk/collection-guides/hebrew-collections#
https://www.bl.uk/collection-guides/hebrew-collections#
https://leosmitfoundation.org/
https://www.iemj.org/
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tussen de verschillende historische rechtsgebieden 
is van groot belang, want dit onderscheid bleef tot 
de vorming van de eenheidsstaat in de late 18e eeuw 
van belang. Tot die tijd bleven verspreid over heel 
Groningen de lokale landrechten (de regels, rech-
ten en plichten) van kracht. Dat betekende dat in 
ieder rechtsgebied verschillende regels golden. Ook 
jegens minderheden.

Grensland-vestingland
Terwijl de Tachtigjarige oorlog woedde, werden er 
in het Groningse-Oost-Friese grensgebied belang-
rijke ingrepen in de ruimtelijke inrichting gedaan. 
In het ‘verdronken’ Reiderland kwamen vanaf ca. 
1550 zowel aan Oost-Friese als Groningse zijde 
nieuwe polders tot stand: vruchtbare, ingedijkte 
kleigronden. In het zuidelijker gelegen Westerwol-
de had het stadbestuur van Groningen in 1619 de 
heerlijke rechten weten te verwerven. Het gebied 
wordt gekenmerkt door een bewoningslint langs de 
beekdalen van de Aa (Westerwoldse-Aa, Ruiten-Aa, 
Mussel-Aa). De dorpen waaronder Onstwedde, Sel-
lingen en Vlagtwedde lagen op de hogere zandgron-
den en waren grotendeels omringd door een groot 
moeras: het Bourtangermoor. Dit moeilijk door-
dringbare moeras vormde een natuurlijke grens 
tussen het gewest Groningen en het Münsterse 
Eemsland en het vorstendom Oost-Friesland. Juist 
op de strategische passages werden in opdracht van 
de Staten-Generaal verdedigingswerken aangelegd. 
Zo kwamen onder andere Bellingwolderschans (Ou-
deschans), Bourtange, en Langakkerschans (Nieu-
weschans) tussen 1580 en 1628 tot stand. Dit verde-
digingssysteem zou ruim 200 jaar functioneren, op 
voorwaarde dat het moeras nat genoeg bleef.

Vestingen als meltingpot
Hoewel de vestingen primair bedoeld waren als ver-
dedigingswerken, verscheen de vijand - waarvan 
Bommen Berend, de prinsbisschop van Münster 
de bekendste is - slechts enkele keren voor de poor-
ten van de vestingen. In vredestijd was het aantal 
militairen veel lager en omdat veel militairen als 
huurling dienst deden, was men aangewezen op bij-
voorbeeld een ambacht als inkomstenbron. De be-
volkingssamenstelling was in de vestingen dan ook 
volkomen anders als in de oude agrarische dorpen 
op de zand- en kleigronden. In een vesting trof je 
Hollanders, Geldersen, Westfalers of Schotten aan. 
De vestingen ontwikkelden zich - in tegenstelling 
tot de aangrenzende kerkdorpen - tot kleinschalige 
handelscentra. Daarnaast golden er andere regels 
als in de steden. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat juist in de vestingen de eerste Joden zich per-
manent vestigden en dus niet in de dorpen waar het 
als nieuwkomer moeilijker was om bezit zoals een 
huis of grond te verwerven. Waar Joodse migranten 
geweerd werden uit de gilden of soms formeel ver-
bannen uit de stad (Groningen, 1710), lagen er in de 
vestingen meer bestaansmogelijkheden. Dat gold 
overigens ook voor andere minderheden. Zo was het 
de Lutherse gemeenschap aanvankelijk niet toege-
staan hun gebedshuis in de stad Winschoten te bou-
wen, maar dat mocht wel bij de op Westerwoldse 
grond gelegen Winschoterzijl, ca. 3 kilometer buiten 
de stad.

De Groninger veenkoloniën
Aan de westzijde van het Bourtangermoor was er 
geen behoefte aan een nat moeras. Vanaf 1600 werd 
de vervening vanuit de stad Groningen grootschalig 

Afbeeling hierboven en op volgende pagina: met een verklaring van de drost van Oldambt en de penningmeester van 
de Joodse gemeente te Amsterdam, konden Hendel Heijmans en Sijmon Freriks zich op vertoning van deze op 12 april 

1771 opgestelde pas identificeren als ‘eerlike luijden’. Collectie Groninger Archieven, eigen foto auteur
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aangepakt . 
Om het uit-
gestrekte en 
natte hoog-
veengeb ied 
te ontwate-
ren, werden 
langgerekte 
kanalen aan-
gelegd. Het 
veen werd af-
gegraven en 
de turf ging 
per schip 
naar Gro-
ningen. Hier 
was dus ont-
zettend veel 

werk en een langdurige behoefte aan (goedkope) 
arbeidskrachten. Ondernemers, avonturiers, maar 
ook vele kansarmen trokken naar het gebied om een 
nieuw bestaan op te bouwen. Evenals in de vestin-
gen zien we hier een smeltkroes van culturen. Toch 
was het niet zo, dat men als Jood in de veenkolo-
niën zich zonder enige hindering kon vestigen. Men 
moest toestemming tot vestiging vragen en veelal 
een soort verklaring van goed gedrag kunnen tonen. 
Veel Joodse families woonden slechts enkele gene-
raties in de veenkoloniën, alvorens men verhuisde 
naar een stad zoals Groningen of Amsterdam. Voor-
beelden zijn de bekende industriëlen Catz (likeur), 
Abraham Polak (pudding), Calmer Polak (ranja). 
Toch zijn deze ondernemers uitzonderingen, want 
niet voor iedereen was een welvarend bestaan weg-
gelegd. Veruit de meeste veenkoloniale Joden wa-
ren kleine (vee)handelaars, slagers of kooplieden.

Tot slot
Vanaf de zestiende eeuw heeft de mens steeds in-
grijpender het landschap van Oost-Groningen in-
gericht. Het gebied bood kansen voor minderheids-
groepen zoals Joden. In de jaren na de Bataafse 
Revolutie (1795) werden de gelijkheidsidealen van 
de Franse revolutie ook in de Nederlanden doorge-

voerd. In 1796 kwam er met het emancipatiedecreet 
juridisch een einde aan de uitsluiting van Joden. De 
eenheidsstaat zorgde er voor dat de grote regionale 
verschillen langzaam aan beslecht werden, waar-
door het eenvoudiger werd om te migreren, ook 
naar de oudere dorpen elders in Groningen. Hoewel 
de grote bloeiperiode al voorbij was, bevonden zich 
in de veenkoloniën in 1940 vijf zelfstandige Joodse 
gemeenten. Na de Sjoa zijn in de jaren ’60 en ’70 
alle veenkoloniale synagogen gesloopt. Daardoor 
is het Joodse erfgoed veel minder zichtbaar, ter-
wijl de gemeenschap juist in deze regio een eigen 
ontwikkelingsgang en karakter kende ten opzichte 
van andere delen van Groningen. De synagogen in 
de vestingen zijn er nog steeds. In diezelfde jaren 
’60 werden plannen gemaakt om de vroegere Oost-
Groningse vestingen opnieuw in te richten, nu om 
de toerist naar de regio te lokken. De synagoge in 
Bourtange behoort zodoende tot de bekendste en 
drukst bezochte sjoels van ons land.

Dit artikel is een samenvatting van de lezing die ge-
houden werd tijdens de online conferentie Joods leven 
in het grensgebied op 14 januari 2021, een project van 
de Ehemalige Jüdische Schule te Leer en Stichting 
Folkingestraat Synagoge in Groningen en mogelijk ge-
maakt binnen het INTERREG V-A programma Deutsch-
land-Nederland.

Geert Volders is historicus en Algemeen Manager Stich-
ting Folkingestraat Synagoge Groningen

De Joodse begraafplaats (‘Jooden 
Kerkhof’) in Oude Pekela zien we in 1723 
ingetekend op een kaart van het gebied. 

Collectie Groninger Archieven



16 JaG25 maart 2021 jaargang 34 nummer 1

De Haggada, een Joodse bestseller
Lex van der Star

Pesach
In de Joodse traditie behoort Pesach tot de feest-
dagen met zowel een agrarische als een religieuze 
betekenis. Pesach valt samen met het begin van de 
lente-oogst in Israël. Pesach is vooral ook het feest 
van de herinnering aan de Uittocht uit Egypte. Ge-
bruiken van het lentefeest zijn opgegaan in de ritue-
len van Pesach. Het accent op het thema ‘vrijheid’ is 
er later bijgekomen. 
Daarmee heeft het verhaal van de Uittocht ook een 
actuele betekenis gekregen. Uittocht en vrijheid 
staan centraal op de eerste avond van Pesach, de 
sederavond. De avond waarop wij opnieuw onze be-
vrijding uit de slavernij beleven alsof we er zelf bij 
zijn geweest. 

Sederavond
Sederavond is een avond vol rituelen: vier glazen 
wijn, vier vragen, uitleggingen, gebeden, zegeningen 
en vooral discussies. Het boek dat gebruikt wordt, 
de Haggada, dient als leidraad. Het Hebreeuwse 
woord Haggada betekent ‘vertelling’. Seder is het 
Hebreeuwse woord voor ‘volgorde’. De Haggada be-
schrijft de Pesach Seder van begin tot eind in 15 
stappen aan de hand van opeenvolgende handelin-
gen en rituelen. De herinnering aan de slavernij en 
het verkrijgen van vrijheid geeft aanwezigen alle ge-
legenheid om over hun eigen vrijheid en onvrijheid 
te reflecteren.
Het is traditie de Sederavond met familie en vrien-
den in de huiselijke kring te vieren. Het kan dan 
gebeuren dat er verschillende Haggadot (meervoud) 
op tafel liggen. Dat is geen probleem, immers het 
verhaal en de structuur van de seder blijven dezelf-
de. Toch zijn er wel degelijk verschillen. Hoe is dit 
ontstaan?

Ontstaansgeschiedenis van de Haggada
De Haggada vindt zijn oorsprong in de opdracht die 
in Exodus/Sjemot 13:8 staat: ‘..en je zult je zoon op 
die dag vertellen en zeggen, het is om hetgeen de 
Eeuwige mij gedaan heeft toen ik uit Egypte trok’. 
De hoofdlijnen van de Pesach Seder staan opge-
schreven in de Misjnah, Pesachim 10. Zij vormen de 

Oudste Haggada  
Geniza van 
Caïro
10e eeuw

basis voor de Seder. Eén van de oudste delen, het 
Hallel, werd al gezongen voor de vernietiging van de 
Tempel. In de 2e eeuw van de gewone jaartelling ver-
anderde de vorm van de Seder - naar analogie van 
de symposia in de Grieks-Romeinse cultuur - in een 
banket, gevolgd door een filosofisch debat. De rab-
bijnen Eliëzer, Yehoshua, Elazar Ben-Azaryah, Aki-
va en Tarfon bediscussieerden op een Sederavond, 
gehouden in Bnai Berak ten tijde van de Romeinse 
bezetting van Israël, de Uittocht uit Egypte. Over-
eenkomstig de rabbijnse traditie begon de Seder met 
een maaltijd, gevolgd door vragen om de discussie 
te stimuleren. Na de Midrasj (rabbijnse uitlegging) 
van het verhaal van de Uittocht werden de tien pla-
gen opgesomd. Het duurde de hele nacht.
In de Tora staat dat kinderen de vraag stellen: 
“Wat betekent deze handeling voor jullie?” (Exodus 
12:26). In de Misjna, Pesachim 10:4, worden de vra-
gen opgesomd, beginnend met Ma Nisjtana. (Wat 
is het verschil tussen deze avonden en alle andere 
avonden?). Het kader is geschapen, waarbinnen elke 
Jood in elke generatie over de Uittocht en de vrij-
heid kan vertellen, van generatie op generatie.
Rond 200 (gj) werd de Sedermaaltijd uitgesteld tot 
na de liturgie. De traditionele tekst blijft in de loop 
der eeuwen in essentie ongewijzigd. Gedurende de 
Geonische periode (een belangrijke periode in het 
rabbijnse Jodendom, ca 600 - 1000) is deze wel uit-
gebreid. Zo wordt er een vierde vraag toegevoegd: 
‘Waarom leunen wij op onze linkerzijde?” Fragmen-
ten van de oudste geschreven Pesach Haggadot 
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uit de 10de eeuw zijn gevonden in de Geniza van  
Caïro. Uit het jaar 1000 dateert de Haggada op-
genomen in het Gebedenboek van de invloedrijke 
Rabbi Saadiah Gaon.

De Haggada toen en nu
In de 13e en 14e eeuw verschenen handgeschreven 
Haggadot, voor het eerst voorzien van illustra-
ties. Teksten kwamen overeen met die van Rabbi 
Saadiah Gaon. Enkele voorbeelden zijn de Sassoon 
Haggada (ca 1320) en de Golden Haggada (ca 1320-
1330), beiden Sefardische Haggadot uit het Spanje 
van voor de inquisitie.
De eerste geïllustreerde Ashkenazische Haggada 
(c.a. 1300) is de Bird’s Head Haggada uit Franco-
nia (Zuidoost Duitsland). Deze ontleent zijn naam 
aan de typische illustraties: menselijke figuren met 
vogelkoppen. De raadselachtige gewoonte om vo-
gelkoppen af te beelden i.p.v. menselijke hoofden 
wordt in meer Ashkenazische manuscripten van die 
tijd aangetroffen. Eén verklaring is het verbod in de 
Tora op het maken van op de mens-gelijkende af-
beeldingen. Het is de eerste Ashkanazische Hagga-
da die als volledig zelfstandig boek verscheen.

Met de komst van de boekdrukkunst neemt het aan-
tal rijk geïllustreerde Haggadot toe. Het drukken 
van een Haggada was in die tijd een dure aangele-
genheid. Daarvoor waren een schrijver en een gra-
ficus/kunstenaar nodig. Toen de financiële situatie 

van de Joden verbeterde, konden meer Joodse fami-
lies zich gedrukte en rijk geïllustreerde Haggadot 
veroorloven. Ook hier weer enkele voorbeelden. De 
eerste gedrukte Haggadot dateren uit 1526 (Praag) 
en 1560 (Mantua Haggada, Italië). De Praagse 
Haggada was de eerste, door Joden gedrukte, com-
pleet geïllustreerde Haggada. In deze Haggada 
treffen we voor het eerst de populaire liedjes Chad 
Chadya en Echad Mi Yodea aan die in de 16e eeuw 
zijn toegevoegd.

Bird's Head Haggada, 1300

Venetiaanse Haggada 1609

De Venetiaanse Haggada uit 1609 bevatte commen-
taren op de Hebreeuwse teksten in het Ladino, Yid-
dish en Italiaans en werd om die reden in de 17e 
eeuw wijd verspreid in Europa gebruikt. Ook nu 
nog staat de Venetiaanse editie model voor de door 
de Spaanse en Italiaanse Joden gebruikte Hagga-
dot. Ook de Amsterdamse Haggada uit 1695 volgde 
de stijl van de Venetiaanse editie en werd populair 
onder de Ashkenazim in Centraal en Oost-Europa.
Een andere bekende Haggada is de Sarajewo 
Haggada. Deze bevindt zich sinds 1894 in het 
Nationaal Museum van Bosnia en Herzegovina in 
Sarajevo. Hij dateert uit circa 1350 en is oorspron-
kelijk afkomstig uit Spanje.
Tot de 19e eeuw veranderde er weinig aan de 
Haggada. Liedjes en enkele interpretaties werden 
toegevoegd. Ook onder invloed van de Verlichting 
en de opkomst van het Reform Jodendom wijzig-
de de Haggada in essentie niet. Wat wel wijzigde  

JaGDaF
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waren de betekenissen die aan verschillende ritu-
elen werden gegeven, als gevolg van veranderende 
denkwijzen. Zo werd de tocht van slavernij naar 
vrijheid geïnterpreteerd als een opdracht aan ieder 
die zich onderdrukt of gediscrimineerd voelt.
De melodie van Ma Nisjtana, dat ieder Joods kind 
al jong leert zingen, stamt volgens prof. Eliyahu 
Schleifer uit 1936. Ephraim Abileah componeerde 
de melodie als onderdeel van het Oratorium Chag 
Ha-Cherut (Festival van Vrijheid). Het oratorium 
raakte in de vergetelheid, maar de melodie van het 
Ma Nisjtana werd onderdeel van de Seder en zeer 
populair.

Naast de vele Haggadot die in bezit zijn van musea, 
zijn er nog altijd duizenden verschillende Haggadot 
verkrijgbaar. Het verhaal van de Uittocht, zoals ooit 
in Bnei Berak verteld en bediscussieerd, wordt nog 
steeds verteld. De interpretaties en toevoegingen 
daaromheen zijn in de tijd meegegroeid. Naast de 
orthodoxe Haggadot, zijn er Haggadot voor reform, 
conservative en recontructionists Seders. Er zijn 
zelfs kibboetsiem en Joods-feministische groepen 
die een eigen Haggada hebben. In Yad Vashem be-
vindt zich een Haggada, die door de familie Landau 
in 1943 in Polen in de onderduik werd geschreven.

Holocaust Haggada fam. Landau, 1943 
(Foto: Yad Vashem)

De overleving en de populariteit van de Pesach 
Haggada laten zien hoe groot het belang is van het 
doorgeven - van generatie op generatie - van het 

verhaal van de Uittocht van het Joodse volk uit 
Egypte. De overleving en de populariteit van de Pe-
sach Haggada laten zien hoe groot het belang is van 
het doorgeven - van generatie op generatie - van 
het verhaal van de Uittocht van het Joodse volk uit 
Egypte. Het heeft een sterk, eeuwenlang Verbond 
opgeleverd. Kijkend naar de diverse Haggadot die 
tijdens de Seder op tafel liggen, wordt tevens de 
rijkdom van deze traditie zichtbaar. 

Geraadpleegde bronnen
•	 Haggada, R.C. Musaph-Andriesse & Edward van 

Voolen, Ten Have, Baarn 1993
•	 Misjna deel II Seder Mo’ed, Pesachiem 10 Heruit-

gave NIK 5737-1977
•	 Jewish Music; Abraham Z. Idelsohn, Dover Publica-

tions, New York 1992
•	 Digitale archieven Israel Museum Jersalem, British 

Library, Yad Vashem en chabad.org

Haggada voor kinderen. Gebaseerd op Bird's Head 
Haggada uit 1300
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Bij velen worden voor Pesach en meer in het bijzonder 
voor de seideravond speciale voorwerpen tevoorschijn 
gehaald. Ook bij ons is dat niet anders. Op de seider-
tafel staat een seiderschotel, liggen er allerlei oudere 
en modernere Haggadot (de orde van de vertelling over 
de Uittocht uit Egypte), staat er ook een kristallen glas 
voor Elijahoe ( een glas wijn voor als de profeet ons komt 
halen)....maar het voorwerp op de foto ligt er niet meer. 
Deze meer dan honderd jaar oude matzehouder hangt 
inmiddels ingelijst aan onze muur. Het werd voor haar 
huwelijk door mijn grootmoeder z”l gemaakt van satijn 
en katoen, evenals o.a. een Challe kleedje, en versierd 
met paars en geel borduursel, zoals de andere zaken. 
Vanuit Kolomeia in nu Oekraïne, toen Polen, is het mee-
genomen naar Berlijn, naar Bamberg (Beieren) en in de 
2e Wereldoorlog op de vlucht naar Londen. Via mijn ou-
ders belandde het bij mij.....en wie weet, waar het zal 
eindigen op zijn reis door de wereld?

Dierbaar familiebezit 
Een meer dan honderd jaar oude matze houder

Evelyn van Pinxteren-Nagler

De matzehouder

Joodse Feesten en treurdagen

25 maart  ta’aniet bechoriem, begin vasten 4.35 uur, nanacht zoeken naar chameets
26 maart  chameets verbranden vóór 11.26 uur, genoeg overhouden voor sjabbat
27 maart  sjabbat: einde chameets wegruimen 1.25 uur
   eerste seideravond
28 maart  eerste dag Pesach: 's avonds tweede seideravond en begin Omertelling
29 maart  tweede dag Pesach
30 maart t/m 2 april tussendagen, chol hamo’eet
3 april   sjabbat en zevende dag Pesach
4 april   achtste dag Pesach
14 april  Jom Ha’zikaron, herdenking slachtoffers Israël
15 april  Jom Ha’atsmaoet, Onafhankelijkheidsdag Israël
4 mei   Dodenherdenking
5 mei   Bevrijdingsdag
10 mei   Jom Jerusjalajiem, hereniging van Jeruzalem
17 mei   Eerste dag Sjawoeot, Wekenfeest
18 mei   Tweede dag Sjawoeot, Wekenfeest
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In 1875 had Eliëzer Ben 
Yehuda uit Belarus een 
visioen: "Een vurig licht 
straalde voor mijn ogen 
en ik werd in vervoering 
naar de Jordaanoever 
gebracht waar de kinde-
ren van Israël oversta-
ken naar het Beloofde 
Land en een indruk-

wekkende stem klonk in mijn oren: ...De terugkeer 
van het volk naar de taal en het land...! En vanaf die 
tijd klinkt die stem na in mijn oren…"

Eliëzer Ben Yehuda werd onder de naam  
Eliëzer Yitzchak Perelman op 7 januari 1858 
geboren in Luzki, Litouwen (toenmalige Rusland, 
nu Wit Rusland) als zoon van Yehuda Leib Perel-
man en Feyga Wolfson. Zijn vader stierf toen Eliëzer 
nog maar vijf jaar oud was. Hij ging naar het cheder 
waar hij al vanaf driejarige leeftijd Hebreeuws leer-
de en later de Tora bestudeerde. Op zijn twaalfde 
had hij grote delen van de Mishna en de Talmoed 
gelezen. Zijn moeder en zijn oom hoopten dat hij 
rabbijn zou worden en stuurden hem naar een je-
sjiva (Talmoedschool). Maar Eliëzer had net als 
veel jonge Oost-Europese Joden meer belangstel-
ling voor de seculiere wereld en verruilde de jesjiva 
voor het Russische gymnasium. Naast Hebreeuws 
kende hij Russisch, Frans en Duits. Door het lezen 
van de Hebreeuwse krant HaShahar kwam hij in 
aanraking met het vroege Zionisme. Hij raakte er-
van overtuigd dat de herleving van het Hebreeuws 
de Joden wereldwijd zou verenigen en doen beslui-
ten terug te keren naar Eretz Israel. Hij besloot 
naar Palestina te gaan maar vertrok in 1877 eerst 
naar Parijs waar hij aan de Sorbonne medicijnen 
ging studeren. Ook studeerde hij geschiedenis en de 
politiek van het Midden Oosten. In Parijs ontmoet-
te hij een Jood uit Jeruzalem die Hebreeuws sprak. 
Dit overtuigde hem van de haalbaarheid van het 
Hebreeuws als omgangstaal voor een toekomstige 
Joodse staat. Door zijn ziekte, (tuberculose), werd 
hij in een kliniek opgenomen waar werd vastge-

Eliëzer Ben Yehuda
Vernieuwer van een oude taal

Ate Alberda

steld, dat hij niet lang meer te leven had. Toch wilde 
hij trouw blijven aan het visioen over de terugkeer 
naar Palestina. Hij schreef zijn a.s. schoonvader 
Samuel Naftali Herz Jonas een brief met het ver-
zoek om zijn dochter 
Debora niet aan hem 
uit te huwelijken 
vanwege zijn tuber-
culose. Echter, Debo-
ra wees zijn verzoek 
aan haar vader af en 
na zijn emigratie in 
1881 naar Palestina, 
voegde Debora zich 
bij hem.

In het Palestina van die tijd spraken de zich 
daar gevestigde Joden onderling verschil-
lende talen. Toen Eliëzer Ben-Yehuda en Debora 
trouwden, stelde Eliëzer als eis dat zij onderling 
alleen nog Hebreeuws zouden spreken, hoewel De-
bora wel Russisch, Frans en Duits sprak, maar nau-
welijks Hebreeuws. Eliëzer wilde immers dat de 
verschillende talen plaats zouden maken voor één 
modern te ontwikkelen Hebreeuwse taal. Zo richtte 
hij een Hebreeuws nieuwsblad op als middel om het 
volk te verenigen. Hij begon hierin nieuwe woor-
den te bedenken en gebruikte daarvoor bestaande 
Hebreeuwse, Aramese en Arabische woorden. Zo 
bestond bijvoorbeeld het woord nieuws nog niet, 
wel tijd, et en dus vormde hij hiermee het woord 
iton, wat nieuwsblad betekent, tijdgebonden publi-
catie. Een woordenboek voor de verzameling geïn-
dexeerde nieuwe woorden bestond nog niet. In het 
Hebreeuws betekent milah woord, dus werd milon 
woordenboek. Nog een voorbeeld: Ezechiël spreekt 
van een bijzondere steen als avnei ekdach. David 
doodde Goliat met slinger en steen. De wortel k.d.ch 
komt voor bij woorden als gloeien, branden en zo 
werd het nieuwe woord voor pistool (een vuurwa-
pen) ekdach.
Samen met het inmiddels opgerichte Comité van 
de Hebreeuwse taal werkte Eliëzer verder aan de 
ontwikkeling van het moderne, dagelijks gesproken 

Eliëzer Ben-Yehuda

Ben-Yehuda en zijn vrouw 
Debora, 1882 - een jaar na hun 

huwelijk
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en geschreven Hebreeuws. Orthodoxe Joden we-
zen dat af, voor hen was het Hebreeuws de Heilige 
Tong (Taal), Lashon Kodesh, en dus kon het niet de 
op straat gesproken volkstaal zijn. Naast zijn druk-
ke werkzaamheden richtte Eliëzer Ben Yehuda nog 
drie nieuwsbladen op, Ha’Tzvi (De Gazelle), Hash-
kafa (Het Uitzicht), een periodiek nieuwsblad voor 
lezers in de diaspora, en Ha’Or (Het Licht), én een 
kinderkrant Ha’Olam ha’Katan.

Het eerste kind van Eliëzer en Deborah, Ben 
Zion Ben-Yehuda, die vanaf zijn geboorte al-
leen maar Hebreeuws hoorde, sprak de eerste 
drie jaren van zijn leven zelf geen woord. Zijn enige 
vriend was zijn hond, die hij maher (snel) noemde. 
Hij wordt gezien als de eerste moedertaalspreker 
van modern Hebreeuws. Ben Zion ontwikkelde 
later als journalist de zgn. transliteratie voor het 
weergeven van Hebreeuwse woordklanken in het 
Latijnse letterschrift. Hij heeft veel gedaan ter 
ondersteuning van het 
werk van zijn geliefde 
vader en zijn latere 
tweede moeder. Hij liet 
zich Itamar Ben Avi 
noemen, zoon van mijn 
vader. Hij richtte het 
dagblad Doar Ha Yom 
op en was een over-
tuigd zionist.

In 1891 stierf Deborah, de grote liefde van  
Eliëzer, aan tuberculose, hem achterlatend 
met vijf kleine kinderen. Zij wordt de 'moeder 
der Hebreeën' genoemd, de eerste moeder die met 
haar kinderen vanaf hun geboorte Hebreeuws 
sprak. Haar laatste wens was dat Eliëzer zou trou-
wen met haar jongere zus Paula Beila Jonas. Zij 
schreef haar: 'Als jij een koningin wil worden, haast 
je dan naar Jeruzalem en trouw met mijn prins, 
mijn lieverd Eliëzer.' Vlak na haar dood stierven 
drie van de vijf kinderen van Deborah en Eliëzer 
aan difterie. Ben-Zion (Itamar) en Yemima, bleven 
in leven.

JaGDaF

Paula Beila Jonas - ze 
noemde zichzelf Chemda -, 
trouwde zes maanden na de 
dood van haar zuster Debo-
rah met Eliëzer. Zij kregen 
samen zes kinderen, van 
wie twee jong stierven.
Chemda had scheikunde 
gestudeerd en was jour-
nalist. Zij voltooide na de 
dood van Eliëzer met grote 
inzet alle delen van het 
Hebreeuws Woordenboek. 
Zij zorgde dat er geld voor 

beschikbaar kwam en coördineerde taalcommissies 
van geleerden binnen en buiten Palestina.
Op 16 december 1922 stierf Eliëzer Ben Yehuda 
aan tuberculose. Bij zijn begrafenis volgden 30.000 
mensen hem naar zijn graf op de Olijfberg. Daar 
werd hij trouwens niet zonder slag of stoot begraven, 
want sommige ultraorthodoxe Joden beschouwden 
hem als ketter. In Palestina werden toen drie dagen 
van nationale rouw gehouden. De Joden van Pales-
tina zouden nog een kwart eeuw moeten wachten 
voordat zij hun eigen staat geboren zagen worden. 
Maar alle scholen in Palestina gaven intussen les in 
het hernieuwde Hebreeuws. In de rechtbanken, in 
het theater, in het bedrijfsleven en in het openbare 
leven werd het de gangbare taal.
Eliëzer Ben Yehuda heeft grote persoonlijke offers 
moeten brengen, ongelooflijk hard gewerkt en vele 
tegenslagen gekend. Op 29 november 1922, vlak 
voor zijn dood, werd het Hebreeuws de officiële taal 
van de Joden onder het Brits mandaat in Palestina.

Ate Alberda is oud-voorzitter van het Genootschap Neder-
land-Israël, afd. Leeuwarden en omstreken.

Meer lezen
•	 Robert St. John, Profetenmond; het levensverhaal 

van Eliëzer ben Jehoeda (1852-1922). vert. Mijndert 
VandenBerg. met een voorwoord van Els van Dig-
gele. uitg. Barnabas, 2010.

Itamar Ben-Yehuda

Eliëzer en Chemda 
Ben-Yehuda, 1912
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Karl Marx wordt vaak de grondlegger van het com-
munisme genoemd, maar die twijfelachtige eer komt 
toe aan Lenin (1870-1924) die het voor het commu-
nisme typerende autoritaire concept van de voorhoe-
departij bedacht. In Marx’ tijd was de socialistische 
beweging zoekende naar de manier waarop ze zich 
moest organiseren om de maatschappelijke welvaart 
eerlijk verdeeld te krijgen. Marx zag zichzelf als een 
onderdeel van die speurtocht, en zocht zijn bijdrage 
eraan in de publiciteit, in de organisatie van die be-
weging, in de filosofie en in de economie. In het ka-
der van dat laatste werkte hij de laatste twintig jaar 
van zijn leven in de British Library aan de bestude-
ring van economische theorieën en het kapitalisme.

Karl Marx werd in 1818 geboren in Trier in een re-
delijk welvarend, geassimileerd Joods gezin. Zijn 
beide ouders stamden uit een geslacht van rabbij-
nen. Zijn vader Heinrich Marx (Hirschel Mardo-
chai) liet zich rond 1820 dopen om als jurist aan de 
slag te komen. Zijn moeder, Henriëtte Pressburg, 
was afkomstig uit Nijmegen. Haar zuster Sophie 
was getrouwd met Lion Philips: hun kleinkinderen 
zouden later de Philips fabrieken oprichten.

Revolutionaire sfeer
Marx was een romantische jongeman die voor zijn 
eindexamen van het gymnasium in een opstel met 
de titel ‘Beschouwing van een jongeling bij de keu-
ze van zijn beroep’ al duidelijk maakte dat hij niet 
zou gaan voor een maatschappelijke carrière: ‘Als 
we een positie hebben gekozen waarin we het meeste 
voor de mensheid kunnen bereiken, dan krijgen de 
lasten ons er niet onder, omdat ze een offer voor al-
len zijn; dan genieten we niet van een armzalige, be-
perkte, egoïstische vreugde, maar ons geluk behoort 
aan miljoenen, onze daden vallen niet op, maar wer-
ken eeuwig door en onze as wordt bedekt met een net 
van de gloeiende tranen van edelen mensen.’ Op zich 
was zo’n levenshouding niet vreemd, want het wa-
ren roerige tijden. Nadat Napoleon in 1815 defini-
tief verslagen was trad een periode van restauratie 
in: alom werd geprobeerd de situatie van voor 1789 
te herstellen. Maar het vuur van de revolutie was 

Karl Marx (1818 - 1883)
Henk de Weerd

niet gedoofd. In 1830 vonden in meerdere landen op-
standen plaats.
In deze revolutionaire sfeer ging Marx in 1835 
rechten studeren, aanvankelijk in Bonn, daarna in 
Berlijn. Daar ging hij zich vooral richten op de fi-
losofie: hij was gegrepen door het werk van Hegel, 
en voelde verwantschap met de jong-Hegelianen: 
een groep jonge filosofen die binnen het overheer-
sende en steeds conservatiever worden Hegeliaanse 
denken een kritische houding aannamen. De jong-
Hegelianen waren niet populair in Berlijn en Marx 
studeerde daarom in 1841 af in Jena.

Aan de slag
Na afsluiting van zijn studie verhuisde Marx naar 
Bonn, waar hij een baan aan de universiteit hoop-
te te krijgen. Toen dat niet lukte werd hij in 1842 
journalist bij de Rheinische Zeitung, een radikaal-
demokratische krant die in 1843 verboden werd. 
In dat jaar trouwde hij met zijn jeugdliefde Jenny 
van Westphalen (ze kregen zeven kinderen waarvan 
drie jong stierven) en verhuisde naar Parijs, waar 
hij redacteur werd van de Deutsch-Französische 
Jahrbücher. Daar leerde hij Heinrich Heine en het 
Franse utopisch socialisme kennen. Ook kwam het 
tot een nadere kennismaking met Friedrich Engels.
Na een positief artikel over een (mislukte) aanslag 
op de Pruisische koning Frederik Willem IV, werd 
hij op verzoek van Pruisen door Frankrijk uitgewe-
zen. Hij vertrok naar Brussel waar hij in contact 
kwam met andere ballingen. Hier nam hij voor het 
eerst een leidende rol op zich in (kleine) politieke 
bewegingen. Hij begon ook in publicaties afstand te 
nemen van de jong-Hegelianen en de utopisch soci-
alisten. Hij was bezig zijn eigen filosofie te ontwik-
kelen, waarin hij het werk van Hegel en de kritiek 
daarop van de jong-Hegelianen Strauss, Bauer en 
Feuerbach verwerkte. In zijn kritiek op Feuerbach 
formuleerde hij de filosofische positie die een keuze 
voor de rest van zijn leven zou inhouden: ‘De filo-
sofen hebben de wereld slechts geïnterpreteerd. Het 
komt erop aan haar te veranderen.’
Eind 1847 kregen Marx en Engels van de in juni 
opgericht Bond der Communisten de opdracht een 
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manifest te schrijven: dat werd het Communis-
tisch Manifest dat in februari van het revolutie-
jaar 1848 verscheen. Er waren in dat jaar poli-
tieke opstanden in Frankrijk, Italië, Duitsland 
en Oostenrijk. Marx’ journalistieke steun voor 
deze beweging leidde er toe dat hij uiteindelijk 
in Duitsland, Frankrijk en België niet langer 
welkom was en hij vertrok in 1850 naar London. 
Financieel ging het beroerd: zijn publicitaire 
werk leverde weinig op, zijn moeder wilde hem 
niet financieel ondersteunen en het gezin hield 
het hoofd boven water dankzij een voorschot op 
de erfenis die hij kreeg van Lion Philips, en fi-
nanciële steun van Engels. Pas toen zijn moeder 
overleed in 1863, en hij zijn deel van de erfenis 
kreeg, kwam er een einde aan de financiële nood. 
Marx ging in Engeland door met zijn publicitai-
re werk, maar raakte wat los van de arbeiders-
beweging. Pas bij de oprichting van de Eerste 
Internationale in 1864 werd hij weer organisa-
torisch actief. In 1867 verscheen het resultaat 
van al zijn noeste arbeid op het gebied van de 
economie: Het kapitaal, deel 1.

De Commune van Parijs
De Commune van Parijs, een opstand waarbij de 
bevolking van Parijs aan het eind van de Frans-
Duitse oorlog (1870-1871) weigerde de stad over 
te geven aan de Duitsers, werd voor Marx en 
de socialistische beweging een bron van inspi-
ratie. Het was voor hen het voorbeeld van een 
andere manier om de maatschappij te besturen. 
De basis daarvan was algemeen kiesrecht: elk 
arrondissement koos zijn eigen vertegenwoor-
diger in het stadsbestuur en wie niet voldeed 
aan de wensen van het eigen arrondissement 
kon zonder probleem vervangen worden. Marx 
schreef in De burgeroorlog in Frankrijk: de Com-
mune ‘was ... de eindelijk ontdekte politieke vorm 
waaronder de economische bevrijding van de 
arbeid zich kon voltrekken.’ Na twee maanden 
werd de opstand bloedig (30.000 doden) neerge-
slagen door het Franse leger, die daarvoor alle 
ruimte kreeg van de Duitse bezetter. De organi-

satievorm van de Commune zou als arbeidersraad 
(in het Russisch: sovjet) de geschiedenis in gaan.

Laatste jaren
Marx werkte na de publicatie van Het Kapitaal 
gestaag verder aan deel twee en drie van zijn eco-
nomisch hoofdwerk. Zijn gezondheid ging al sinds 
1855 achteruit. Hij bezocht met enige regelmaat 
kuurorden, aanvankelijk in Engeland, tussen 1874 
en 1876 in het Tsjechische Karlsbad. Hij bemoei-
de zich en passant in Duitsland met de gang van 
zaken in de Sozialistische Arbeiterpartei Deutsch-
lands, een van de voorgangers van de huidige SPD. 
In 1881 overleed zijn vrouw Jenny. Aan het begin 
van 1882 nam Marx voor zijn gezondheid een lan-
ge vakantie met een rondreis door Algerije, Zuid-
Frankrijk en Zwitserland. Terug in London gaf de 
vroegtijdige dood van zijn dochter Jenny in januari 
1883 hem het laatste zetje: hij stierf op 14 maart. 
Hij ligt begraven op Highgate Cemetery in Londen. 
De opkomst van de door de combinatie van partij en 
vakbond uiterst succesvolle sociaal-democratische 
beweging heeft hij niet meer meegemaakt. 

Henk de Weerd is filosoof. Hij is gepromoveerd op een 
proefschrift over Walter Benjamins Passagen-Werk.

JaGDaF

Engels, Marx en dochters 
Jenny, Laura en Eleanor (1864)
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Hoe verging het Joodse Ne-
derlanders die na de Sjoa op 
aliya zijn gegaan? Shlomo 
Golan is één van hen, in 1932 
als Sal Groenman in Amster-
dam geboren, met wie ik via 
WhatsApp hierover spreek, 
terwijl hij op zijn veranda aan 
de rand van kibboets Ami’ad 
in Opper-Galilee zit en mij 

Shlomo Golan 
Een Joodse Nederlander in Israël 

Tsafrira Levy

zijn moeder en zusjes naar een kleine synagoge 
waar Hebreeuws de voertaal was (zijn vader was 
niet religieus), ze kregen ook Hebreeuwse les. Hij 
werd lid van de Joodse jeugdfederatie die met de 
socialistische-zionistische jeugdbeweging Habonim 
fuseerde. Alle kinderen daar ‘kwamen ergens van-
daan’ (kampen of onderduik). Daar heeft hij zijn toe-
komstige vrouw Cathrien de Hes leren kennen die in 
Batavia was geboren en vier jaar met haar moeder, 
zus en broer in Jappenkampen onder erbarmelijke 
omstandigheden had gezeten. Haar vader zat in 
mannenkampen en verrichtte dwangarbeid aan de 
Birmaspoorweg. Na hun gezinshereniging vestigden 
ze zich in 1946 in Den Haag. Shlomo voltooide zijn 
middelbare school en ging in 1950 naar de Hachs-
jara bij 's Gravenland, om zich voor te bereiden op 
het kibboetsleven. Landbouw trok hem niet aan, 
hij werkte als leerling-loodgieter daar. Zijn ouders 
waren toen al gescheiden en in dat jaar gingen zijn 
moeder en twee zusjes op aliya. Zijn moeder wilde 
naar een kibboets en kwam in Kwoetsat Hasjaron 
terecht. Later werd samen met anderen uit kibboets 
G’vat (kibboetsim splitsten toen soms om politieke 
redenen) kibboets Yif’at gesticht in de Izreëlvallei, 
waar zij tot haar dood lid was. Twee nichten, van 
wie de ouders in de Sjoa waren vermoord, kwamen 
in dat jaar bij zijn vader wonen (hun oom) en gin-
gen later ook op aliya. Begin 1952 voer Sjlomo zelf 
met elf kameraden via de haven van Marseille naar 
Israël en sindsdien woont hij in kibboets Ami’ad. 
Cathrien maakte eerst nog haar middelbare school 
in Nederland af en leerde een vak (pedicure). Op de 
pesach-avond van 1953 waren zij herenigd en ble-
ven sindsdien in Ami’ad wonen, waar ze drie zoons  

Shlomo Golan en zijn vrouw Cathrien

even laat meegenieten van het uitzicht. Ik heb hem 
eens in Groningen ontmoet, waar zijn middelste 
zoon Eldad woont.

De oorlogsjaren
Hoewel we over de jaren na de Sjoa zouden spreken, 
ontkomen we er niet aan om het ook over die don-
kere jaren te hebben. Shlomo, zoon van een stoffen-
handelaar, groeide met twee zusjes op in Haarlem. 
In 1939 keerde het gezin terug naar Amsterdam. 
In 1942 doken de kinderen twee maanden onder 
op een boerderij buiten Den Bosch, daarna bij het 
gezin van zijn vriend vanaf de kleuterschool, met 
wie hij nog altijd contact heeft. Omdat mensen in 
die buurt hen kenden, moesten ze daar weg, ieder 
naar een ander onderduikadres. Hij kwam bij een 
zeemansgezin met drie zoons aan de andere kant 
van Haarlem, van wie de vader door de oorlog niet 
terug kon naar Nederland. Onder de naam Sjef ging 
hij daar naar een christelijke school. Bij dreigend 
gevaar verstopte hij zich onder de vloer. Hij had 
ergens gehoord dat zijn ouders weggevoerd waren, 
wist niet waarheen, ook niet waar zijn zusjes zaten. 
Begin ’45 verhuisde hij naar een internaat van zee-
manskinderen dat connecties had met het verzet en 
na de bevrijding verbleef hij eerst weer bij de familie 
van zijn schoolvriend. In juni ‘45 werd hij herenigd 
met zijn ouders, die Westerbork en Bergen-Belsen 
hadden overleefd en er niet goed uitzagen (moe-
der was bijna kaal), later ook met zijn zusjes. Hij 
voelde eerst afstand, geleidelijk werd het minder. 
Via Stichtingherstel kregen ze een tijdelijke woon-
ruimte op zolder, daarna een souterrainwoning in 
Amsterdam. Hun bovenburen waren Abel Herzberg 

met vrouw en kinderen, die 
een vergelijkbare lijdensweg 
hadden overleefd (de ouders in 
Bergen-Belsen, de kinderen in 
de onderduik).

Naoorlogse jaren in Neder-
land. Op aliya gaan
Over de Sjoa werd thuis wei-
nig gesproken. Hij ging met 
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kregen: Itamar, Eldad en Ido. De oudste en jongste 
wonen in Ami’ad, de middelste, Eldad, is later met 
zijn gezin naar Groningen verhuisd. Shlomo heeft 
acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. 
Acht jaar geleden is Cathrien hem tot zijn grote 
verdriet ontvallen en ook de vrouw van zijn jongste 
zoon leeft helaas niet meer.

Leven in de kibboets. Contact met Nederland
Shlomo werkte in verschillende bedrijfstakken in 
Ami’ad: de pluimveehouderij, als koeienherder, in de 
waterfilterfabriek, in het kibboetsarchief. Cathrien 
werd vrij snel ingeroosterd als tandartsassistente, 
omdat ze Engels sprak en de tandarts uit de VS 
kwam. Het was niet haar eigen keus, maar zo ging 
het in die tijd in de kibboets. Later volgde ze met 
interesse de opleiding voor tandartsassistente. Hun 
zoons groeiden op in groepshuizen met leeftijdgeno-
ten, niet thuis. Cathrien en hij waren het niet op 
alle punten eens met dat opvoedingssysteem, maar 
aanvaardden hoe het toen ging. Intussen is dat ver-
anderd, de kibboets is sociaaleconomisch geprivati-
seerd, de kinderen wonen bij hun ouders. Hij ziet de 
voordelen van deze verandering: je kunt meer zelf 
bepalen zonder toestemming te moeten vragen voor 
alles, bijvoorbeeld voor een reis naar Nederland. 
Voor de ouderen wordt in Ami’ad goed gezorgd: er 
zijn sociaal-culturele activiteiten en hij heeft goed 
contact met de mensen om zich heen.
Zijn passie was en is de muziek, klassiek en jazz. 
Hij speelt blokfluit, zingt in een koor, luistert graag 
naar muziek. Als kind moest hij van zijn ouders op 
vioolles, “zoals elk Joods kind”, maar dat was niet 
zijn ding. De laatste jaren doet hij mee aan activi-
teiten van de Galil-senioren, bijvoorbeeld lezingen 
via Zoom. Een ervan ging over de geschiedenis van 
de schilderkunst in de Lage Landen. In Israël heb je 
ook een vereniging van Joodse Nederlanders, Irgun 
olee Holland. Hij was er lid van, maar ze zijn vooral 
in de grote steden en in bejaardenhuizen actief, te 
ver van Ami’ad. Hij staat op hun mailinglist en zo 
kon hij de lezing van Wout van Bekkum over de Jo-
den in Oost-Groningen via Zoom volgen. Een andere 
Joods-Nederlandse club heet Jong belegen. Vanwege 

zijn hoge leeftijd neemt hij er zelden nog aan deel. 
Als hij oud-Nederlanders tegenkomt, is de voertaal 
Hebreeuws. Ze wonen al zo lang in Israël.
Het contact met familie en vrienden in Nederland 
verliep eerst via de post, later kwam er de digitale 
weg bij. Hij verbaast zich over Nederlandse leef-
tijdgenoten die geen smartphone hebben. In Israël 
“worden baby’s tegenwoordig met een smartphone 
geboren…” Buitenlandse reizen golden vroeger in 
de kibboets als luxe, daarom konden Cathrien en 
hij niet vaak Nederland bezoeken. Nederland is 
hem na al die jaren nog steeds vertrouwd. Hij kent 
de taal, de mentaliteit, de steden, het landschap, hij 
weet wie wat heeft gedaan in de oorlog. Lezen in het 
Nederlands gaat hem gemakkelijker af dan in het 
Hebreeuws, de Latijns letters zijn hem vertrouwd. 
Uiteraard beheerst hij ook het Hebreeuws goed. De 
laatste jaren heeft hij vooral Eldad en zijn gezin in 
Groningen bezocht, een stad die hem aan Haarlem 
en Delft doet denken. Bij mijn vraag over zijn be-
leving van hun vertrek uit Israël, zegt hij het een 
voordeel te vinden dat ze in Nederland wonen. Zelf 
hadden Cathrien en hij nooit overwogen om terug 
te gaan.
Over zijn oorlogsjaren heeft hij wel eens op school 
verteld aan kinderen die net zo oud waren als hij in 
die tijd. Dat vond hij een bijzondere ervaring. Hij 
heeft geluk gehad, zegt hij, om als kind bij fami-
lies onder te duiken die hun best voor hem hebben 
gedaan, al moesten ze aldoor waakzaam blijven. 
Hij klinkt eerder verzoenend dan verbitterd, als 
hij over die tijd spreekt. Nederlanders hadden het 
ook moeilijk, veel jonge mannen moesten in Duits-
land dwangarbeid verrichten. Aan de andere kant 
had je de NSB’ers en de verraders of mensen die op 
straat colporteerden voor winterhulp voor de Duitse 
soldaten. Hij citeert in het Nederlands de slagzin 
van hun tegenstanders: Ik geef geen knoop van mijn 
gulp/voor de winterhulp, en excuseert zich met een 
timide glimlach voor die grofheid.

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

JaGDaF
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Overbodige luxe  

Mijn oom is in Sjeikh Badr begraven, mijn andere oom
is verspreid in de Karpaten, mijn vader is begraven in Sanhedria,
mijn grootmoeder op de Olijfberg, en al hun voorvaderen
zijn begraven in een half verwoeste joodse begraafplaats
naast beken en een bos, in de dorpen van 
Neder-Franken, die niet Jeruzalem zijn.
 
Mijn grootvader, mijn grootvader, die zwaarogige tot joden bekeerde koeien
hield in de stal onder zijn keuken en om vier uur ’s ochtends opstond.
Van hem heb ik het vroege opstaan geërfd. Met een mond bitter 
van nachtmerries voed ik mijn kwade dromen.
 
Mijn grootvader, mijn grootvader, opperrabbijn van mijn leven,
verkoop mijn pijn zoals je chamets verkocht
op de vooravond van Pesach; dat de pijn in me blijft 
en zelfs pijn doet, maar niet van mij is. Niet in mijn bezit.
 
Zoveel grafstenen, verspreid in het verleden van mijn leven,
namen gebeiteld als namen van opgeheven stations.
 
Hoe dek ik alle afstanden in mijn wegen,
hoe verbind ik ze allemaal? Zo’n duur spoornetwerk
is boven mijn stand. Overbodige luxe.

Uit de bundel Gedichten I, Yehuda Amichai. Vertaling Tamir Herzberg en Tsafrira Levy.
Verschijnt mei 2021 bij uitgeverij Van Maaskant Haun. www.vanmaaskanthaun.nl
Klein detail: de uitgeefster Meta Gemert woont en werkt in Drenthe, Tamir Herzberg woont in Friesland en Tsafrira 
Levy woont in Groningen.

Overbodige luxe

Yehuda Amichai

In oktober 1964 trouwde ik met Jules van Rooij-
en die al vanaf zijn 18e jaar in Israël woonde. Hij 
wilde graag terug naar Israël en ik ging mee zon-
der enige voorbereiding op dit grote avontuur. Wel 
met de voorwaarde, dat als ik het niet meer naar 
mijn zin had, we terug zouden gaan. Voordat we 

Aliya naar Israël 
Marion de Klijn

vertrokken hebben we samen eerst nog gewerkt in 
de horeca in Zwitserland om een financiële buffer op 
te bouwen voordat we naar Israël zouden vertrek-
ken. Helaas liep dit uit op een fiasco. We besloten 
toen via Parijs terug te keren naar Nederland waar 
we onze koffers gingen pakken en andere grotere  
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eigendommen per ‘lift’ naar Haifa stuurden.
Onze reis begon met allerlei inentingen, waarna 
we in Utrecht op de trein stapten richting Israël. 
We reisden met de Oriënt Expres, die ons helemaal 
naar Griekenland zou brengen. Het leuke was dat 
je in verschillende plaatsen kon uitstappen en de 
volgende dag weer verder kon reizen. Jules had veel 
last van zijn inentingen en was de eerste dagen wat 
koortsig. Onze eerste stop was in München, waar 
we een dag rondkeken en in een mooi hotel over-
nachtten. Het was voor ons een afscheidsreis van 
Europa, wetende dat we er voorlopig niet meer te-
rug zouden komen.
De reis ging door mooie wisselende landschappen, 
waar ik erg van genoot. Ook bijzonder was dat bij 
elke grensovergang een andere restauratiewagen 
aan de trein werd gekoppeld of alleen het perso-
neel werd verwisseld. Het eten en drinken wissel-
de daarmee ook steeds. Soms ten goede soms ten 
kwade.
Onze volgende stop was Belgrado in het voormalige 
Joegoslavië. Daar brachten we een paar dagen door. 
Belgrado is een mooie stad maar de scheiding tus-
sen staat en burger was erg merkbaar en zichtbaar. 
Zodra je een zijstraatje in ging was het pure armoe-
de en voelde je je 50 jaar terug in de tijd. Ik vond 
het erg beklemmend en had nooit eerder kennis ge-
maakt met een niet-democratisch bewind. Ik was 
blij dat we weer vertrokken en verder gingen naar 
Griekenland. Daar reisden we ook een paar dagen 
rond. Griekenland beviel me. Ik voelde me weer wat 
opgewekter na het deprimerende Belgrado.
Vanuit Griekenland gingen we verder met een 
schip van de Zim Maatschappij.* We hadden een 
mooie hut die opgewaardeerd was omdat er veel 
emigranten aan boord zaten. We hadden een zoge-
naamde state room, een ruime hut met veel comfort 
en met twee aparte bedden. Via Cyprus voeren we 
naar Haifa, waar we opgewacht werden door Lotty, 
mijn nicht van vaders kant. Zij was op haar 17e in 
1951 naar Israël geëmigreerd met haar broer Elco.
De eerste weken woonden we bij haar, totdat we 
naar Hadera verhuisden, onze eerste eigen woon-
plek. Jules had werk gevonden in het hotel van 

Baron de Rothschild in Caesarea. Ik sprak geen 
Iwriet, maar kon me goed redden met Duits. Dat 
had ik op school geleerd. De generatie die toen in 
Israël woonde sprak vaak Jiddisch dat erg op Duits 
lijkt. Ik ging naar een oelpan (cursus Iwriet) waar 
ik niet veel leerde. Ik was bang fouten te maken en 
met mijn medeleerlingen kon ik ook niet commu-
niceren. Ik heb me heel lang erg eenzaam gevoeld 
met de hoop dat het wel een keer goed zou komen. 
Goed Iwriet spreken heb ik pas geleerd toen ik in 
een moshav (agrarische gemeenschap met gemeen-
schappelijke elementen) woonde waar de bewoners 
onze leeftijd hadden (kinderen van Jiddisch spre-
kende ouders) en alleen Iwriet spraken.
Tot zover mijn reis naar Israël. Een volgende keer 
zal ik schrijven over hoe het verder is gegaan.

Noten
* ZIM was in 1945 opgericht door o.a. het Jewish Agency. 
In de eerste jaren werden de schepen ingezet voor het ver-
voer van immigranten uit het na-oorlogse Europa naar de 
toekomstige staat Israël.

Marion de Klijn woont in Lemmer

Aankomst TSS Kedmah in Israel 1949, ZIM-lines
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Wally de Lang: De razzia’s 
van 22 en 23 februari 1941 
in Amsterdam
Wally de Lang vertelt het ver-
haal van de Februaristaking 
in De razzia’s van 22 en 23 
februari 1941 in Amsterdam. 
Op 25 februari 2021 is het 
tachtig jaar geleden dat de 
Februari-staking plaatsvond. 

Nederland was op dat moment bijna een jaar door 
de Duitsers bezet. De staking was een verzetsactie 
tegen de bezetter, een openlijk en massaal protest 
tegen de Jodenvervolging in Nederland en in heel 
Europa. De razzia’s van 22 en 23 februari 1941 in 
Amsterdam, waarbij 389 Joodse mannen werden 
opgepakt en naar Mauthausen gedeporteerd, vorm-
den de directe aanleiding voor de Februaristaking.
Wally de Lang reconstrueert de geschiedenis van 
die razzia en traceert de achtergrond van al deze 
mannen. Over de meesten was niets bekend toen De 
Lang aan dit onderzoek begon, er bestond zelfs niet 
eens een volledige namenlijst. Door grondig speur-
werk heeft zij van alle mannen althans iets van hun 
geschiedenis kunnen achterhalen. Het boek vertelt 
het verhaal van hun deportatie, van wat er daarna 
gebeurde en hoe zij aan hun einde zijn gekomen. Ze 
achterhaalde soms een gezicht, van bijna allemaal 
is er de laatste handtekening, we weten nu waar en 
uit wie ze zijn voortgekomen, waar ze hebben ge-
woond, welke schoolopleiding ze hadden. Zo krijgt 
elk van hen een naam.

Abraham Yehoshua: De tunnel
Zvi Luria is een gepensioneerde ingenieur, die zijn 
leven lang wegen en tunnels heeft aangelegd. Wan-
neer bij hem beginnende dementie wordt geconsta-
teerd, weet zijn vrouw te regelen dat zijn opvolger 
bij de overheidsinstelling voor wegenbouw, Asaël 
Maimoni, hem als onbezoldigd assistent aanneemt. 
Door zijn brein actief te houden hoopt ze zijn de-
mentie te vertragen. Asaël werkt aan een geheim 
militair project: de aanleg van een weg in de Negev-
woestijn. Op het uitgetekende traject blijkt op een 

Over Boeken
Erwin de Vries

heuvel tussen oude Nabateese 
ruïnes echter een Palestijnse 
familie te bivakkeren, die on-
der bescherming staat van 
de raadselachtige archeoloog 
Sjibbolet. Asaël en Sjibbolet 
willen, allebei om persoonlijke 
redenen, een tunnel aanleggen 
waardoor de heuvel gespaard 
kan blijven. Het is aan Zvi dit 
voor elkaar te krijgen.
De tunnel is een menselijke komedie, waarin Zvi, 
zijn vrouw en alle personages worden neergezet 
alsof we midden in een film zitten. Maar op subtiele 
wijze heeft Yehoshua er ook een hoopvolle vertel-
ling in gevlochten over Israël en de Palestijnen.

Jonathan Sacks: Moraal
In zijn nieuwe boek Moraal 
stelt de in 2020 overleden 
voormalige opperrabbijn van 
Groot Brittannië, Jonathan 
Sacks z”l dat wij de moraal 
in onze westerse cultuur zijn 
kwijtgeraakt. Allerlei struc-
turen vallen uit elkaar en een 
steeds feller publiekelijk debat 
stagneert maatschappelijke 
vooruitgang. Als we werkelijk 

geven om de toekomst van de westerse beschaving, 
moeten we bouwen aan een gemeenschappelijke 
morele basis. Dit boek biedt een inspirerende visie 
op de wereld, waarin we allemaal onze plaats kun-
nen vinden en zonder angst hoeven te leven.

Jozef Wittlin: Het zout der aarde
Het is juli 1914 en de keizer van Oostenrijk-Hon-
garije tekent een oorlogsverklaring aan Servië. De 
ceremonie vindt plaats op een onmetelijke afstand 
van Piotr, die in een uithoek van het immense Habs-
burgse keizerrijk woont. Piotr is een simpele ziel, on-
geletterd en goedgelovig, en hij vereert de keizer als 
een godheid. Hij doet klusjes op het dorpsstationne-
tje en zijn kostbaarste bezit is een afgedankte baan-
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wachterspet. Na enkele weken 
bereikt het wereldgebeuren  
Piotr dan toch. Wanneer hij 
zijn dienstoproep krijgt, aan 
hem voorgelezen door een gen-
darme, is het alsof God zelf 
hem een bevel heeft gegeven. 
Hij begint zijn reis naar het 
front en probeert te begrijpen 
wat er in de wereld om hem 

heen gebeurt, terwijl hij wordt verslonden door de 
onmenselijke machinaties van het oorlogsapparaat.
De eerste Nederlandse vertaling van Het zout der 

aarde werd in 1937 gezamenlijk uitgegeven door 
de uitgeverijen Allert de Lange en Wereldbiblio-
theek. Zij waren getipt door Joseph Roth, die goed 
bevriend was met Józef Wittlin. De vertaling werd 
gemaakt door Abraham Elias Boutelje, die zes jaar 
later in Sobibor omkwam.
Deze geheel nieuwe vertaling door Dirk Zijlstra is 
voorzien van een nawoord door Madeleine Rietra, 
vicevoorzitter van het Internationale Joseph Roth 
Genootschap in Wenen.

Struikelstenen in Assen
Hoe het begon

Marjory J. Visser - Honijk

De Twentse gemeente Borne was al gestart met het 
project Struikelstenen (in het Duits Stolpersteine) 
en hier konden we in 2010 de overgang van het al-
gemene naar het individuele gedenken goed aan-
schouwen. Geen verzamelmonument voor de wegge-
voerde Joden, maar een oplichtend steentje van 10 x 
10 cm dat voor het huis waar ze waren weggevoerd, 
was gelegd.

Het messing plaatje met de daarin geprinte per-
soonlijke gegevens van de slachtoffers zorgt op een 
intieme wijze voor de aandacht van de voorbijgan-
gers. Men moet bukken om de kleine persoonlijke 
geschiedenis te kunnen lezen, dit vanuit de gedach-
te dat zolang de naam genoemd wordt, de persoon 
niet wordt vergeten.
Hier lag de kans om ook in Assen de weggevoerde 
Joodse medemens aan de vergetelheid te ontrukken 
en een eigen plek terug te geven in de gemeenschap.
De struikelsteen sluit ook aan bij het plan om in de 
vorm van een in memoriam het leven te belichten 
van deze medebewoners ‘om de hoek’. We hoefden 

de stenen niet zelf te maken, dat deed de Duitse 
ontwerper Gunter Demnig.
Daarbij wilden we ook aandacht geven aan al die 
Assenaren die hun leven hebben geriskeerd met het 
plegen van verzet tegen de bezetter. Ze speelden 
hier bijna letterlijk met hun leven dat een aantal 
van hen ook daadwerkelijk heeft verloren. Er wer-
den 34 verzetsstrijders toegevoegd aan de lijst van 
de vermoorde Joodse mensen. In totaal waren dat 
420 struikelstenen die in de openbare ruimte een 
plek moesten krijgen.
We waren met ons vijven en meenden dat we dat in 
een vijftal jaren, van 2012 - 2017, konden realise-
ren., Maar dan hadden we niet op het succes van de 
grondlegger Demnig gerekend. Hij kon de massale 
productie van struikelstenen nauwelijks aan en 
we mochten blij zijn als we jaarlijks het gevraagde 
aantal konden krijgen. Uiteindelijk heeft dit project 
10 jaar geduurd. Als er geen pandemie was uitge-
broken, zou het project op 1 april vorig jaar samen 
met de nabestaanden groots zijn afgerond. Wel heb-
ben we het naslagwerk De namen blijven genoemd, 
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Struikelstenen in Assen kunnen la-
ten verschijnen.

Geschiedenis, zoektocht en con-
tacten
In grote lijnen was de geschiedenis 
van de slachtoffers in Assen mij wel 
bekend. Maar dat hier nog zoveel 
Duitse slachtoffers woonden was 
toch een verrassing. Deze mensen 
probeerden naar Nederland te vluch-
ten om aan de vervolging te ontko-
men, immers in de Eerste Wereld-
oorlog was Nederland ook neutraal 
gebleven. Zeker na de Kristallnacht 
in 1938 moesten zij een veilig heen-
komen zoeken. Ze vestigden zich in 
Assen door o.a. huizen te laten bou-
wen en een naaiatelier op te zetten. 
Allen hadden een handeltje en de Duitse kinderen 
Auszenberg konden hier naar school.
De kern van de Joodse liberale gemeenschap lag 
in het centrum van de stad. De Rolderstraat, de 
Oudestraat en de Groningerstraat herbergden de 
meeste Joodse inwoners.
De centraal gelegen synagoge met het achterlig-
gende schooltje in de Groningerstraat werd het ont-
moetingsgebouw. De Joden waren koosjere slagers, 
bakkers, handelaren in vee, in granen en bezaten 
diverse bedrijven als een fietsen- en borstelfabriek 
en een woning- en transportzaak. De verzetsstrij-
ders woonden door de gehele stad. Zij kwamen 
voornamelijk uit de Christelijke (Gereformeerde) 
gemeenschap. In de kerken tref je nog enkele herin-
neringsborden met hun namen aan.
De speurtocht naar de nabestaanden van de Joodse 
slachtoffers begon in Nederland, maar waaierde al 
gauw uit over Europa en andere werelddelen. We 
vonden vele nabestaanden in Duitsland, Frankrijk, 
Groot Brittannië, Brazilië, Israël, Noord-Amerika 
en Zuid-Afrika.
Sommigen waren blij verrast dat we hen op het 
spoor waren gekomen, maar er waren ook enkelen 
die het moeilijk vonden om die ellendige periode 

weer op te rakelen. Het was te emo-
tioneel voor hen.
Ook nabestaanden van de verzets-
strijders werden opgespoord, zij 
woonden hoofdzakelijk in Neder-
land. Voor hen werd een aparte 
ceremonie georganiseerd en velen 
presenteerden zelf het in memori-
am van hun familielid.
De verzetsmensen stierven in de 
kampen of waren gefusilleerd. Het 
was schrijnend om te horen dat 
sommige kinderen hun vader am-
per gekend hadden. Hij was de gro-
te afwezige in het gezin.

In totaal zijn er 18 leden van de 
Joodse familie Van Oosten ver-
moord. De meesten in Auschwitz. 

Mijn man en ik volgden het spoor van de architect 
Bram van Oosten die vlak voor het uitbreken van de 
oorlog was overleden. Hij klom op van timmerman 
tot bouwkundig tekenaar en tot zelfstandig archi-
tect. Dat was bijzonder, want hij deed dat op eigen 
kracht. Zijn oudste dochter Gonny heeft als enige 
van het gezin de oorlog overleefd en vertrok naar 
Palestina/Israël. Daar werkte ze in een kibboets 
waar ze opklom tot verpleegkundige. Mijn man 
deed onderzoek naar de vele Asser bouwontwerpen 
van haar vader en stelde hiervan een fotoboekje sa-
men. Het contact was gelegd en we gingen in op de 
uitnodiging haar in Israël op te komen zoeken.
Dit werd een duurzame relatie met haar en haar 
kinderen. We hebben hen ondersteund in het zoe-
ken en kopen van een huis van grootvader Bram. 
Dat werd uiteindelijk het familiehuis in Assen waar 
de nabestaanden elkaar regelmatig konden en kun-
nen ontmoeten. Inmiddels werd duidelijk dat er nog 
meer nabestaanden waren die onwetend waren van 
elkaars bestaan.
We brachten hen met elkaar in contact en zo zijn 
vele onderlinge verbanden van deze familie bloot-
gelegd. Dat gold ook voor een aantal andere nabe-
staanden.

Raam uit de voormalige  
synagoge in Assen. 

Nu tentoongesteld in Yad 
Vashem.
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Gonny heeft aan het eind 
van haar leven haar er-
varingen met vervolging, 
detentie in Kamp Wes-
terbork, verblijf in con-
centratiekamp    Bergen- 
Belsen en haar vlucht per 
boot van Marseille naar 
Haifa in een boekje laten 
vastleggen.

Bij alle bijeenkomsten en steen onthullingen speel-
den de leerlingen van het Dr. Nassau College een 
belangrijke rol. Zij zorgden voor de muziek, lazen 
de namen van de slachtoffers en legden bloemen bij 
de stenen.
Waren we aanvankelijk ongerust of we de beno-
digde gelden dan wel andere ondersteuning kon-
den krijgen, dat werd behoorlijk gelogenstraft. Zo 
werden we ondersteund door extra vrijwilligers, de 
verschillende scholen, het Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork, het Drents Archief en geloofsge-
meenschappen. En wat financiën betreft kregen we 
belangrijke bijdragen van het VSB-fonds, diverse 
stichtingen, de gemeente Assen, het Prins Bern-
hard cultuurfonds, het V-fonds en van de vele nabe-
staanden die struikelstenen adopteerden.
De belangstelling vanuit de bevolking was overwel-
digend positief.

Tante Lenie
‘Waarom doe jij dit eigenlijk? Wat motiveert je?’ Die 
vragen werden mij geregeld gesteld. Aanvankelijk 
overvielen ze mij, maar nu, na zoveel jaar, kan ik 
mijn beweegredenen beter duiden. Soms moet je af-
stand nemen om dichterbij te kunnen komen. Voor 
mijn inzet bij de Stichting Struikelstenen, heeft 
tante Lenie een belangrijke aanzet gegeven. Ik leer-
de haar op jonge leeftijd kennen als een hartelijke 
Joodse vriendin van mijn ouders in Amsterdam. Zij 
bestierde een winkel in manufacturen bij ons om 
de hoek. Ze kwam geregeld bij ons over de vloer 
en de vele, vaak humoristische verhalen over haar 
familie deden de ronde. Zij had volgens haar niet 

veel geleden in de Tweede 
Wereldoorlog, maar ik 
merkte wel dat bepaalde 
onderwerpen werden ge-
meden en dat zij stil viel 
bij bepaalde vragen. Ze 
legde er dan als het ware 
een nieuwe laag humor 
overheen. Ondanks onze 
verhuizingen en veran-
derde leefsituaties bleven 

we elkaar vinden in onze warme betrokkenheid. 
Vlak na de start van ons project is zij overleden. 
Zij heeft mij de inspiratie gegeven om van het grote 
getal af te dalen naar de individuele gevolgen van 
Jodenhaat en vervolging.

Hoe verder
De laatste struikelsteenonthulling in deze pande-
mietijd hebben we digitaal laten vastleggen waar-
bij wij zelf, als bestuur, de in memoriams hebben 
gelezen.
We hebben in oktober 2020 nog een overzichtskaart 
doen verschijnen van alle struikelstenen met de na-
men en adressen van alle slachtoffers met de posi-
ties van de stenen.
We beraden ons nu op de archivering van alle docu-
menten die belangrijk zijn om bewaard te blijven.
Opdat we nog lang mogen blijven struikelen in As-
sen.

Gebruikte bronnen
•	 F.J. Hulst en H.M. Luning. De Joodse gemeente As-

sen,. Geschiedenis van een behoorlijke kille.
•	 Michiel Gerding en Marjory Visser. De namen blijven 

genoemd. Struikelstenen in Assen.
•	 In memoriams van diverse nabestaanden
•	 Interviews door Denise Ben - Gera. The life story of 

Tamar Ben – Gera.

www.struikelstenen-assen.nl

Marjory J. Visser – Honijk is voorzitter van de Stichting 
Struikelstenen Assen

Struikelstenen in Assen
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“Zij zwegen. Dat weten we, omdat wij nog le-
ven.” Deze indringende woorden schreef de Joodse 
onderduiker Ab van Dien na de oorlog in een boek-
werkje De Opgejaagden, herinneringen van een 
joodse onderduiker. Zijn herinneringen kenmerken 
zich door de indringende beschrijving van het leven 
van een groep onderduikers, spannende gebeur-
tenissen, de onvoorwaardelijke hulp van enkele 
sterksten der aarde en het oneindige geluk dat je 
als onderduiker moest hebben.
Na verraad klonk op 27 juli 1944 aan de rand van 
het dorp Valthe een schot. Kippenboer Albertus 
Zefat werd koelbloedig gefusilleerd, omdat hij zijn 
Joodse onderduikers niet wilde verraden. Medehel-
per Jan Hendriks zweeg eveneens. Hij werd afge-
voerd naar het concentratiekamp te Husum waar 
hij binnen twee maanden onder erbarmelijke en 
mensonterende omstandigheden overleed.
De twee maakten deel uit van een groep van vijftien 
zeer sterke vaderlanders onder bezielende leiding 
van gememoreerde Zefat. Alle vijftien stelden 2,5 
jaar lang hun eigen leven in de waagschaal om zes-
tien Joden van voedsel en andere levensbehoeften 
te voorzien. Zij ontvingen daarvoor de hoge Israëli-
sche Yad Vashem onderscheiding.
De zestien Joodse onderduikers, waaronder een 
kind van zeven jaar, overleefden alle mogelijke 
denkbare gevaren. De gehate bezetter, schoolkin-
deren, takkensnijders, stropers en houthakkers 
waren soms akelig dicht bij hun schuilplaatsen. 
Soms werden ze ontdekt. Opgejaagd door de bezet-
ter wisten ze telkens ternauwernood te ontkomen. 
Waarschijnlijk is het uniek in Nederland dat zo’n 
grote groep onderduikers in een bos de oorlog wist 
te overleven.

Voorafgaand
In het najaar van 1942 werden de Joden in Em-
men verplicht zich te melden om (zogenaamd) in 
een werkkamp arbeid te verrichten. Zij die het niet 
vertrouwden doken onder. Voor hen die zich wel 
meldden, eindigde hun leven al snel in een van de 
vernietigingskampen.
Eén voor één kwamen negen gevluchte Joden te-

recht bij kippenboer Bertus Zefat in Valthe. Hij 
maakte één van de vele kippenhokken geschikt 
voor bewoning. Al na vier maanden werden ze ont-
dekt. In weer en wind, zonder eten, drinken of war-
me kleding, vluchtten ze in de wintermaanden het 
Valtherbos in.
In het zeer dicht begroeide Valtherbos dachten de 
gevluchte Joden veilig te zijn. Met minimale mid-
delen ploeterden ze onder onmenselijke omstandig-
heden dagenlang door en bouwden een ondergronds 
hol in de harde bosgrond. Ondertussen meldden 
zich meer gevluchte Joden bij Zefat. Natuurlijk 
kreeg eenieder die dat nodig had gastvrij onderdak 
bij hem. “Morgen maar wat meer koken, vrouw.”
Ondanks het vrijwel ondoordringbare bos, de voor-
zichtige leefwijze en perfecte camouflage werden ze 
binnen een maand voor de tweede keer ontdekt. Het 
bleken boskenners bij uitstek én goede vaderlan-
ders. Zij stonden Zefat en de onderduikers de rest 
van oorlog bij met alle mogelijk hulp die ze konden 
bieden. Na een half jaar volgde er wederom een in-
tense spanning. Een simpele oude man ontdekte 
de onderduikers tijdens het hout sprokkelen en gaf 
hen aan bij de marechaussee. Er volgde een klop-
jacht met meer dan honderd Duitsers en hun bloed 
ruikende jachthonden. De onderduikers ontsnapten 
ternauwernood aan de brute vijand en vluchtten 
nog dieper het bos in.
In een ander bosvak kwamen ze ontredderd bij 
van de geleden emoties. Vol overgave bouwden ze  

Zestien Joodse onderduikers in het Valtherbos
Johan Withaar

Onderduikershol in het Valtherbos
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opnieuw een hol in de grond. 
Overgeven aan de vijand? Dat 
nooit!! Diep in het bos bleven de 
gevaren van alle kanten drei-
gen. Verraad lag constant op de 
loer. Schoolkinderen, takken-
snijders, houthakkers kwamen 
gevaarlijk dicht in de buurt. De 
groep onderduikers was inmid-
dels uitgebreid tot zestien. Allen 
bleven er een rotsvast vertrou-
wen in houden dat de oorlog snel tot een einde zou 
komen. Na anderhalf jaar tussen hoop en vrees in 
het nieuwe hol te hebben doorgebracht kwam hun 
grootste wens uit. Alle zestien mensen die zich hier 
in het bos verborgen hadden gehouden, liepen in 
april 1945 de vrijheid tegemoet.

Het monument
Op 11 april 1984 werd nabij het eerste onderdui-
kershol een gedenksteen geplaatst. Dit kwam tot 
stand door eendrachtige samenwerking tussen het 
4 mei-comité Valthe-Klijndijk, Welzijnswerk Val-
the (nu Plaatselijk Belang Valthe), buurtvereniging 
Klijndijk (nu Dorpsbelang Klijndijk), Staatsbosbe-
heer, de voormalige onderduikers en leden uit het 
verzet.
Het monument geeft de regio extra aantrekkings-
kracht. In de nabijheid ligt een hunebed en een pin-
goruïne uit de laatste IJstijd. Borden wijzen fietsers 
erop om even af te stappen om het monument en 
het onderduikershol te bezoeken. Een korte route 
leidt naar de A-boom, die (ongeveer) de plaats van 
het tweede hol markeert. Op de plaats van het mo-
nument organiseert het 4 mei comité, onder grote 
belangstelling, de jaarlijkse dodenherdenking.

Een nieuw boek
De oorspronkelijke herinneringen lezen als een 
spannend jongensboek dat in één keer uitgelezen 
wil worden. Herinneringen die zich echter ook ken-
merken door veelvuldige vaagheden. Waar was 
Van Dien toen hij schreef: “Hier waar ik nu ben?” 
Wie bedoelde hij bijvoorbeeld met: “Onze oudste, de 

Berkenaren, het kopstuk der il-
legaliteit in de Achterhoek en de 
pyjamaridders in het stro?” Wie 
was de ‘verrader’ waarover Van 
Dien schreef? Was hij een verra-
der? Hoe kwam hij tot zijn daad? 
Uit welk milieu kwam hij en 
wat was zijn achtergrond? Wie 
was die uitermate brute Duitse 
moordenaar van Albertus Ze-
fat? Het zijn vragen waarop Van 

Dien niet is ingegaan.
Om deze leemte op te vullen heb ik, amateurhis-
toricus. in tientallen archieven in binnen- en bui-
tenland historisch onderzoek verricht en deze als 
epiloog beschreven in de zesde druk van het boek 
van Ab van Dien.
In 2022 zal een geheel nieuw boek uitkomen bij Uit-
geverij Drenthe in Beilen. Nader onderzoek leverde 
nieuwe schokkende feiten op. Want wat heeft Jan 
Hendriks mee moeten maken in het concentratie-
kamp? Want zo schreef Van Dien: “Niemand weet 
wat Jan Hendriks heeft moeten doorstaan.” Het 
wordt de lezer duidelijk waarom er is gebeurd wat 
er is gebeurd, door wie en waarom. Nabestaanden 
werden tot in de USA en Israël opgespoord, steun-
den het onderzoek, leverden fotomateriaal aan 
waardoor alle betrokkenen een gezicht kregen én 
- volledig onverwacht - kwamen twee aanvullende 
beschreven herinneringen boven tafel. Een belang-
rijk aspect is ook dat de nabestaanden vertellen hoe 
het ‘de opgejaagden’ na de oorlog is vergaan. Tot 
slot zal in dit boek de exacte plaats van het tweede 
hol worden onthuld, want die is tot 75 jaar na de 
oorlog geheim gebleven.

Johan Withaar is amateurhistoricus en woont in Emmen. 
Hij geeft lezingen en verzorgt een rondleiding in het Val-
therbos Tel. 06-55581792 of jwithaar@home.nl

Ab van Dien, De opgejaagden. Herinneringen van een 
joodse onderduiker in het Valtherbos. Met historische 
achtergrondinformatie door Johan Withaar. 6e herziene 
druk.2012.Uitgegeven door Plaatselijk Belang Valthe.
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In de Schilderswijk in Groninger zijn 263 men-
sen slachtoffer geworden van naziterreur: Jo-
den, verzetsstrijders, studenten en anderen 
die voor nazi’s moesten werken of dat juist 
weigerden. Voor bijna al deze mensen is een 
Stolperstein voor hun voormalig woonhuis 
gelegd op initiatief van inwoners van de wijk. 
Dankzij jarenlang onderzoek zijn de namen 
op de stenen van een levensverhaal voorzien. 
Die levensverhalen zijn nu vastgelegd in het 
boek Sprekende Stenen.

Tientallen vrijwilligers hebben onderzoek gedaan in 
archieven, nabestaanden overal in de wereld opge-
spoord en verhalen opgetekend die nog niet eerder 
zijn vastgelegd. Over bijzondere en gewone mensen: 
uitvinders van puddingpoeder of splintervrije bril-
lenglazen, vluchtelingen die zich in leven houden 
met een kraam op de markt, een parketmedewerker 
die vermomd als zuster Jo per ambulance verzets-
daden pleegt, een meisje dat opeens niet meer naar 
school mag.

Sprekende Stenen vertelt de verhalen in de con-
text van de wijk. Deel I beschrijft het ontstaan van 
de wijk, het Joodse leven en de situatie in de Tweede 
Wereldoorlog. In deel II zijn de levensverhalen op-
getekend naar 84 adressen. Over mensen met dro-
men en idealen. Verhalen die duidelijk maken hoe 
mensen in moeilijke omstandigheden veerkrachtig 
blijven: de behangwinkelier die verduisteringspa-
pier gaat verkopen, mensen die hun baan of bedrijf 
kwijt raken en vervolgens een pension beginnen. De 
Tweede Wereldoorlog wordt daarmee heel concreet 
binnen de grenzen van een wijk: vluchtelingenpro-
blematiek, collaboratie en verzet, het doorgaan van 
het dagelijks leven, Arbeitseinsatz, Jodenvervol-
ging, onderduiken, een vergissingsbombardement, 
zware gevechten bij de bevrijding. In een afsluitend 
deel vertelt het bestuur van stichting Stolpersteine 
Schilderswijk Groningen hoe het onderzoek naar de 
levengeschiedenissen is opgezet en hoe daar zoveel 
mogelijk mensen bij zijn betrokken.

Sprekende Stenen roept ook de vraag op: Wat had 
ik gedaan? Had ik onderdak durven bieden, verzet 
durven plegen? We weten dat niet, maar laten we 
voorkomen dat we daadwerkelijk voor die gewetens-
vragen komen te staan. Daar wil dit boek aan bij-
dragen.

Sprekende Stenen, stolpersteine in de Schilders-
wijk Groningen, Marleen Dohle en Peter Vroege 
(eindred.), Mart Coenders, Jan van Maanen, Mat-
teke Winkel, Uitgeverij Koninklijke van Gorcum, 
Assen. ISBN 9789023257646 | 256 blz. | € 25,00

Sprekende Stenen
Levensverhalen van 263 nazi-slachtoffers

Marleen Dohle
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Men Neme
Ruthy Schabbing

Matzetaart met chocolademousse

Alweer bijna Pesach. Ik heb net even mijn stukje 
uit het Pesach nummer van vorig jaar gelezen. En 
dat sloeg in als een bom. Ik las mijn klaagzang over 
de voedselbeperkingen met Pesach en herinner mij 
plotseling dat ik vorig jaar met mijn moeder belde 
en dat ze zich afvroeg of het Poerimfeest afgelast 
zou moeten worden in verband met corona. Het Poe-
rimfeest werd afgelast, en de gezamenlijke seider in 
sjoel ook. Wie had toen kunnen vermoeden dat we 
dit jaar allerlei online kunstjes gaan verzinnen om 
Poerim en Pesach te vieren.
Maar laten we in ieder geval doen waar we altijd al 
goed in zijn geweest: lekker eten!

Men neme
350 gram chocolade in stukjes gehakt
2 maal 250 ml. slagroom
1 kop hete koffie
5 matzot

Breng de 250 ml. slagroom aan de kook en schenk 
bij de chocolade. Roer tot een homogene massa en 
houd hiervan een glas apart om straks de laatste 
matza mee te bedekken. Sla de andere 250 ml. slag-
room stijf en spatel dit door het (inmiddels tot ka-
mertemperatuur afgekoelde) chocolademengsel.
Doe de koffie in een wijde schaal en dip de matzot er 
één voor één in, zo’n 30 seconden per kant. Bedek de 
bodem van een schaal met een matza en smeer daar 
één vierde deel van de mousse op, herhaal dit met 
de rest van de matzot en bedek de laatste matza 
met de chocolade ganache die je apart hebt gehou-
den. Bedek je matzetaart met huishoudfolie en zet 
hem een nacht in de koelkast om op te stijven en de 
matzot helemaal zacht te laten worden.

Bete avon

Chag sameach

Ve shana haba’a bejachad
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The 36 Unknown, Thirty-Six Etchings
Ben-Zion
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Loeach

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

Dit keer een andere Loeach dan u normaal gewend 
bent. Omdat het nog steeds niet duidelijk is wat 
doorgang kan vinden, vermeld ik alleen de namen 
en de emailadressen voor verdere informatie.
.
•	 Mifgasjiem: info - jan.penninkhof@gmail.com 
•	 Genootschap Nederland-Israël Leeuwarden: 

info: secretaris@gnileeuwarden.nl
•	 Synagoge Folkingestraat Groningen:  

info@synagogegroningen.nl of  
www.synagogegroningen.nl 

•	 Kamp Westerbork: www.kampwesterbork.nl 
•	 Museum Sjoel Elburg:  

info@sjoelelburg.nl of www.sjoelelburg.nl 
•	 Amsterdam Joods Cultureel Kwartier:  

www.jhm.nl

Sjoeldiensten 

Er worden nog steeds geen sjoeldiensten georgani-
seerd in de synagogen in Noord Nederland. Wel zijn 
er hier en daar 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: post@pjg-noordne-
derland.nl. Zie ook: www.pjg-noordnederland.
nl

•	 De Joodse Gemeente in Groningen, via e-mail: 
info@nig-groningen.nl. Zie ook: www.nig-gro-
ningen.nl

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

Joods Maatschappelijk Werk helpt
 
Telefonisch spreekuur
Maakt u zich zorgen, wilt u erover praten? Bel ons! 
Wij zijn bereikbaar van 9:00 - 17:00 uur, van maan-
dag t/m vrijdag.op 088 - 16 5 22 00. 

Mail
U kunt ook mailen via spreekuur@joodswelzijn.nl.

Chat
U kunt de chatfunctie op freyda.nl en op JMW ge-
bruiken. Een maatschappelijk werker zit dagelijks 
tussen 12.00 - 14.00 uur klaar om uw vraag online 
te beantwoorden. U ziet de chatfunctie door middel 
van het ‘Help’-icoon.

Telefoonservice
U kunt zich aanmelden om gebeld te worden door 
een vrijwilliger. Voor gewoon een praatje en een 
beetje gezelligheid in deze tijden. Voor het aanmel-
den voor deze service, als deelnemer en als vrijwil-
liger, belt u met Wilma Driessen via 06-12202386 of 
mail: info@joodswelzijn.nl.

www.synagogegroningen.nl
www.kampwesterbork.nl
www.sjoelelburg.nl 
www.jhm.nl
www.pjg-noordnederland
http://
http://
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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
Tel. 050 3142971
E-mail: t.g.rienksma@planet.nl

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

Opgave voor de Loeach en  
oproepen en mededelingen
Redactiesecretariaat

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 advertentie per nummer 
(BTW is niet van toepassing)
De 5e advertentie is gratis als u 4 advertenties aaneen-
gesloten 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
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www.synagogegroningen.nl




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


