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Met dank aan de vele auteurs kunnen we u ook deze keer een 
JaGDaF presenteren waarin weer grote stappen gemaakt wor-
den, zowel door de tijd als in geografisch opzicht. Al lezend gaat 
u ondermeer van de vooroorlogse Herewegbuurt in de stad Gro-
ningen naar de Europese en Amerikaanse omzwervingen van 
componist Paul Dessau en van het Koffermonument in Delfzijl 
via Assen en Israël weer naar de sjoel van Groningen. 
Lex van der Star vertelde in nummer 149 al kort over de in-
houdelijke leidraad die we bij de keuze van de onderwerpen 
hanteren: de zgn. Schijf van Vijf van prof. dr. I.D.H. Abram 
z.l. (1940-2019). In Joodse kring is dat een bekend model om de 
eigen identiteit te bespreken en vorm te geven: vijf aspecten, 
waarden die de identiteit vormen van in Nederland wonende 
Joden. Uiteraard is het een schematische voorstelling van de 
werkelijkheid en zal de verhouding tussen de verschillende as-
pecten ook voor iedereen weer anders zijn. Het gaat om:

1. Joodse religie, cultuur en traditie
2. De band met Israël en zionisme
3. Sjoa, vervolging en overleving
4. Persoonlijk levensverhaal en eigen beleving
5. De wisselwerking tussen de Joodse en de Nederlandse 

cultuur
Zo zijn de artikelen van rabbijn Evers een duidelijk voorbeeld 
van het eerste aspect, Joodse religie. Maar niet ieder artikel 
past natuurlijk naadloos in een van de categorieën. Neem bij-
voorbeeld het interview met Stav Attali, een Israëlische bak-
ker die in Groningen vanuit haar huis zelfgemaakte baksels 
verkoopt. Interviewster Tsafrira Levy combineert in haar stuk 
het levensverhaal van Stav en haar familie met traditie, religie 
en Israël. Vaak blijkt in onze artikelen hoe het Joodse leven in 
Noord-Nederland is verbonden met Joods leven in andere lan-
den en continenten: over de grenzen van tijd en ruimte. En dat 
laat zich dan ook niet altijd in een schema vangen.

Mirjam Dopheide,
voorzitter bestuur
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O.R.T.

Tisja be’av - een 
feestdag

door rabbijn S. Evers

Twee tempels in vlammen
De 9e van de maand av is de treu-
rigste dag van het Joodse jaar. 
We herdenken de vernietiging 
van de beide tempels in Jeroesja-
lajim. De eerste tempel door de 
Babyloniërs onder leiding van 
Nebukadnezar en de tweede tempel door de Romei-
nen onder leiding van Titus. Na de verwoesting van 
de eerste tempel werden de Joden weggevoerd in 
ballingschap naar Babylonië. De profeet Jirmijahoe 
had aangekondigd dat deze periode 70 jaar zou du-
ren. In die periode vestigden de Joden zich in Ba-
bylonië. Nog voor de 70 jaren voorbij waren, werd 
Babylonië van de troon gestoten als wereldmacht 
en nam de alliantie van Perzië en Medië de macht 
over. In die periode is ook de geschiedenis van Poe-
riem geweest. Inderdaad, na 70 jaar is er een begin 
gemaakt met de herbouw van de tweede tempel. 
Maar helaas zijn niet alle Joden teruggekeerd naar 
het Joodse land. Een groot gedeelte was al dusda-
nig geassimileerd dat ze niet meer terug wilden. 
Van deze Joden is maar zeer weinig bekend, ze zijn 
opgenomen in de volkeren, waar ze woonden.

Weer in ballingschap
Na de verwoesting van de tweede tempel kwamen 
de Joden opnieuw in een situatie van ballingschap 
terecht en velen verlieten het Joodse land en ves-
tigden zich in allerlei plaatsen in de wereld. Een 
situatie, die nu al bijna 2000 jaar duurt. Er waren 
maar weinig landen, waar 
ze echt welkom waren. En 
de Joodse geschiedenis van 
Europa is met narigheid en 
vervolging doordrenkt. Al 
zijn er zeker ook landen en 
tijden geweest waarin de Jo-
den welkom waren. Tijden 
waarin de Joodse gemeente 
tot bloei kwam en vaak een 
niet onaanzienlijke bijdra-
ge leverde aan de algeme-
ne maatschappij.

Terug naar Israël
Al die jaren is het verlangen om 
terug te keren naar ons eigen 
land nooit gedoofd. Minstens drie 
maal per dag vragen we in onze 
gebeden om terug te mogen ke-
ren naar ons land en daar in vre-

de te leven. Zelfs na de opkomst van het Zionisme 
en de stichting van de staat Israël in 1948 worden 
deze gebeden, ook in Israël, uitgesproken. De feite-
lijke periode van ballingschap is pas echt voorbij, 
wanneer de derde tempel herbouwd is. Op dit mo-
ment is er nog een probleem, aangezien twee van 
de heiligste gebouwen van de Islam op deze voor 
ons heilige plaats staan. Op het moment van het 
schrijven van deze regels is er net weer een wapen-
stilstand, maar vrede en een goede relatie is nog 
ver weg.

Mashiach
Het geloof in Mashiach is een van de kernwaarden 
van het Jodendom. Maimonides beschrijft in zijn 
wetboek deze periode en geeft duidelijk aan dat 
er dan een periode zal zijn van algehele vrede. Hij 
citeert de beroemde profetie van Jesjaja over de 
leeuw en het bokje die samen zullen weiden. Dui-
delijk schrijft Maimonides dat dit niet letterlijk is, 
maar een beeldspraak over de vredige situatie die 
er dan zal zijn. We zullen ook zeker bovenmense-
lijke krachten nodig hebben om op een vredige ma-
nier te bereiken dat wij op deze Tempelberg onze 

derde tempel zullen kun-
nen bouwen.

Een feestdag
Zoals gezegd, Tisja be’av 
is een feestdag. Dit komt 
zelfs tot uitdrukking in de 
orde van de dienst van deze 
dag. Elke doordeweekse 
dag van het jaar worden 
er bij de ochtend- en mid-
dagdienst smeekgebeden 
uitgesproken.

Fragment Titusboog (Forum Romanum, Rome). De 
reliëfs herinneren aan het neerslaan van de Joodse 
opstand in Palestina en de verwoesting van Jeruza-

lem door Titus
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Dit heet Tachanoen. Uitzondering hierop zijn de 
dagen met een feestelijk karakter, Chanoeka, Poe-
riem, Rosj Chodesj, enz. Heel opmerkelijk, ook Tisja 
be’av hoort tot de dagen met een feestelijk karakter 
waarop geen Tachanoen wordt uitgesproken. Als er 
één dag in het jaar is waarop je een smeekgebed 
zou verwachten, dan is dat toch Tisja be’av! En toch 
niet!
Nog iets opmerkelijks. Vanwege de treur van Tisja 
be’av zit men ’s ochtends laag (net zoals in een sjiw-
weweek - een rouwweek), we zeggen de hele och-
tend tot aan het begin van de middag treurzangen. 
Zelfs onze religieuze ‘versierselen’, zoals het Talliet 
en de Tefilien worden niet gedragen bij de ochtend-
dienst. Allemaal uitingen van verdriet. Bij de mid-
dagdienst, zit men weer gewoon op een stoel, draagt 
men zijn Talliet en Tefilien. Maar… het feitelijk in 
brandsteken van de tempel was pas in de middag 
van tisja be’av en de hele volgende dag heeft de 
tempel nog gebrand. Opmerkelijk, we verminderen 
de treur een beetje, juist op het moment dat de el-
lende het grootst was, toen de tempel brandde!

Menachem – de trooster
De midrasj, de verhalende verklaring, geeft hier uit-
komst. Op hetzelfde moment dat de tempel in brand 
werd gestoken is Mashiach geboren. De midrasj 
gaat nog verder en geeft Mashiach al een naam. Hij 
heet Menachem - de trooster. Het kan zijn dat dit 
echt zijn naam is, het kan ook zijn dat dit zijn titel 
is, maar hoe dan ook, op het moment dat de ellende 
echt op zijn allerergst was, op datzelfde moment is 
ook de redding van het Joodse volk geboren. Dat 
verklaart de bovengenoemde tegenstrijdigheden. 
Enerzijds heeft tisja be’av dat element van treur 
met de daarbij horende voorschriften, anderzijds 
heeft tisja be’av ook het element van hoop in zich. 
Een hoop die wij nooit uit het oog hebben verloren. 
Integendeel, het is mede dankzij deze hoop die wij 
gekoesterd hebben dat het Joodse volk al die eeu-
wen van ballingschap heeft weten te trotseren.
Laten we eindigen met een woord van hoop. Moge 
het spoedig, in onze dagen zo zijn, dat alle treurige 
elementen van tisja be’av komen te vervallen en dat 
we echt deze dag zullen kunnen beleven met zang 
en dans, met feestmaaltijden en vooral in sjalom, 
in vrede.

In JaGDaF wordt geregeld geschreven over Joodse 
zaken die niet meer bestaan. Dit interview belicht 
een nieuw initiatief, een Joodse thuisbakkerij, die 
onlangs online is gegaan.

Wie is Stav?
Op haar 33e is Stav een bevlogen, gediplomeerde 
bakker van Israëlisch-Joodse afkomst. Stav bete-
kent herfst in het Hebreeuws, haar geboortesei-
zoen. Ze woont in een huurhuis met dochter Emi-
lia (5½) en hun hond Boris. In de keuken tovert ze 

Interview

Stav Attali 
Israëlisch-Joodse thuisbakker in Groningen

Tsafrira Levy

deeg in heerlijke baksels om (ik schrijf dit met de 
nasmaak nog in de mond). De bestellingen lopen via 
haar website ShabbatShalom en worden bij de deur 
afgehaald. 
Ze hoopt binnenkort ook via een bezorgdienst te 
kunnen aanleveren. Interviewer en geïnterviewde 
zijn kibboetsdochters van verschillende generaties; 
zij groeide bij haar ouders op, ik in groepshuizen 
met leeftijdgenoten; zij woont 12 jaar in Nederland, 
waarvan 11 in Groningen, de stad waar ik al 45 jaar 
woon.
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Vertel wat over je achtergrond, Stav… 
“Ik kom uit kibboets Hanita aan de grens met Liba-
non. In 1938 is die binnen één etmaal uit de grond 
gestampt, volgens de strategie van homa oemigg-
dal.1 Mijn grootvader, een lange Algerijns-Joodse 
man, en mijn grootmoeder, een kleine Marokkaans-
Joodse vrouw, vestigden zich later met hun links-
zionistische kameradengroep daar. Hun zoon, mijn 
vader, groeide op in groepshuizen. Dat collectieve 
opvoedingssysteem is in Hanita al in 1977 losgela-
ten, terwijl de meeste kibboetsim die omslag pas na 
1990/1991 maakten (de golfoorlog met Scudraket-
ten was het keerpunt). Mijn moeder is opgegroeid in 
de stad Karmiël. Haar moeder, 13e generatie in Is-
raël, stamt af van Joden uit Tzfat, haar vader kwam 
uit Thessaloniki. Ze verhuisde vanwege mijn vader 
naar Hanita. Op mijn zesde scheidden mijn ouders. 
Ze hertrouwden en bleven met mijn drie broers 
(twee zijn halfbroers) in Hanita wonen. Moeder had 
bouwkunde gestudeerd. Ze werkt nu als kibboetsse-
cretaris, te vergelijken met burgemeester en zit ook 
de gezondheid- en welzijncommissie voor. Vader 
leidt de onderhoudsafdeling van een fabriek buiten 
Hanita. Wonen aan de grens met Libanon was voor 
mij als kind heel gewoon. Staande op een rots, za-

gen we de huizen over de grens en hoorden we de 
muezzin tot gebed roepen. In de 2e Libanon-oorlog 
waren ook de rakettenstellingen van Hezbollah dui-
delijk te zien. Banger was ik voor de terroristische 
dreiging. Op mijn 14e verschansten twee Palestijnse 
insluipers zich in kibboets Matzuva en schoten op 
rijdende auto’s. Een groepsgenote van me, haar moe-
der en vier anderen zijn daarbij vermoord.
Dankzij mijn grootouders en mijn ouders, die naast 
een Israëlisch paspoort ook hun Franse paspoort 
mochten behouden, kon ik me op mijn 21e met een 
Frans paspoort in Nederland vestigen.”

Waarom Nederland? Waarom Groningen?
“Ik viel voor Nederland al op mijn 12e, toen ik hier 
met mijn moeder op vakantie was. De sfeer sprak me 
aan, de mensen maakten een ontspannen, tevreden 
indruk, hadden geen kapsones. Mijn eerste verke-
ring was met een Nederlandse jongen die als ‘volun-
teer’ in Hanita verbleef. Ik heb nog steeds contact 
met hem en zijn ouders. 
Na de middelbare school zat ik twee jaar in militaire 
dienst, zoals de meeste Israëliërs, vervolgens haalde 
ik mijn bakkersdiploma en verhuisde naar Neder-
land. Voor mijn ouders kwam dat niet echt als een 
verrassing. Ik wilde hier een bakkerszaak beginnen, 
in Israël is de concurrentie te hoog. Na een jaar in 
Rotterdam het dessert bij een Mexicaans restau-
rant te hebben verzorgd, volgde ik mijn toenmalige 
vriend naar Groningen. Ik verdiende de kost hier 
eerst als schoonmaker van huizen en kantoren, en 
als babysitter. Na vier jaar trouwde ik met een Isra-
eliër. Onze dochter is in het UMCG geboren. We zijn 
intussen gescheiden. Ik bakte toen al geregeld voor 
vrienden, buren en bekenden. Mijn huidige vriend 
heeft me gestimuleerd om de ShabbatShalom thuis-
bakkerij online te beginnen.”

Een kibboetsdochter die van baksels leeft? 
Vertel…
“De liefde voor het bakken heb ik al heel lang. Als 
kind kon ik beter bakken dan mijn moeder en op 
mijn 13e wist ik dat ik daarvan mijn beroep wil-
de maken. Met de verhuizing naar Nederland en 
mijn thuisbakkerij combineer ik twee liefdes. Mijn  

Stav Attali

JaGDaF
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toekomstdroom is een klei-
ne bakkerszaak in de bin-
nenstad met 4 of 5 tafels, 
waar klanten behalve ko-
pen, ook kunnen proeven 
bij een kop koffie of thee. 
Om dat te realiseren moet 
ik nog verder sparen. Ik bak 
verschillende soorten challe 
(brood van gevlochten deeg 
voor de sjabbat en de feest-
dagen) en babka (gevuld 
zacht deegwaar, ook crun-
ches genoemd). Nu sta ik op 
het punt om ook rugelach 
(gevulde Pools-Joodse crois-
sant) toe te voegen aan het 
assortiment. Voor Poerim 
bak ik verschillende varia-
ties van Hamantaschen, in 
Israël Hamansoren genoemd. Mijn groeiende groep 
trouwe klanten weet me via de sociale media en 
mond-tot-mondreclame te vinden. Onder hen zijn 
Nederlandse Joden, Israëlische Joden, niet-Joodse 
Groningers die van Israëlische baksels houden, Po-
len, Hongaren, die van mijn babka houden (het doet 
hen denken aan thuis), een oude vrouw uit New 
York, een Slowaaks-Joodse vrouw die mijn Haman- 
taschen voor Poerim dit jaar verkleed kwam afha-
len.”

Je bakt koosjer, al ben je niet religieus opge-
voed, toch?
“Inderdaad, ik bak koosjer, vegetarisch en vega-
nistisch. Sommige koosjere ingrediënten haal ik 
uit Israël en bij het bakken van de challe volg ik 
de Joodse traditie van hafrasjat challa, dat in de 
Tanach-voorschriften wortelt: een deel van het deeg 
werd toen afgestaan aan de tempeldienaren.2 Sinds 
de verwoesting van de Tweede Tempel is dat deeg-
deel kleiner en vooral symbolisch. Het wordt door 
de bakker gezegend en weggegooid, of verbrand. Ik 
geloof in de energetische wensvervullende werking 
ervan, maar religieus wil ik mezelf niet noemen. 

Op vrijdagavond steek 
ik twee kaarsen aan, de 
Joodse feesten vier ik hier 
niet of nauwelijks. Voor 
mij hoort dat in een groot 
familieverband te gebeu-
ren en dat heb ik niet in 
Groningen. Dat bemoei-
lijkt het doorgeven van de 
Joods-Israëlische tradities 
aan mijn dochter. Ik praat 
Hebreeuws met haar, hoop 
dat zij het foutloos zal le-
ren spreken en schrijven, 
en dat zij zich later ook 
verbonden blijft voelen met 
Israël. Ze zit op het tweeta-
lig primair onderwijs van 
de GSV, waar we nog een 
paar Israëliërs met kin-

deren kennen, maar mijn sociale netwerk bestaat 
vooral uit niet-Joodse vrienden en buren. Zij houden 
me op de hoogte over wat in Nederland gaande is. 
Ik volg het nieuws zelf niet en ik stem alleen bij de 
plaatselijke verkiezingen, omdat ik geen Nederlan-
der ben. Om dat te worden zou ik mijn Franse en 
Israëlische paspoort moeten opgeven, waar ik zeer 
aan gehecht ben. Ze verbinden me met de familie 
in Hanita. Tot de uitbraak van de coronapandemie 
zagen we elkaar in het echt 3 à 4 keer per jaar. Ik 
verheug me op het moment dat dat weer kan.”

Noten
1. Muur en toren: een huis met een dak mocht volgens 

de wet niet worden afgebroken
2. Numeri 15:19-21.

Voor bestellingen bij Stav: shabbatshalom.nl

Tsafrira Levy werkte als psychotherapeute in de versla-
vingszorg. Is schrijfster en dichteres.

challot

https://shabbatshalom.nl/
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In maart 2020, vierde de Joodse Abrecht Weinberg 
zijn 95e verjaardag in de Voormalige Joodse School 
aan de Ubbo Emmius Straβe in Leer en werd aldaar 
de tentoonstelling Nach Auschwitz geopend. Deze 
tentoonstelling was gewijd aan het leven van Wein-
berg.

Na 65 jaren teruggekeerd uit de USA
Weinberg was na de bevrijding, in 1946, samen 
met zijn zuster Friedel naar de USA geëmigreerd. 
Evenals zijn zuster heeft hij geen gezin gesticht. Zij 
wilden hun trauma’s niet aan een nieuwe generatie 
doorgeven. In 2011, 65 jaar na hun vertrek, keer-
den Weinberg en zijn zuster naar Leer terug. Daar 
bezoekt Weinberg, ondanks zijn hoge leeftijd, nog 
regelmatig scholen om met scholieren over de Sjoa 
te spreken.

Albrecht’s jeugd in Westrhauderfehn
Albrecht Weinberg werd op 7 maart 1925 geboren 
in Westrhauderfehn als zoon van Alfred Weinberg 
en Flora Weinberg - Grünberg. Hij had een oude-
re broer Diedrich (roepnaam Dieter), geboren op 
23 augustus 1922. Zijn zuster Frieda (roepnaam 
Friedel) werd geboren op 14 november 1923. Vader 
Weinberg was veehandelaar en koosjere slachter. 
Alfred werkte samen met zijn broer Bernhard uit 
Weener en met zijn zwagers Grűnberg uit Leer. Tot 
het begin van het nationaalsocialistische tijdsperk 
gingen de zaken goed, daarna ging het steeds slech-
ter. Vanaf 1933 werd hun het slachten verboden en 
vanaf juli 1938 mocht er alleen nog maar handel 
worden gedreven in hun woonplaats en bovendien 
werd de veemarkt in Leer verboden terrein voor 
hen.
De drie Weinberg-kinderen bezochten de Sunder-
mannschule (de lagere school) aan het Untenende in 
Rhauderfehn. Dieter bezocht na de lagere school de 
middelbare school in Westrhauderfehn. De familie 
Weinberg ging op sjabbat naar de synagoge in Wee-
ner en Dieter en Albrecht deden in deze synagoge 
hun Bar Mitswa. De herinneringen van Albrecht 
uit de tijd dat hij van kind naar volwassenheid 
groeide, zijn onlosmakelijk verbonden met het leed 

dat door de nati-
onaalsocialisten 
werd veroorzaakt. 
In de tijd van het 
nationaalsocialis-
me behoorde het 
tevoren zo vredige 
en normale leven 
van een Joods-
Duitse burger tot 
het verleden. Ook 
kinderen van na-
tionaalsocialisten 
werden door het 
nationaalsocia-
listische denken 
besmet. Joodse kinderen werden door hun eigen 
klasgenoten uitgescholden en gepest. Albrecht her-
innert zich nog goed dat hij op een winterdag door 
het ijs zakte. Niemand hielp hem en de ‘schoolka-
meraden’ zongen: ‘Sit een Jöd in ’t Deep, Sit een Jöd 
in ’t Deep! Wenn he versuppt, ik help hum niet!’
In 1936 mocht Dieter niet langer de middelbare 
school bezoeken en Friedel en Albrecht moesten 
verplicht naar de Joodse school in Leer. Dieter bleef 
eerst thuis en hielp zijn ouders. Albrecht en Frie-
del bleven door de week aanvankelijk bij familie 
in Leer. Later konden Alfred en Flora in Leer een 
kleine achterwoning betrekken. Omdat de handel 
niet meer liep, waren ze niet meer aan Westhau-
derfehn gebonden. Friedel en Albrecht konden toen 
weer thuiskomen. In juni 1937 kwam Dieter ook 
weer thuis. Hij was in Emlichheim een commerciële 
opleiding begonnen, maar moest dat afbreken. De 
meeste Joodse families leefden van wat er over was 
en hoopten op betere tijden. Enkelen waagden het 
om bijvoorbeeld in Nederland een nieuw bestaan 
op te bouwen. De Weinbergs zagen echter geen 
mogelijkheid om met hun geringe middelen in een 
vreemd land een nieuw bestaan aan te vangen.

Kristallnacht in Leer
In de nacht van 9 op 10 november 1938 wist Al-
brecht niet wat hem overkwam. Hij herinnert zich 

Albrecht Weinberg en de terugkeer naar zijn Heimat
Alie Noorlag

Dieter, Albrecht en Friedel 
Weinberg
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‘de ergste nacht van zijn leven.’ De familie Weinberg 
werd met andere Joodse bewoners uitgescholden, 
toegeschreeuwd en door de straten van Leer gejaagd 
tot ze bij het slachthuis aankwamen en naar bin-
nen moesten. In de loop van 10 november mochten 
de vrouwen, kinderen en oude en gebrekkige man-
nen weer naar huis. De andere mannen, ook Alfred, 
werden naar het concentratiekamp Sachsenhausen 
gedeporteerd. In februari 1939 keerde Alfred naar 
huis terug.

Het gezin valt uiteen
In de zomer van 1939 werd ook de Joodse school 
in Leer gesloten. Friedel en Albrecht konden op-
genomen worden in het jeugdkamp Groβ Breesen 
aan de Poolse grens. Ze gingen daar met lotgeno-
ten een landbouwopleiding volgen. Dieter had een 
opleidingsplaats waar men jongeren voorbereidde 
op een leven in het toenmalige Palestina. Alfred en 
Flora moesten Oost-Friesland verlaten en gingen 
met een georganiseerd transport naar Berlijn. In 
februari 1941 werd het jeugdkamp in Groβ Breesen 
opgeheven en werden Albrecht en Friedel naar een 
dwangarbeiderskamp gebracht in Wulkow. Op 17 
maart 1943 werden Alfred en Flora Weinberg ge-
deporteerd, eerst naar Theresienstadt en daarna 
waarschijnlijk naar 
Auschwitz. Friedel 
en Albrecht werden 
op 19/20 april naar 
Auschwitz gede-
porteerd. Albrecht 
heeft Auschwitz als 
heel verschrikkelijk 
ervaren. Hij had op 
den duur helemaal 
geen emoties meer. 
Albrecht: “We had-
den geen hoop en op 
een dag zou het voor 
ieder van ons voorbij 
zijn.” Op een dag 
trof hij bij toeval 
zijn broer Dieter bij 

een appel. Albrecht zegt dat hij zonder zijn broer 
het kamp niet overleefd zou hebben.
In de herfst van 1944 moesten Albrecht en Die-
ter naar het concentratiekamp Dora-Mittelbau bij 
Nordhausen in Thűringen. Dankzij Dieter heeft 
Albrecht ook hier overleefd. In april 1945 begon de 
SS met de ontruiming van het kamp. Albrecht liep 
300 km in een dodenmars naar Bergen-Belsen. On-
derweg stierven er duizenden mensen of ze werden 
vermoord. In Bergen-Belsen was geen onderdak, 
geen eten en geen drinkwater. Het kamp was over-
vol. Troostvol was voor Albrecht dat hij hier zijn 
broer en zuster weer trof. Op 15 april 1945 werd 
Bergen-Belsen door de Engelsen bevrijd.

Na de bevrijding
Via Berlijn gingen Frieda, Dieter en Albrecht naar 
huis. Ze dachten misschien in Berlijn hun ouders 
te treffen, maar Alfred en Flora hadden de oorlog 
niet overleefd. Uiteindelijk gingen de drie Weinberg 
kinderen naar Leer, waar ze een woning konden be-
trekken. Het wennen aan het ‘gewone’ leven ging 
moeizaam. Op 13 oktober 1946 gebeurde er iets vre-
selijks. Dieter verongelukte in Breinermoor Hamm-
rich. Na Dieters dood besloten Friedel en Albrecht 
om naar een ver land te gaan om een nieuw leven op 

te bouwen. Op 28 
januari 1947 gin-
gen ze naar Ame-
rika. In New York 
kreeg Albrecht een 
baan als knecht bij 
een slagersbedrijf. 
In 1954 opende hij 
met een collega 
een eigen slagers-
bedrijf. Het ging 
ze goed in Ame-
rika en ze voelden 
zich goed. Al in de 
vroege vijftiger ja-
ren logeerden ze 

af en toe bij familie 
in Nederland. Ook 

Albrecht Weinberg met scholieren van het Albrecht Weinberg 
Gymnasium Rhauderfehn in de ‘Voormalige Joodse School in Leer.

Foto: Anke Chudzinsksi-Schubert, lerares Albrecht- Weinberg-
Gymnasium

JaGDaF
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werden ze een aantal malen uitgenodigd door de 
stad Leer, samen met andere overlevenden. Ze be-
zochten ook Rhauderfehn en vonden het belangrijk 
om met de jeugd in gesprek te komen. Ofschoon Al-
brecht en zijn zuster eigenlijk besloten hadden hun 
laatste levensjaren in Florida door te brengen, gin-
gen ze toch terug naar Duitsland. Reden was dat 
Friedel extreem zwak was na een hartaanval en 
ook dat de ogen van Albrecht steeds meer achteruit 
gingen. Ze hadden inmiddels een vriendenkring in 
Leer en in Rhauderfehn opgebouwd. In het voorjaar 
van 2012 betrokken ze een seniorenwoning in Hei-
sfelde (Leer). Op 18 mei stierf Friedel en Albrecht 
bleef alleen achter. Gelukkig heeft hij goede vrien-
den en sinds de dood van zijn zuster vertelt hij zijn 
levensverhaal aan scholieren en andere jongeren, 
zodat wat in de nazitijd gebeurde, nooit meer ver-
geten wordt.

Albrecht geeft toe dat hij na zijn terugkeer wrok 
tegen de Duitsers gevoeld heeft. Dat gold echter de-
genen die meegedaan hadden aan het misdadig sys-
teem in de nazitijd. Albrecht: “De tweede generatie 
die nu leeft, die weet immers niets van wat ons is 
overkomen. Daarom vertel ik op de scholen het ver-
schrikkelijke dat Joodse mensen is aangedaan.”

Bronnen
Menna Hensmann, Dokumentation ‘Leer 1933- 1945’, 
Stadt Leer, 2001.
Theresia Hupens, Wenn ein Mensch kein Mensch mehr 
sein darf, Facharbeit 2016.

Drs. Alie Noorlag is medewerker Gedenkstätte Esterwegen

Zoals ik eerder schreef* ben ik in 1964 naar Israël 
geëmigreerd. Nadat we de eerste maanden bij mijn 
nicht Lotty in Haifa logeerden vonden we op Tsomet 
Hadera (kruispunt) een bovenwoning, boven een 
café en een garage. Iedere weekend waren daar brui-
loften. Jules had werk gevonden in Caesarea in het 
hotel van baron de Rotschild, waar ik af en toe op 
rijke kindertjes mocht passen. Jules had niet veel 
zitvlees en vond een betere baan in Haifa, ook in de 
horeca. We woonden eerst op de Carmel, in Rechov 
Hagiboeriem en later in Rechov Rachel, waar je toen 
nog uitzicht had op zee. Ik was huisvrouw, maar 
omdat ik veel alleen was ben ik later op de Mercaz 
Hacarmel ook in de horeca gaan werken.

Moshav Neve Jarok
In 1967 brak de zesdaagse oorlog in alle hevigheid 
uit, maar was ook snel weer afgelopen. Jeruzalem 
en de Golan hoogte waren weer in Joodse handen. 

Veel vrouwen in mijn omgeving werden zwanger. 
Ik had nog geen sterke kinderwens maar na een be-
zoek aan herenigd Jeruzalem bleek ik in verwach-
ting te zijn en in mei 1968 werd Micha geboren. In 
1971 werd onze tweede zoon Amir geboren. Door 
Jules’ drang naar verandering verhuisden we naar 
Tel-Aviv, waar we onderdak vonden in een voor-
malige tandartspraktijk vlak bij Kikar Dizengoff, 
naast een school waar in de weekenden sjoeldien-
sten werden gehouden en boven een bushalte en 
taxistandplaats. Lawaaiig dus.
Diezelfde zomer gingen we voor het eerst op vakan-
tie naar het meer van Kineret. Daar ontmoetten we 
een leuk gezin dat in moshav Neve Jarok woonde, 
gelegen in het smalste gedeelte van Israël, niet 
ver van Petach Tiqwa. Ik ben geen stadsmens en 
we waagden de sprong om te verhuizen naar deze 
moshav. Het huisje was heel klein, 2,5 kamers, een 
keukentje met een wastafel en buiten een toilet. Ik 

Aliya naar Israël
Marion de Klijn
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wilde er wel wonen maar alleen als er inpandig een 
toilet kwam en een douche. Zo geschiedde.

Kippen en geiten
Wonen in een moshav kon alleen als je toegelaten 
werd door de ballotagecommissie van het dorp en 
bovendien was je verplicht om landbouw en of vee-
teelt te beoefenen. Ieder bedrijf had zijn eigen winst 
of verlies. Wel waren er gezamenlijke plantages met 
citrus, pecanoten of andere gewassen. De eerste be-
woners van deze moshav waren voornamelijk Roe-
menen en Tsjechen. Hun kinderen waren van onze 
leeftijd. Daar heb ik uiteindelijk goed Ivriet leren 
spreken.
De vorige bewoners van ons huisje hielden mestkip-
pen en alles van het bedrijf was nog aanwezig. We 
knapten alles op en kochten onze eerste kuikens. Na 
drie weken gingen ze van de broedhokken naar de 
mesthokjes. Ik had nog nooit een kip vastgehouden 
maar het wende snel. Na twee maanden werden alle 
kippen door een vrachtwagen opgehaald om in Tel 

Aviv op de markt verkocht te worden. Het boerde-
rijwerk kwam op mijn schouders terecht wat ik erg 
leuk vond. Jules werkte in de stad in de horeca en 
deed inkopen voor verschillende bejaardenhuizen.
We maakten uitstapjes naar omliggende dorpen, 
o.a. Kalkylia waar voornamelijk Arabieren woon-
den. Daar kochten we een keer een langoorgeit 
(nubisch). We vonden het een leuk dier en kochten 
later met hulp van het Ministerie van Landbouw 
10 witte geiten, voor de melk. Om ervan te kun-
nen bestaan moesten we ieder jaar uitbreiden tot 
we uiteindelijk 120 geiten hadden, deels door eigen 
opfok, deels door nieuwe aankoop. De melk konden 
we in het dorp kwijt. De geitenmelk bracht meer 
op dan koe-ienmelk. Soms waren we te laat met de 
afdracht van de melk en maakten we kaas van de 
dagmelk.
Het werk op de boerderij was veel en zwaar en er 
kwam een Doezenman bij ons in de schuur wonen 
die mij hielp met het werk. Jules ging ook meewer-
ken en in de oogsttijd kwamen er Arabische vrou-
wen om te helpen.
Onze tweede partij kippen viel ten prooi aan de 
vogelpest. Het was vreselijk om de meeste kippen 
dood in hun hokje te vinden. Later ben ik samen 
met een Nederlandse veearts alle kippen in de mos-
hav gaan inenten tegen de vogelpest. Diezelfde vee-
arts heb ik een aantal keren geassisteerd bij een 
keizersnee van een geit. Geweldig om te doen en te 
zien. Ik kende alle geiten en wist ook precies welk 
lammetje bij welke moeder geit hoorde. Soms had-
den we zelfs drielingen en één maal een vijfling die 
met een keizersnee ter wereld kwam.

Pasgeboren kalfje in de moshav Neve Jarok

Nubische geit
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Met onze geitenveestapel zijn we nog modelboerde-
rij geweest en door ons zijn er in de moshav nog 
twee bedrijven gestart met geiten fokken. Het voor-
deel van geiten fokken was dat je twee maanden 
per jaar niet hoefde te melken. Net als schapen zijn 
geiten rond september tochtig. We zorgden ervoor 
dat er voldoende bokken waren en de hele kudde 
binnen drie weken gedekt was, zodat we in februari 
weer volop konden gaan melken.
Geiten zijn slimme dieren en iedere geit had haar 
eigen gewoontes. Er was een geit die de pin uit het 
hek kon halen en het gebeurde soms dat ik naar de 
plaatselijke winkel was geweest en de hele kudde 
me tegemoet kwam. Met een emmer brokjes had 
ik ze gelukkig zo weer op hun plaats. Een groente-
tuintje was onbegonnen werk, want jonge aanplant 
werd meteen door een ontsnapte geit opgegeten.

Terug naar Nederland
In 1973 was Israël weer in oorlog. Deze keer duurde 
het erg lang en moesten we vaak naar de schuilkel-
der. Alle mannen in de moshav waren weg, gemo-
biliseerd. Enkele vrienden keerden niet meer terug 
of waren erg getraumatiseerd. Geen fijne omgeving 
voor opgroeiende kinderen. Ik kon ze niet meegeven 
wat ik graag wilde. Mijn positieve instelling om in 
Israël te blijven begon af te zwakken. In de zomer 
van 1974 kwamen goede vrienden van ons uit Ne-
derland op bezoek en schrokken van hoe ik eruit 
zag. Ik kon niet tegen de hitte, de zomers waren 
heet en het werk was zwaar. De inflatie in Israël 
was groot. Van 10 geiten waren we gegroeid naar 
120 en verdienden daar hetzelfde mee. Om als gei-
tenfokbedrijf te kunnen overleven moesten we ver-
huizen naar een groter bedrijf om door te kunnen 
groeien. Mijn vader in Nederland had hartproble-
men gekregen en alles bij elkaar opgeteld besloten 
we terug te keren naar Nederland. Ik was uitgeput. 
Ik ging samen met de kinderen met onze vrienden 
terug naar Nederland. Het afwikkelen van het be-
drijf zou voor mij te lang duren om fit te blijven. 
Drie dagen na ons besluit kwam ik in Nederland 
aan. Onze kinderen hebben hun opa hier nog vijf 
jaar meegemaakt, waar ze heel blij mee waren. Ik 

zelf heb mijn grootouders nooit gekend. De kinde-
ren leerden snel Nederlands. Het kostte vier maan-
den voordat alles in de moshav verkocht was en een 
nieuwe koper voor het bedrijf was gevonden. Wij 
verhuisden naar Friesland, naar een grote boerde-
rij in Echtenerbrug, waar we de ruimte weer terug-
vonden.
Ik heb nooit spijt gehad van onze terugkeer. Toch 
had ik ons Israëlische avontuur nooit willen mis-
sen. Neve Jarok is nu een welvarend dorp waar 
geen dier te bekennen is, alleen een verdwaalde 
hond of kat. Als het even kan ga ik ieder jaar in 
voor- of najaar een paar weken op vakantie naar Is-
raël om o.a. mijn zus Barbara te bezoeken die door 
mij ook in Israël is gaan wonen.

Marion de Klijn woont in Lemmer

* JaGDaF nummer 154
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Welkom in Zeeland. Een re-
clamekreet die al enige jaren 
gebruikt wordt om (nog) meer 
toeristen en nieuwe inwoners 
naar Zeeland te trekken. Dat 
laatste is niet erg succesvol 
trouwens. Vakantievieren is 
prima maar je gaat er toch 
niet echt wonen? Dat deze ge-
dachte - ook onder het Joodse 
deel van de Nederlandse be-
volking - niet nieuw is tonen 
de cijfers. Zeeland heeft vanaf 
het begin van de 19e eeuw al-
tijd het minste aantal Joodse 
inwoners gekend. Vlissin-
gen, Goes en Zierikzee had-
den een Joodse gemeenschap, maar die bestaan al 
lang niet meer. Alleen Middelburg is overgebleven. 
Daar staat trouwens ook de oudste synagoge van 
Nederland (buiten Amsterdam): ingewijd in 1705. 
Maar al in de 18e eeuw vertrekken diverse Joodse 
Middelburgers en andere Zeeuwse Joden naar het 
Noorden.
Bijvoorbeeld Samuel Maju Samethini (1816-1879). 
Deze Middelburger, muzykmeester van beroep, 
trouwt te Leeuwarden met de in die stad geboren 
Carolina Neumark. Hij woonde daar al sinds 1833 
en had ondertussen naam gemaakt als violist, diri-
gent en componist.

Andersom, een trek naar Zeeland, kwam ook 
voor. Geen grote trek, maar toch. De redenen 
waren vaak van economische aard. De Franse be-
zetting bracht wel de vrijheid van vestiging maar 
had ook zware economische gevolgen. Dat deed me-
nigeen omzien naar andere mogelijkheden. Kijken 
we bijvoorbeeld naar Zierikzee op Schouwen-Dui-
veland, dan zien we dat er van de twintig Joodse 
noordelingen die zich er in de loop van de 19e eeuw 
vestigden zes het beroep van koopman hadden, 
twee slagers en opvallend genoeg vijf onderwijzers. 
Dus niet altijd is het traditionele idee van de sla-
ger, veehandelaar, venter, opkoper en marskra-

mer, in de volksmond vaak 
samengevat als lap-, pak- en 
sakjoden, van toepassing. 
Wat wel overeenkomt is dat 
men bij voorkeur naar steden 
trok waar al geloofsgenoten 
woonden. Sommigen bleven, 
maar vooral de (godsdienst-)
onderwijzers waren geen blij-
vertjes.
Bekende noordelijke namen 
die naar het Zeeuwse trok-
ken zijn: Bloemendal, De 
Bruin, Cohen, Van Dam, 
Frank, Hiegenlich, Van 
Italie, De Jong, Kanstein, 
Kisch, Muller, Polack, Van 

der Sluis en Soesman. Teveel om ze hier allemaal 
de revue te laten passeren. Hieronder een aantal 
Friese beroemdheden.

In 1871 komen we de naam van Levie zoon 
van Gampel van Leeuwarden tegen. Hij is één 
van de oprichters van de Joodse begrafenisvereni-
ging van Middelburg Ahawoth Sjolem (Liefde tot 
Vrede). Hij is een van de gabbaim - bestuurders - 
van deze chèvre*. Een ander belangrijk lid van het 
genootschap is Salomon Salmon b. Abraham van 
Workum. Deze Fries werd door het bestuur aange-
steld als rabbijn van Middelburg. Of Salomon een 
afstammeling is van David Salomons, pachter van 
de Bank van Lening in 1663 in Workum (gemeente 
Súdwest Fryslân) en daar begraven (op de oudste 
- van 1664 - Joodse begraafplaats van Friesland), 
weten we niet. Workum heeft nooit een Joodse ge-
meenschap gekend. Rabbijn van Workum overleed 
op 20 Ijar 5564 (1 mei 1804) en werd in Middelburg 
begraven.

Een belangrijk lid van de Leeuwardense ge-
meenschap was de uit een streng-orthodox 
Portugees-Israëlitische familie afkomstige, 
Samuel Senior Coronel (1827-1897). Stadsge-
neesheer (armendokter) in Middelburg van 1853 

Joodse noordelingen in Zeeuwse ‘galoet’
Jan Kouwen

Interieur Synagoge Middelburg, bouwjaar 1706
Foto: Rijksmonumenten.nl

Publicatie: 19660520
Rijksmonument ID: 28953
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tot 1860. Hij kan ge-
zien worden als een 
van de grondleggers 
van de sociale genees-
kunde. Coronel schreef 
o.a. Middelburg voor-
heen en thans. Bijdrage 
tot de kennis van den 
voormaligen en tegen-
woordigen toestand van 
het armwezen aldaar 
(1859). Daarin schrijft 
hij over de armoede: ‘...
zoo intens en op zulk een 

groote schaal, een armoede, die een ontaarden in-
vloed had op lichaam en geest van groote groepen 
der bevolking.’ Hij trekt de conclusie dat godsdienst 
niet echt steun biedt aan de armen: ‘Blind fana-
tisme staat hier soms naast het diepste heidendom.’ 
In Leeuwarden ontmoette hij zijn tweede vrouw: 
Henriëtte Vos. Het is ook daar dat hij bericht kreeg 
dat zijn werk met een eerste prijs bekroond werd 
door de Société Internationale d`Economie sociale te 
Parijs. Het is triest te weten dat hij aan het eind 
van zijn leven steeds dover en bijna blind werd.

Een andere beroemde inwoner uit Leeuwar-
den (al is hij in Harderwijk geboren) is Har-
tog Beem (1892-1987). Een van zijn eerste onder-
wijservaringen heeft hij op de Mulo (1915-1917) in 
Zierikzee opgedaan. Zijn benoeming was volgens 
een raadslid te vroeg: ‘De heer Gelderman wil dan 
nog even constateeren, dat het hem zeer spijt, dat de 
raad destijds den onderwijzer Beem heeft benoemd, 
en dat terwijl de raad wist, dat Beem onder de wa-
penen was en dus den eersten tijd niet in functie zou 
kunnen komen.’ Een beetje zuunige Zeeuwse reac-
tie dus. Of Hartog Beem op enige manier familie 
is van H.M. van Beem, die in Middelburg 26 jaar 
de functie van gazan vervulde, is me niet bekend. 
Vermoedelijk niet. Wel weten we dat hij in zijn Zie-
rikzeese periode slaagde voor zijn akte Hoogduitsch 
L.O. Later zal Beem zich nog zijn tijd in Zierikzee 
herinneren als hij verhaalt over het Zierikzeese ‘op-

treden’ van Meyer Linnewiel: Professor Kokadorus. 
Een andere ‘echte’ Leeuwarder.
De volgende Friese beroemdheid is Louis 
Leijdesdorff. In 1875 te Franeker geboren en 
sinds 1901 als chef van de exportslagerij van de 
Stoomvaart Maatschappij Zeeland in Middelburgse 
galoeth. Franeker had in die tijd een kleine Joodse 
gemeenschap ressorterende onder die van Harlin-
gen. Het is ook in Franeker dat we in 1539 de eerste 
officiële vermelding van een Fries-Joodse inwoner 
tegenkomen: Ishrahel Kistemaker. Voor Louis is de 
keuze voor de Zeeuwse hoofdstad de juiste geweest. 
Hij trouwt er in 1902 met de Middelburgse Rika 
Louise van Os en treedt bij zijn schoonvader slager 
Salomon van Os in dienst. Deze had zijn als uit-
stekend bekend staande winkel op de Grote Markt. 
Dat hij zijn Friese oorsprong koesterde weten we 
omdat hij één van de stuwende krachten was achter 
de door hem in 1901 opgerichte Fryske krite van 
Middelburg Fier fen hûs. Verschillende artiesten 
wist hij naar het verre Zeeland te halen: Sjouke de 
Zee, frou Rienks uit Laren, het echtpaar Barend en 
Martje van der Veen-Wiersma en nog vele anderen. 
Van deze optredens werd regelmatig in de Mid-
delburgsche Courant verslag gedaan: in het Fries! 
Trouwens de bekende historicus op het gebied van 
oral history Selma Leijdesdorff is familie van Louis.
Tot zover de Friezen. Maar we kunnen het natuur-
lijk ook nog eens hebben over de Groningers en 
Drenten. Misschien een volgende keer.

Noten
* chèvre, vereniging voor sociaal-religieuze doeleinden.

Jan Kouwen (1961) schreef in 2019 'Pinkas Zierikzee' en 
publiceert vooral over lokale en regionale Joodse geschie-
denis. Is verbonden aan het EHOC (Etty Hillesum Onder-
zoekscentrum) te Middelburg en de Faculteit voor Protes-
tantse Theologie en Religiestudies (FPTR) te Brussel.

Samuel Coronel
Foto: Biografisch portaal
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Het oratiorium Hagadah shel Pessach van Paul Des-
sau is een van de bekendste klassieke muziekstukken 
van het verhaal van Pesach. De rest van het belang-
rijke werk van deze componist krijgt helaas weinig 
aandacht. Hij werd in Duitsland als kind van Jood-
se ouders geboren, moest in 1933 Duitsland verlaten 
en leefde 15 jaar in ballingschap, eerst in Frankrijk 
(1933-1939), daarna in de VS (1939-1948). In 1948 
vestigde hij zich tot aan zijn dood in Oost Duitsland. 
Gedurende zijn leven had Dessau een groot oeuvre 
opgebouwd (meer dan 400 werken in verschillende 
genres). Zijn terugkeer naar de door de Sovjets ge-
controleerde DDR maakte echter dat zijn werk in de 
rest van de wereld minder bekend is.

Paul Dessau kwam uit een familie van can-
tors. Zijn grootvader en overgrootvader dienden de 
Joodse gemeente van Hamburg. Vanaf zijn vroege 
jeugd studeerde hij muziek, eerst als instrumenta-
list (viool) en daarna als dirigent. Componeren werd 
uiteindelijk zijn voornaamste beroep. Gedurende 
zijn lange carrière was hij een zeer gewaardeerd 
componist. In 1924 beleefde hij zijn eerste succes 
met de uitvoering van zijn Concertino für violine 
mit flöte, clarinette und horn, bekroond met de gere-
nommeerde prijs van muziekuitgeverij Schott. Als 
componist had hij voorkeur voor gemengde genres, 
stijlen en technieken en was een vertegenwoordiger 
van het modernisme* en serialisme* in de muziek. 
Hij had een grote voorliefde voor de dissonant, zowel 
in de muziek als in het leven. “Bij nadere beschou-
wing moet gezegd worden dat momenten van span-
ning, zoals ik dissonanten graag zie, niets anders 
zijn dan tegenstellingen, zonder welke niets in de 
muziek werkt, noch in iedere kunstvorm, noch in het 
leven zelf.”1 Dat in zijn werk de traditionele Joodse 
muziek samen kan gaan met zijn communistische 
overtuiging is hier een goed voorbeeld van.

Zijn Joodse muzikale wortels zijn op verschillen-
de manieren verweven met zijn modernistische mu-
ziek, zowel naar motief, thematiek als naar vorm. 
Het werk van Dessau is bij delen vol van Joodse 
thema’s of liturgische elementen, in het bijzonder in 

het werk dat hij componeerde in zijn jaren in Duits-
land, Frankrijk en de VS. In zijn 1e Sinfonie (1926) 
gebruikt hij een frase uit de traditionele Kol Nidrei 
melodie. Ook schreef hij een aantal Joodse stukken, 
zoals een versie van de liturgische hymne Adon 
olam voor cantor solo en voor mannenkoor (1927), 
XIII Psalm (voor a capella koor 1930) en kamermu-
ziek, o.a. Hebraïsche Melodie für violine und klavier 
(1932), Hebraïsches Hirtenlied für streichtrio und 
gesang, III Psalm für violine, viola, violoncello mit 
Altsimme (1933).
Bertolt Brecht heeft een belangrijke rol gespeeld in 
de intellectuele ontwikkeling van Dessau. Hij ont-
moette Brecht voor het eerst in 1927 in Duitsland. 
Hun samenwerking bloeide in de VS op en mondde 
uit in drie beroemde werken: Mutter Courage und 
ihre Kinder (1946), Der gute Mensch von Sezuan 
(1947-1948) en Der Kaukasische Kreidekreis (1953) 
en ging door tot aan het einde van het leven van 
Brecht. 

Al als jonge componist toonde Dessau belangstel-
ling voor filmmuziek. Gedurende zijn hele leven 
was het componeren van filmmuziek een belang-
rijke bron van inkomsten, in de VS voor de filmin-
dustrie van Hollywood. Hij schreef voor bijna 100 
Duitse en Amerikaanse films de muziek, waaronder 
Walt Disney producties. Hij werkte samen met de 
Zwitserse cineast Helmar Lerski aan een documen-
taire, opgenomen in Palestina, Awodah (1935) en in 
1947 aan Adamah.

Paul Dessau (1894-1979)
Verbonden met de Joodse traditie en met het communisme

Lena Egyed

LP-hoes, 1967, DDR
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Dessau werd in 1933 gedwongen om als Jood 
en als componist in ballingschap te gaan. Zijn 
muziek werd door de nazi’s bestempeld als Entartete 
Musik. Hij ging naar Parijs waar hij het oratiorium 
Hagadah shel Pessach (1936) schreef, gebaseerd 
op de Asjkenazische versie van het Pesachverhaal. 
Max Brod (1884-1968), zelf een belangrijke Duits-
Joodse schrijver en vriend en steun van Franz 
Kafka, schreef het libretto. Dit oratorium is een be-
langrijk voorbeeld van het samengaan van traditie 
en vernieuwing. De muziek getuigt van Dessau’s 
grote kennis van de Joodse liturgische muziek en de 
Joodse volksmuziek. Brods tekst bevat niet alleen 
de traditionele Pesachteksten, maar ook teksten uit 
de Tora, Talmoed en Midrasj. 

Dessau schreef ook Joodse liederen (Holem zaadi, 
Al Sefat jam kinereth), met pianobegeleiding. In 
Frankrijk onderzocht hij de twaalftoonsmuziek van 
Schönberg. Later in ballingschap in de VS raakten 
ze nauw bevriend, mede verbonden door hun beider 
Joodse identiteit.
In 1939 ging Dessau naar New York; in 1943 ver-
huisde hij naar Los Angeles. Tijdens zijn verblijf in 
de VS, met name in New York, nam hij opdrach-
ten aan van de Temple Emanue-El synagoge en de 
Park Avenue synagoge. Hij schreef muziek voor vier 
liederen van Song of Songs (Het Hooglied, 1942), 
Boruch voor de sjabbat avonddienst (1946) en vele 

andere Joodse stukken. Hij was actief in het Joodse 
culturele leven, werkte voor de muziekschool van 
de Young Men’s Hebrew Association en werd co-re-
dacteur van Jewish Music Forum.

In 1946 werd hij lid van de communistische 
partij. Reeds in de twintiger jaren raakte hij geïn-
teresseerd in socialistische ideeën en bewegingen. 
Geconfronteerd met het fascisme, de ervaring van 
ballingschap en de samenwerking met de politiek 
radicale Bertolt Brecht, brachten hem bij het com-
munisme. Vanwege zijn partijlidmaatschap werd 
hij op de zwarte lijst gezet door filmstudio’s en kreeg 
moeite om werk te vinden om in zijn levensonder-
houd te kunnen voorzien. Zijn carrière raakte in ge-
vaar en in 1948 verliet hij de VS en koos definitief 
voor de DDR. Daar kon hij zijn politieke ideeën ver-
enigen met het modernisme in de muziek. Vooral 
bij Brechts Berliner Ensemble. In de DDR vond hij 
de balans tussen zijn politieke betrokkenheid en de 
creatieve vrijheid in dienst van het communisme. 
Op een hoog niveau en nooit volgens de banale of-
ficiële socialistische muziek.
Hoewel in de DDR nauwelijks liturgische of tradi-
tioneel Joodse thema’s in zijn werk voorkwamen, 
verloochende hij nooit zijn Joodse afkomst. Hij 
verlegde zijn focus van de Joodse traditie naar de 
Shoah en het naoorlogse antisemitisme. Zijn over-
tuiging dat muziek zou kunnen bijdragen aan soci-
ale verandering vond uitdrukking in een speciale 
muzikale voorstelling over de Shoah en het anti-
semitisme. In 1959 werd de Roonstraße synagoge 
in Keulen beklad met anti-Joodse slogans. Dit en 
andere antisemitische incidenten motiveerden 
hem tot een samenwerkingsproject met vijf an-
dere componisten, Rudolf Wagner-Regency (DDR), 
Boris Blacher, Hans Werner Henze en Karl Ama-
deus Hartman (West Duitsland) en librettist Jens 
Gerlach (DDR). In deze vijfdelige cantate Jüdische 
Chronik (1960/61), zijn antisemitische voorvallen, 
het vernietigingskamp Treblinka en het getto van 
Warschau verwerkt. Een confrontatie voor Oost- en 
West-Duitsland met hun gezamenlijke naziverle-
den.

 Voorkant CD Hagadah shel Pessach
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“Kunst is nooit comfortabel. Kunst kan niet 
comfortabel zijn. Het doet een appel op je en 
dwingt je om na te denken. En nadenken is 
zoals bekend oncomfortabel.”2 Dit was Dessaus 
overtuiging. Het communistische regime maak-
te ook dat zijn kunst niet al te comfortabel werd. 
Dessau was in de DDR een gerespecteerd musicus 
(hij was lid van de Oost-Duitse Kunst academie, 
waarvan van 1957-1962 vicepresident). Echter, zijn 
compromisloze artistieke houding en het avant-
gardistische karakter van zijn muziek werd door de 
partij niet zonder meer getolereerd. Hij en Brecht 
wisten niet te ontkomen aan aantijgingen van  
formalisme. In de totalitaire staten was formalisme 
een academisch vloekwoord. In de muziek werd het 
beschouwd als gelijkstaand met een kakofonie die 
niet dienstbaar was aan de staatsideologie.
In 1951 was de première van de anti-oorlogsopera 
van Brecht en Dessau, Die Verurteilung des Lukul-
lus. Na de uitvoering werden beiden acht uur door 
de partij ondervraagd. In het officiële partijorgaan 
werd hun opera bekritiseerd als ‘formalistisch en 
vervreemd van het volk’. Brecht reageerde sarcas-
tisch: “Waar elders in de wereld is er een overheid 
die zoveel belangstelling en zorg toont voor zijn kun-
stenaars?”3

Anderzijds had Dessau ongebruikelijke privileges. 
Hij ging regelmatig naar West Berlijn voor inko-
pen, reisde naar Parijs etc. Een Zweedse componist, 
Hongaars van geboorte, vroeg hem eens: “Hoe kan 
jij je lidmaatschap van de communistische partij 
verenigen met het heen en weer gaan en profiteren 
van de kapitalistische kant?” Hij antwoordde “Kijk, 
ik kan niet in en uit de partij gaan op dezelfde wijze 
waarop ik in en uit van Oost naar West kan gaan.”4

Noten
* Modernisme in de klassieke muziek. In de late 19e en 
20e eeuw een ingrijpend experiment met de atonale en 
twaalftoonsmuziek. Serialistische muziek is opgebouwd 
uit herhalingen van en variaties op een vaste reeks muzi-
kale elementen.
* Formalisme is een term die in de Sovjet-Unie werd toe-
gepast door de Russische autoriteiten voor composities 

waarin de richtlijnen van het communistisch bewind niet 
werden gevolgd. Muziek moest heroïsch en optimistisch 
zijn, en in ieder geval nooit getuigen van maatschappij-
kritiek.
1. Paul Dessau, Uber Dissonanzen, 1974, blz. 24.
2. Paul Dessau, Aus Gesprächen. 1974, blz. 1.
3. William Grange, Choices of Evil: Brecht‘s Moder-

nism in the Work with Eisler and Dessau, 1995, 
blz. 154.

4. Imre Foldes, Interjú Pavol Simaival, Muzsika, 1994, 
okt.

Verdere bronnen
Martin Brady, Paul Dessau and the hard work of socialist 
music in de GDR. Twentieth Century Music, Vol. 16. 
Special issue: Music and Socialism, febr. 2019, pag. 
51-66.
Daniela Reinhold (ed.), Paul Dessau 1894-1979: Doku-
mente zu Leben und Werk, Henschel Verlag 1995.

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

Vertaling: redactie

Solidariteitsconcert n.a.v. Dessaus 80e verjaardag
V.l.n.r.: Kurt Hager (lid Politburo ESD); Ruth Berg-

haus (intendant Berliner Ensemble); Werner Rackwitz 
(plaatsvervangend Minister voor Kultuur); Paul Dessau 

en Hans-Joachim Hoffmann (Minister voor Kultuur)
Bundesarchiv, Bild 183-N1215-0008 / Katscherowski 

(verehel. Stark), / CC-BY-SA 3.0
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Het was Abraham (Bram) van Oosten*, zoon van Jo-
nas en Henny van Oosten, die via een loopbaan als 
timmerman en vervolgens als tekenaar in 1926 een 
architectenbureau in Assen begon. Een toen nog 
kleine stad van amper 18.000 inwoners, maar in die 
tijd met veel bouwactiviteiten en opdrachtgevers 
die wel ‘iets anders’ wilden. Tot zijn dood in 1937 
heeft het bureau van Van Oosten bestaan.
Over de persoon Bram van Oosten is helaas niet 
veel bekend. Ook zijn dochter Gonny, waar wij goed 
contact mee hadden, kon over het architectenbe-
staan van haar vader weinig vertellen. We weten 
dus niet wat hem zoal bewogen heeft voor een be-
paalde architectuur te kiezen. Maar omdat het me-
rendeel van zijn gebouwen nog bestaat, kunnen we 
kennis nemen van wat hij ontworpen heeft en daar-
over onze waardering uitspreken. Helaas is er geen 
bureauarchief bewaard gebleven.

Eigen stijl
Wat meteen opvalt is zijn eigen stijl, die hij, mede 
onder invloed door zijn ervaringen in het westen 
van het land, ontwikkeld heeft. Het is niet zo dat 
hij nu beter of minder was dan zijn Asser collega’s, 
maar de gebouwen van Van Oosten herken je wel 
meteen.1

Zijn er Joodse invloeden in zijn architectuur te be-
speuren? Ik heb ze niet kunnen vinden, behalve 
dan in het ontwerp van de glas-in-loodramen van 
de voormalige synagoge in Assen, waarin symbolen 
uit Tanach, gevat in een kader van sterren en lij-
nen, te zien zijn.2

Behalve enige kleine raampjes zijn er in de syna-
goge geen glas-in-lood- ramen meer aanwezig. Over 
hoe het deze ramen is vergaan, is te lezen in het 
boek De namen blijven genoemd / struikelstenen in 
Assen.3

Alleen het grote dubbele raam dat zich boven de 
ingang bevond is gespaard gebleven en is via een 
lange zwerftocht uiteindelijk in de magazijnen van 
het Yad Vashem Museum in Jerusalem terechtge-
komen, waar het wacht op een definitieve nieuwe 
bestemming.

Gebouwen
Wat heeft Bram van Oosten zoal aan gebouwen 
ontworpen? In de eerste plaats voornamelijk wonin-
gen. Daar zal ik een aantal van laten zien. Daar-
naast heeft hij ook winkels en winkelinterieurs 
ontworpen, maar op één woon/winkelgebouw in het 
centrum van Assen na, is daar niets meer van te-
rug te vinden. Dochter Gonny meende zich ook een 
ontwerp voor een boerderij te herinneren, maar dat 
viel via het gemeentearchief niet meer te achterha-
len.
Toen via het struikelstenenproject de familie van 
Oosten in beeld kwam en de Vereniging Assen Oud-
Zuid het voornemen had een boek over de wijk te 
schrijven ben ik in het gemeentearchief een groot 
deel van zijn werk op het spoor gekomen. Tijdens 
dit onderzoek bleek dat veel van het werk van Van 
Oosten nog in goede staat aanwezig is. Een deel 
hiervan is inmiddels aangewezen als gemeentelijk 
of als rijksmonument. Dit zegt meteen al iets over 
de waardering dan wel de kwaliteit van zijn werk.

Interbellum-architectuur
De periode waarin Van Oosten als architect actief 
was valt binnen het interbellum, de periode tussen 
de twee wereldoorlogen. In deze periode werd in As-
sen (en ook elders in het land) van een mix van stij-
len gebruik gemaakt. Zo is bij Van Oosten het werk 
voornamelijk traditioneel met vaak opvallende ex-
pressionistische en soms modernistische trekken. 
Evenals zijn Assense collega’s bouwde hij vrijwel 
altijd woningen in metselwerk met pannen of rie-
ten daken.4 Wel heeft het werk van Van Oosten een 
herkenbare eigen expressie. Typerend zijn de hoge 
gebogen of geknikte daken. Deze geven de wonin-
gen een bepaalde uitdrukking en bieden onder de 
kap meer ruimte. De complexere houtconstructies 
die daarmee samenhangen ging de voormalige tim-
merman niet uit de weg. Toepassing van glas-in-
lood is met name in hallen en trappenhuizen en in  
bovenlichten van ramen veelvuldig aanwezig.

Abraham van Oosten architect (1897-1937)
Tjalling Visser
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Vier voorbeelden
Hierbij volgt ter illustratie een selectie uit het  
oeuvre van Bram van Oosten in Assen. Binnen het 
bestek van dit artikel moet ik mij helaas tot vier 
gebouwen beperken. Voor meer voorbeelden verwijs 
ik naar de nummers 1 en 4 uit de literatuuropgave.

Noten
* Zie JaGDaF 25 maart 2021 nr. 1 Struikel-
stenen in Assen van Marjory Visser-Honijk, 
waarin zij ook over de Joodse familie Van 
Oosten schrijft.

1- Steendijk 144-146 (1926/1927). Dubbel 
woonhuis in expressieve stijl, voor C.C.H. 

Looman. De architectuur lijkt duidelijk beïn-
vloed door de Amsterdamse school. De rieten 

kap geeft aan het complex een landelijk 
karakter. De woningen zijn aangewezen als 

gemeentelijk monument.

2 - Oranjestraat 53-55 (1931)
Dubbel woonhuis voor M. Lezer en B. van 

Oosten. Opvallend zijn de hoge gebogen kap-
pen. De vooruitstekende erkers en de ver-

diepte ingangspartij zorgen voor een sterke 
plasticiteit in de gevel. Bij de rechter woning 
is in de bovenramen van de erker nog fraai 

glas-in-lood aanwezig.

3 - Parkstraat 25 / Burgemeester Grata-
mastraat 16 (1933).

Origineel dubbel woonhuis op de hoek van 
de Parkstraat en de Burgemeester Grata-

mastraat in opdracht van J.G.F. Benes. 
Evenals het voormalige Parkhotel en de 

andere woningen op de hoeken van het Park-
plein richt het bouwblok zich met een hoge 

gevelpartij naar het plein. Vanuit de tuinka-
mer van Parkstraat 25 heeft men een fraai 
uitzicht op het plein. De gekozen architec-
tuurstijl is verwant aan de Nieuwe Haagse 
School. Het gehele complex is aangewezen 

als rijksmonument.

4 - Plataanweg 10 / Vogelkerslaan 1 (1933 / 
1937)

Dubbel woonhuis met hoge kappen voor 
D.H. Derksema. Het geheel oogt strakker en 
moderner dan de hiervoor genoemde panden 
en markeert op fraaie wijze de hoek van de 

Plataanweg en de Vogelkerslaan. 
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Chaim Nachman Bialik (Radomyshl, 11 januari 
1873 - Wenen, 4 juli1934) leefde in een bewogen tijd, 
de tijd van pogroms, de ondergang van de Tsaren, 
de opkomst van het Zionisme en van het Hebreeuws 
als levende taal.
Radomyshl (bij Kiev), zijn geboortestad, had een 
grote Joodse bevolking. Hij had een gelukkige 
jeugd, maar toen hij zeven jaar oud was overleed 
zijn vader en werd Chaim ondergebracht bij diens 
streng religieuze ouders in Zhitomir. Zijn moeder 
keerde terug naar haar familie in Zashkov. Hij zou 
zijn hele leven naar zijn ouders en zijn onbezorgde 
vroegste jeugd blijven terug verlangen.
Op zijn zeventiende ging hij studeren aan de be-
roemde jesjieve van Volozhin in Litouwen. Daar 
begon hij Hebreeuwse proza en poëzie te schrijven, 
ontdekte hij de Russische literatuur en kwam te-
recht in Zionistische kringen. Hij raakte onder de 
indruk van de ideeën van Achad Ha`am (Asher 
Ginsberg) over een Joods spiritueel centrum in het 
Land Israël. Hij vertrok, achttien jaar oud, naar 
Odessa, toen een centrum van Hebreeuwse literaire 
activiteit en Zionisme. Hij schreef daar zijn eerste 
Hebreeuwse gedichten, die zeer goed werden ont-
vangen In de twee decennia daarna zou hij al zijn 
belangrijke gedichten schrijven. Hij trouwde met 

Manya Averbach (1893), het huwelijk bleef kinder-
loos.
De Eerste Alija en het Eerste Zionistische Congres 
in 1897 in Bazel waren cruciaal voor zijn ontwikke-
ling tot dichter-profeet van het Joods nationalisme. 
Na 1906 zakte zijn productiviteit als dichter in en 
ging hij zich meer bezighouden met het verzamelen 
en uitgeven van teksten. In Rusland verslechterde 
de toestand voor de Joden en in 1921 verliet Bialik 
het land. Tot 1924 woonde hij in Berlijn. Hij bouwde 
daar zijn uitgeverij Moriah, die hij in Odessa was 
begonnen, opnieuw op onder de naam Dvir en ver-
keerde in de kringen van Hebreeuwse schrijvers. 
In 1924 maakte hij eindelijk de overstap naar Tel 
Aviv, opnieuw met Dvir. Tegen het eind van zijn 
leven was hij een legende geworden. Op 4 juli 1934 
overleed hij in Wenen.
Het gedicht Levadi (1902) schreef Bialik in zijn tijd 
in Odessa. Het verscheurd zijn tussen traditie en 
westers secularisme staat erin centraal en dit ge-
voel wordt uitgedrukt door tegenstellingen als oud 
en nieuw, geloof en twijfel, binnenshuis en buiten. 
De sjechina, die staat voor de vrouwelijke eigen-
schappen van God, is volgens de traditie ten tijde 
van de Ballingschap uit de hemel verbannen en 
leeft sindsdien in de harten van mensen.

Levadi
Chaim Nachman Bialik (1873-1934)

Hannah Neudecker

1. Michiel Gerding (red.), Buurt met karakter; Assen 
Oud-Zuid en haar bewoners, 2013, hst. 5

2. Zie foto in het artikel Struikelstenen in Assen van 
Marjory Visser-Honijk in JaGDaF nummer 1 van 
2021. Een kleurenfoto bevindt zich op de omslag van 
het boek De namen blijven genoemd; struikelstenen 
in Assen (zie ook hieronder).

3. Michiel Gerding en Marjory Visser, De namen blijven 
genoemd; struikelstenen in Assen, 2020; pag. 28-30 

JaGDaF

4. Tjalling Visser, Assen en de interbellum-architec-
tuur; zes Asser architecten gaven de stad een nieuw 
gezicht. Uit: Asser Historisch Tijdschrift, nr.4 2013, 
pag. 16 t/m 23

Tjalling Visser is stedenbouwkundige en doceerde Urban 
Design en Geschiedenis van Stedenbouw en Landschap 
aan de Academie van Bouwkunst in Groningen.
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Levadi

De wind heeft ze allemaal opgetild, het licht heeft ze allemaal meegevoerd,
Een nieuw lied heeft de ochtend van hun leven laten juichen,
En ik, een teer kuiken, ben volkomen vergeten
Onder de vleugels van de sjechina.

Helemaal alleen bleef ik achter, en de sjechina evenzo.
Ze liet haar gebroken rechter vleugel op mijn hoofd trillen.
Mijn hart kende haar hart: ze maakte zich vreselijk zorgen over mij,
Over haar zoon, haar enige.

Ze is al verbannen uit alle hoeken, nog maar één
Verborgen hoekje, verlaten en klein, was er overgebleven -
Het beet-midrasj - zij bedekte zich met de schaduw, en ik was
Met haar samen in de nood.

En toen ik verlangde naar het raam, naar het licht,
En toen de plaats onder haar vleugel mij te benauwd werd -
Verborg zij haar hoofd onder mijn schouder en haar traan druppelde
Op de bladzijde van mijn Gemara.

Zachtjes huilde ze om mij en klampte ze zich aan mij vast,
Alsof ze me met haar gebroken vleugel wilde beschermen.
“De wind heeft ze allemaal opgetild, ze zijn allemaal opgevlogen,
En ik ben helemaal alleen achtergebleven…”

En iets wat leek op de afsluiting van een heel oud klaaglied,
En [iets wat leek] op een gebed, smeekbede en vrees tegelijk,
Hoorde mijn oor in dat zachte huilen
En in die kokende traan -

Vertaling Hannah Neudecker

Hannah Neudecker was meer dan 25 jaar als docent modern 
Hebreeuwse taal- en letterkunde verbonden aan de Universiteit 
Leiden. Tegenwoordig geeft zij als privédocent (lasjontaaltrai-
ningen.nl) les in allerlei vormen van Hebreeuws.
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Joodse én niet-Joodse objecten van ontwer-
per Piet Cohen zijn in de komende zomer-
maanden te zien in de synagoge in Groningen. 
Aanleiding: 40 jaar geleden werd deze door 
Cohen ontworpen sjoel in gebruik genomen. 
Te zien zal zijn hoe veelzijdig Piet Cohen is 
als ontwerper van niet alleen synagogen, ju-
daïca en Joodse monumenten, maar ook van 
alledaagse gebruiksvoorwerpen en huisstij-
len. Voor al zijn ontwerpen geldt: functie en 
schoonheid gaan hand in hand.

Design for living, living for design. Onder die 
titel gaf Piet Cohen (Arnhem, 1935) in 2021 in een 
beperkte oplage een catalogus uit met een overzicht 
van zijn oeuvre. Te beginnen met fantasierijke te-
keningen uit 1947 die laten zien dat hij destijds, 
als twaalfjarige, al over een groot grafisch talent 
beschikte. Alsmede foto’s uit 1966 van een van zijn 
eerste échte ontwerpen: een ziekenhuisbed, door 
Cohen speciaal ontworpen voor een hospitaal in Tel 
Aviv. 
Het ziekenhuisbed kan in verschillende standen 
gezet worden en werkt kennelijk perfect. Maar 
wat het uniek maakt: het óógt ook geweldig, zeker 
voor die tijd. Modern en strak, met een uitgekiend  
lijnenspel van stalen buizen en balken. Esthetiek is 
in zijn werk niet kunstmatig toegevoegd, maar een 

Piet Cohen exposeert in zijn eigen 40-jarige sjoel
Marcel Wichgers

Van timmerman tot designer

In de Tweede Wereldoorlog zat Piet Cohen ondergedoken in een katholiek gezin in het zuiden van Ne-
derland. Na de oorlog volgde hij een opleiding voor meubelmaker. In 1956 ging hij in Jeruzalem als 
technisch tekenaar aan de slag bij architect Josef Schönberger. Vier jaar later ging hij zijn artistieke 
talent verder ontwikkelen aan de Philadelphia University of Art. Na een baan als ontwerper van ge-
bruiksvoorwerpen en woningen in New York, keerde hij in 1966 naar Israël terug.
In 1970 vestigde Cohen zich definitief in zijn geboorteland Nederland met een eigen ontwerpbureau 
in Amsterdam. In opdracht van een Portugees bedrijf ontwierp hij een zeer succesvolle serie badka-
meraccessoires. Aan de Rietveldacademie werd hij docent industrial design.
In 1995 sloeg Piet Cohen een nieuwe weg in: hij begon werk te maken dat verband hield met zijn 
Joodse afkomst. Zo ontwierp hij Joods ceremonieel zilver (judaïca), waarvan een aantal exemplaren 
later werd opgenomen in de vaste collectie van het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Ook ging 
hij interieurs van synagogen ontwerpen.

Ontwerp ziekenhuisbed; Tel Aviv
foto: Piet Cohen

inherent onderdeel van elk ontwerp, net als functi-
onaliteit en efficiëntie.
 
Niet massief maar transparant
Op foto’s uit 1980, veertien jaar later dus, staat Co-
hens nieuwe interieur van de synagoge in Gronin-
gen. Ook nu een fraai lijnenspel van stalen balken. 
Met een enorme, moderne kroonluchter die tegelijk 
een transparant dak boven het sjoelgedeelte is. En 
eveneens zwart stalen hekken aan drie zijden van 
de sjoel die een afscheiding creëren. Niet massief, 
maar transparant. Koper gebruikte Cohen voor 
Aron Hakodesh en de staande lampen. Heel veel 
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In april jl. bezocht ik Piet Cohen in Amstelveen om 
uitvoerig met hem te spreken over zijn leven en 
werk. Natuurlijk over het ontwerpen van synago-
ge-interieurs, maar ook over het Anne Frankmonu-
ment en zijn relatie tot het Jodendom.

Waarom werd u gevraagd om het ontwerp van 
het nieuwe synagoge-interieur in Groningen 
te maken? Had u een connectie met de stad?
“Ik werd gevraagd nadat ik door voorzitter Manuel 
Menco van de Joodse Gemeente Groningen met ar-
chitect Fred Dubbeling, die de restauratie van de 

De symboliek in het werk van Piet Cohen
Marketka Sikolova

Interieur Synagoge Groningen
foto: Omke Oudeman

hout, licht grenen, voor de zitplaatsen. En blauwe 
stof voor stoelkussens en lopers.

Nog vijf andere gerealiseerde sjoelontwerpen kwa-
men van zijn tekentafel: de synagoge in Amstel-
veen, de bijsjoel van de synagoge Rav Aron Shus-
ter (RAV, Obrechtplein Amsterdam), sjoels in de  
scholen Rosj Pina en Maimonides en het sjoelinteri-
eur van het moadon van Bne Akiwa.

In 2020 werd in Amstelveen een door Piet Cohen ont-
worpen monument onthuld voor de slachtoffers van de 

Sjoa in deze plaats. Op een wand staan de namen en 
leeftijden van 166 vermoorde Joden. Daarboven hangt 
een replica van een briefje dat onderweg van Wester-

bork naar Auschwitz uit de trein werd gegooid. 
Foto: Marcel Wichgers

Naast impressies van deze sjoelontwerpen zullen 
op de expositie in Groningen ook veel ontwerpen 
van gebruiksvoorwerpen én Judaïca te zien zijn. 
Heel bijzonder is een exemplaar van de door Piet 
Cohen ontworpen loofhut die nog steeds jaarlijks 
dienst doet.

synagoge leidde, in contact was gebracht. Manuel 
wilde dat Dubbeling goed zou kunnen samenwer-
ken met degene die het interieur zou ontwerpen, en 
hij vond mij daarvoor de meest geschikte persoon. “

Was het uw eerste interieurontwerp voor een 
synagoge?
“Nee, in 1960 maakte ik een ontwerp voor een syna-
goge in Israël samen met de architect Josef Schön-
berger. De Groningse Synagoge is dus mijn tweede 
synagoge-ontwerp.”
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Hoe vond u het om aan het Groningse sjoel-
project te werken?
“Ik heb ervan genoten. Want ik had vrij spel over 
het ontwerp en de Joodse gemeente Groningen was 
blij met alles wat ik bedacht. Ik kreeg ook een goede 
band met de architect en de werklieden.” Piet Co-
hen wilde de bezoekers een gevoel van intimiteit 
geven. “Die intimiteit heb ik gecreëerd door het ma-
teriaalgebruik en de indeling.”

De bima ontwierp Cohen op de traditionele manier, 
waarbij de bima hoger staat dan de stoelen. "Dit 
symboliseert Mozes op de berg Sinaï, met de men-
sen om hem heen."

Welke rol speelt symboliek in uw ontwerpen?
"Al mijn interieurontwerpen voor synagogen be-
vatten symboliek. Vooral die in de scholen. Zoals 
het blauwe plafond met lichten als sterren aan de 
nachtelijke hemel dat verwijst naar oude profetieën 
waarin Joden zo ontelbaar zijn als de sterren. Ik 
hou niet zo van de Davidster als het ultieme Joodse 
symbool. In plaats daarvan gebruik ik liever de me-
nora."

Welke symbolen heeft u verwerkt in uw Anne 
Frankmonument in Israël?
"Elk element van het monument symboliseert iets 
van Anne Franks leven. De wand geeft weer hoe 
Anne gescheiden was van de samenleving. De con-
touren van een boom in de wand stellen de kastan-
jeboom voor die Anne vanuit haar kamer kon zien, 
maar waar ze nooit bij kon. De stoel in de hoek 
symboliseert haar eenzaamheid. De vierkante vloer 
verbeeldt de kamer en de grenzen van haar ruimte, 
bijna alsof je in een doos woont."

Hoe staat u in het Jodendom? 
“Ik beschouw mezelf als traditioneel Joods, maar ik 
geloof niet blindelings. Mijn familie was altijd tra-
ditioneel, maar niet extreem. Ik ben lid van een or-
thodoxe gemeente, maar volg niet altijd alle regels. 
De Joodse traditie gaat over dingen doen en niet 
over denkbeeldige tradities. De wetten in de Torah 
zijn erg praktisch en verstandig.”

De expositie in synagoge Groningen wordt mede georga-
niseerd door stagiaire Marketka Sikolova

JaGDaF

Over Boeken
Erwin de Vries

Ellen Deitelzweig Senior, 
Zoiets kun je alleen begrij-
pen als je het meemaakt
Ellen Deitelzweig Senior werd 
geboren op 28 november 1907 
in Hamburg. Ze volgt een op-
leiding voor verpleegster en 
besluit in april 1934 naar Ne-
derland te gaan voor een stage. Hier leert ze haar 
vriendinnen Tonny en Suus kennen. Door haar 
keuze een opleiding in het buitenland te volgen ont-
komt ze aan de anti-Joodse politiek in het Duits-
land onder Hitler. Ze werkt als verpleegster in Den 
Haag wanneer ze in december 1942 wordt opgepakt 

en naar kamp Westerbork wordt gestuurd. Hier 
krijgt ze een baantje als verpleegster in het kamp-
ziekenhuis. Op 6 januari 1943 begint ze in dit kamp 
te schrijven in een schriftje met de aanhef ‘Lieve 
Tonny’. Na kamp Westerbork volgt Theresiënstadt 
en vervolgens wordt ze op uitwisselingstransport 
naar Zwitserland gestuurd. Ze eindigt haar laatste 
dagboek op 21 augustus 1945, het moment waarop 
ze eindelijk weer onderweg is naar Nederland.
Deze dagboeken zijn de getuigenis van een Joodse 
vrouw die zich in de kampen Westerbork en The-
resiënstadt onder onmenselijke omstandigheden  
probeert staande te houden. Door het schrijven in 
haar dagboek tracht ze vat te krijgen op de wer-
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kelijkheid. Een werkelijkheid die eigenlijk niet te 
begrijpen en niet te aanvaarden is. “Wat haar noti-
ties bijzonder maakt, is juist de alledaagse manier 
waarop ze haar buitengewone en aangrijpende er-
varingen noteert. Schrijven om het leven vorm te ge-
ven…”

Ivan Ivanji, Corona in Buchenwald
Ter gelegenheid van 75 jaar be-
vrijding van het concentratie-
kamp Buchenwald komen in april 
2020 twaalf overlevenden en hun 
begeleiders naar Weimar. De ge-
plande plechtigheid is afgelast 
vanwege de coronapandemie, 
maar de hoogbejaarde mannen 
willen de herdenkingsdag toch 

vieren. Maar dan blijkt één van hen positief op het 
coronavirus getest te worden en moeten allen ver-
plicht in quarantaine. De Servische schrijver Sa-
scha is op reis met zijn zoon en stelt voor om elkaar 
verhalen te vertellen om de tijd te doden, zoals in 
Bocaccio‘s Decamerone. Op twaalf avonden vertelt 
ieder wat voor hen belangrijk is - van Ovidius‘ ver-
banning naar de Zwarte Zee, een carrière als bokser 
in een concentratiekamp tot Corona Schröter, één 
van Goethes geliefdes. Breuklijnen en ambivalen-
ties treden tevoorschijn. Een ontroerend panorama 
van het lot: Ivan Ivanji - zelf overlevende - vertelt 
in deze roman over vervolging en ballingschap, over 
dood en overleving.

Bettine Siertsema, Diamantkinderen. Amster-
damse Diamantjoden en de Holocaust.
Vorig jaar april was het 75 jaar geleden dat Bergen-
Belsen werd bevrijd door de geallieerden. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden de nazi‘s 
plannen om een eigen diamantindustrie op te zet-
ten. Met het oog op de benodigde expertise bleef een 
groep Joden die werkzaam was in die bedrijfstak 
met hun gezinnen lange tijd vrijgesteld van depor-
tatie. Toch werden in 1944 ook zij naar Bergen-Bel-
sen gestuurd. Toen het Duitse plan op niets uitliep 
werden van de ene op de andere dag de mannen en 

vervolgens de vrouwen afgevoerd naar andere kam-
pen, waar velen omkwamen. De kinderen bleven 
ontredderd en zonder bescherming achter. Zij zou-
den ten dode opgeschreven zijn als een Pools Joodse 
vrouw, ‚Schwester Luba‘, zich niet had ontfermd 
over hen. Dankzij haar overleefden de meeste van 
de bijna vijftig kinderen. Diamantkinderen vertelt 
hun verhaal, zoveel mogelijk in hun eigen woorden.

Tsafrira Levy, Hadassa
Boodschappers op zwarte paar-
den doorkruisen het rijk van de 
Perzen en Meden op zoek naar 
aantrekkelijke maagden, uit wie 
de Grote Koning de nieuwe ko-
ningin wil kiezen. Na een jaar 
in het maagdenverblijf, waar ze-
ven eunuchen hen voor hun taak 
opleiden, komt de beslissende 

avond en nacht, die ze in het koninklijke slaapver-
trek doorbrengen. Zij die hem behagen mogen in de 
harem blijven, de anderen geeft hij weg aan ver-
trouwelingen en de uitverkorene wordt de nieuwe 
koningin. Wat staat Hadassa te wachten? De con-
currentie dat jaar is moordend. Zij wordt als kans-
hebber gezien om bij hem in de smaak te vallen en 
loopt daardoor gevaar. Aan het hof strijden twee 
politieke partijen met elkaar en ook dat raakt haar 
persoonlijke lot. Om die reden moet ze haar Joodse 
afkomst verbergen achter de naam Ester. Dit boek 
is een nieuwe versie van het debuut van Tsafrira 
Levy, dat in 1997 bij uitgeverij Sjaloom & Wilde-
boer is verschenen en een andere subtitel droeg. 
Die uitgeverij bestaat niet meer, het boek was niet 
meer leverbaar terwijl er wel vraag naar bleef. De 
auteur heeft het herschreven en een andere subti-
tel gegeven. Het verhaal is gebaseerd op het boek 
Ester in de Tanach (OT), met toegevoegde persona-
ges en plotlijnen die de spanning en de identificatie 
met de hoofdpersonen verhogen. Voor dit debuut en 
voor haar volgende jeugdroman kreeg de auteur een 
aanvullend honorarium van het Fonds voor de Ne-
derlandse Letteren.
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Midden op het Harmonieplein, in de binnenstad 
van Groningen, staat ze, Aletta Jacobs, fier voor 
zich uitkijkend. Dagelijks passeren haar vele jonge 
studentes die nu aan de universiteit komen stude-
ren en dat heel gewoon vinden. Ze realiseren zich 
niet dat ze kunnen studeren dankzij deze bijzon-
dere en markante vrouw, de eerste vrouw in Ne-
derland die zich 150 jaar geleden liet inschrijven 
aan een universiteit, aan de faculteit geneeskunde 
in Groningen. In een tijd waarin de algemene op-
vatting heerste dat vrouwen geestelijk en fysiek te 
zwak zouden zijn om te studeren. Een dappere en 
unieke daad van de toen 17-jarige Aletta. Afkom-
stig uit een geassimileerd en seculier Joods gezin 
uit Hoogezand-Sappemeer, gestimuleerd door haar 
vader, met steun van zijn Joodse vrienden en zijn 
Joods netwerk. Ze had het altijd al gewild, verder 
studeren, de wetenschap in, zich lostrekken van 
een traditionele vrouwenrol, de moeder thuis, zor-
gend voor man en kinderen. Ze was er depressief 
van geworden, niet verder te kunnen met haar le-
ven. Zij ging het anders doen en in haar vastbeslo-
tenheid schreef ze aan Minister Thorbecke voor toe-
stemming om toegelaten te worden. Vlak voor zijn 
dood verleende hij de toestemming en niet alleen 
om de colleges geneeskunde te volgen, maar ook om 
examens te doen en volwaardig mee te doen met de 
mannelijke studenten.

“Een echte baanbreekster,” zegt prof. dr. Marian 
Joëls, hoogleraar neurobiologie aan de RUG en de-
caan aan de Faculteit Medische Wetenschappen/
UMCG en daarmee de eerste vrouwelijke decaan 
geneeskunde van de Groninger universiteit. Ook 
voor haar was Aletta Jacobs een rolmodel, zo vertelt 
ze mij tijdens een ZOOMmeeting. Evenals Madame 
Curie. Vrouwen die een wetenschappelijke carrière 
combineerden met een huwelijk, met het krijgen 
van kinderen. Die lieten zien, dat het mogelijk was 
en niet alleen aan mannen voorbehouden. Marian 
Joëls schreef een boek over deze voorvrouwen, De 
baanbreeksters.* Een van hen is de liberale rab-
bijn Marianne van Praag, op latere leeftijd nog be-
gonnen aan een rabbijnenopleiding, dit voelende als 

een roeping, met 
hart en ziel ver-
bonden aan haar 
taak en haar ke-
hille in Den Haag.

In het kader van 
het onlangs inge-
stelde Alettajaar 
door de RUG wordt 
extra aandacht be-
steed aan vrouwen 
in de wetenschap. 
Marian: ”Het is 
nog altijd niet van-
zelfsprekend dat 
vrouwen carrière 
maken in de we-
tenschap. De sfeer 
is enorm competitief en vrouwen voelen zich daar 
meestal niet zo gelukkig bij. Bovendien valt er nog 
veel te winnen in het zelfbewustzijn van jonge weten-
schapsters en is het van belang hen steviger te maken 
om het spel mee te kunnen spelen.”
Waarom is Aletta Jacobs zo’n groot voorbeeld, ook 
voor hedendaagse vrouwen?
Marian: “In haar leven waren drie dingen heel be-
langrijk. Allereerst haar karakter, ze was vastbe-
sloten en onverzettelijk. Vervolgens kwam ze uit een 
gezin, waarin ‘verheffing’ , later een belangrijk soci-
alistisch ideaal, centraal stond. En een vader, zelf 
ook arts, die een enorme stimulerende en steunende 
figuur voor haar was.  Bovendien kon ze gebruikma-
ken van zijn grote Joodse netwerk. Hoewel het ge-
zin seculier leefde, was haar vader wel bestuurlijk 
actief in de Joodse gemeenschap en kende dus vele 
belangrijke figuren in het Noorden en in de rest van 
Nederland. Zoals dr. Samuel S. Rosenstein, hoogle-
raar aan de medische faculteit in Groningen en later 
zelfs rector, de Groningse arts dr. Levy Ali Cohen, 
en later, tijdens haar studie in Amsterdam, prof. dr. 
B.J. Stokvis. Opmerkelijk is dat Aletta Jacobs zelf in 
haar autobiografie geen enkel woord wijdt aan het 
feit dat ze Joods was. Terwijl toch wel gebleken is dat 

Alettajaar 2021-2022
Aletta Jacobs geëerd door de Rijksuniversiteit Groningen

Tea G. Rienksma

Buste Aletta Jacobs
Theresia van der Pant, 1988
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het Joodse milieu waaruit ze kwam een belangrijke 
rol gespeeld heeft in haar ontwikkeling. In haar la-
tere leven werd ze ook vooral door Joodse vrienden 
en vriendinnen omgeven. De grootste steun in haar 
leven heeft ze ongetwijfeld gehad van haar man, 
Carel Victor Gerritsen. Hij was politiek actief, zat 
in de gemeenteraad in Amersfoort en Amsterdam en 
zat enkele jaren in de Tweede Kamer voor de Vrij-
zinnig Democratische Bond. Hij ging met haar mee 
naar haar activiteiten, zij ging met hem mee naar 
zijn activiteiten. Helaas stierf hij al op 55-jarige 
leeftijd. Je kunt gerust stellen dat de factoren die 
voor de ontwikkeling van Aletta Jacobs belangrijk 
zijn geweest nog steeds belangrijk zijn voor vrouwen 
die iets willen bereiken in de maatschappij. Aletta 
Jacobs had een rotsvast geloof in de mogelijkheden 
van vrouwen en heeft zich haar leven lang ingezet 
voor verbetering van de positie van vrouwen. Zij 
was buitengewoon actief in de strijd voor het actieve 
vrouwenkiesrecht. In haar latere leven raakte ze 

betrokken bij de Internationale Vrouwen vredesbe-
weging en reisde ze de wereld over. Bijzonder was 
ze ook in haar onverzettelijke overtuiging hoe de 
maatschappij eruit zou moeten zien, en dat in een 
tijd waarin men in het algemeen vond dat het maar 
moest blijven zoals het was.”

* Marian Joëls, Baanbreeksters: Twaalf vrouwen over 
hun weg naar de top. Uitg. Prometheus, 2021.
In het boek interviewt Marian Joëls vrouwen uit de poli-
tiek en overheid, uit de wetenschap, uit de wereld van 
religie, kunst en sport, en vrouwen uit het bedrijfsleven 
en definieert wat beslissend was voor hun succes.

Zie voor activiteiten in het kader van het Alettajaar: 
• rug.nl/alettajaar
Zie ook de webinar van Marian Joëls over 
Aletta Jacobs: https://www.youtube.com/
watch?reload=9&v=9QXDMAkyyoA

JaGDaF

Drijvende kracht achter een bijzonder project, 
Matteke Winkel

Tea G. Rienksma

Nog 64 Stolpersteine te leggen en dan zijn in de 
Groninger Schilderswijk alle 263 nazislachtoffers 
uit de Tweede Wereldoorlog, Joden, verzetsstrij-
ders, mensen die slachtoffer van de Arbeitseinsatz 
zijn geworden met een Stolperstein herdacht. “We 
hadden ons niet gerealiseerd dat het om zoveel Jood-
se gezinnen ging, we schrokken ervan. De Schilders-
wijk was dus voor de oorlog een wijk waar veel Jood-
se bedrijven zaten, veel zelfstandigen, vluchtelingen 
en mensen die pension hielden.” Dat zegt Matteke 
Winkel, voorzitter van de Stichting Stolpersteine 
Schilderswijk Groningen. Eind april kwam het boek 
Sprekende Stenen uit.* En Matteke kreeg een lintje, 
niet alleen voor haar inzet voor de Stichting, maar 
ook voor het vele andere vrijwilligerswerk dat ze al 

jaren (vanaf haar studententijd in Utrecht, eind ja-
ren 60 van de vorige eeuw) doet. “Dat hoef je niet te 
vermelden hoor,” zegt ze al te bescheiden. Echter, 
haar inzet en enorme betrokkenheid bij dit project 
van de Stolpersteine - natuurlijk samen met de an-
deren van de Stichting (voorheen projectgroep) en 
de vele betrokkenen uit de buurt - mag best onder-
werp van dit gesprek zijn.

Want dat het een gigantische onderneming werd 
en dat haar beroepsmatige expertise en ervaring 
zeer welkom waren om het allemaal voor elkaar te 
krijgen, dat realiseerde ze zich natuurlijk helemaal 
niet toen ze reageerde op een oproep in het wijk-
krantje van de Schilderswijk. “Nou ja, ik reageerde 

https://www.rug.nl/alettajaar/
https://www.youtube.com/watch?v=9QXDMAkyyoA
https://www.youtube.com/watch?v=9QXDMAkyyoA
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Matteke Winkel bij het leggen 
van Stolpersteine  Schilderswijk Groningen

Foto: bezit Matteke Winkel

omdat ik in de wijk woon, geïnteresseerd ben in ge-
schiedenis, zelf Joodse wortels heb en in de voorma-
lige ‘kookschool’ aan de Kraneweg woon. Alle reden 
om me aan te melden. En daar zaten we dan, een 
clubje van zeven mensen en geen idee hoe we moes-
ten beginnen. Gemeenschappelijk hadden we de in-
teresse in de geschiedenis van onze eigen buurt. We 
zijn eerst maar gaan onderzoeken (o.a. via het Joods 
Monument) aan de hand van het stratenplan van de 
wijk waar Joodse families woonden. Toen zijn we 
- bij wijze van proefproject - begonnen in de Was-
senberghstraat. Via een huis aan huis verspreide 
brief hebben we de bewoners uitgenodigd voor een 
bijeenkomst en gevraagd of ze interesse hadden om 
mee te doen aan het project. Daaruit is een groep 
ontstaan van enthousiastelingen die wel mee wilden 
doen, o.a. met bronnenonderzoek, met fondswerving, 
met opsporen van nabestaanden. Zo hebben we dat 
straat voor straat gedaan.”

Het is een bijzonder samenwerkingsproject gewor-
den. Niet alleen doordat er veel tot stand is ge-
bracht. Het is veel meer geworden. Matteke: “Er is 
een enorme verbondenheid ontstaan tussen de men-
sen die meegewerkt hebben. Niet alleen door de geza-

menlijke interesses, maar ook door wat bijvoorbeeld 
onderzoek allemaal losmaakte bij de mensen. Aller-
eerst veel emoties, al die vreselijke geschiedenissen, 
hele families weggevaagd. Maar ook de persoonlijke 
ervaringen van mensen zelf. Hun eigen oorlogsver-
halen uit de familie, nooit vertelde verhalen, verzwe-
gen geschiedenissen van eigen ouders of grootouders. 
Ik denk maar aan mijn eigen familie. Mijn tweeling-
broer en ik hebben nooit iets gehoord over wat onze 
vader heeft meegemaakt tijdens de capitulatie van 
het Nederlandse leger. Zijn tocht met een roeibootje 
over het Kanaal naar Engeland, de vernedering die 
hem daar te beurt was gevallen, zijn verdwenen fa-
milie. In zijn latere leven heeft hij een uitgebreide 
genealogie van zijn familie gemaakt. Helaas, onlees-
baar voor ons.” Matteke lacht. “Duidelijk is in ieder 
geval wel dat de familie oorspronkelijk ergens van 
bij de Oeral komt."
Ze vertelt dat ze altijd heel bewust stilstonden bij 
al die emoties. “Daarna konden we ook weer verder. 
Dat geeft natuurlijk een hele bijzondere band. On-
bedoeld hebben we met elkaar ook aan wijkopbouw 
gedaan. Wijkbewoners ontdekten elkaar, gingen 
samen aan het werk, kregen een band met elkaar. 
Bijzonder vind ik ook dat vanuit de wijk € 30.000 
bijeen is gebracht.”

Het boek was bedoeld als sluitstuk van het project. 
Het coronavirus gooide helaas de planning voor de 
laatste struikelstenen in de war. Matteke hoopt dat 
ze in juni en augustus de laatste stenen kunnen leg-
gen. Bovendien staat er ook al ruim een jaar een 
monument klaar voor de acht slachtoffers van het 
vergisbombardement door de Engelsen, september 
1941, op de Schilderswijk. Beeldhouwer Dik Breu-
nis en Matteke hopen dat het monument 24 septem-
ber geplaatst kan worden op het Jozef Israëlsplein.

* Marleen Dohle en Peter Vroege (eindred.), Sprekende 
Stenen. Stolpersteine in de Schilderwijk Groningen. Uit-
geverij van Gorcum, Assen. € 25,-. Verkrijgbaar via plaat-
selijke boekhandels.
Zie JaGDaF nummer 154 met bespreking van het boek 
door Marleen Dohle.

JaGDaF
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Alle namen tellen
Robert Mulder

Adoptie van Joodse namen uit de Hereweg-
buurt in Groningen
Tijdens mijn zoektocht naar de Joodse identiteit 
van mijn eigen Anna Paulownastraat en de Here-
wegbuurt in Groningen, ontdekte ik dat zich tijdens 
de oorlog achter de deuren van huizen die ik da-
gelijks passeerde persoonlijke drama’s hebben af-
gespeeld. Jarenlang wilde ik hier op 4 mei op de 
een of andere manier vorm aan geven. Met behulp 
van Joods Monument, (het digitale archief waarin 
de namen van 102.000 personen staan die de Ho-
locaust niet hebben overleefd), Oorlogslevens, het 
Arolsen archief en de boeken van de mr. J.H. de 
Vey Mestdagh Stichting (waarin alle Joden die ooit 
in de Provincie Groningen hebben geleefd worden 
genoemd en soms beschreven), kon ik een inven-
tarisatie maken van alle 125 Joden die vanuit de 
Herewegbuurt werden weggevoerd en vermoord. Er 
woonden Groningers, vaak afkomstig uit alle delen 
van de provincie, maar ook vluchtelingen uit Cen-
traal Europa.
Samen met Marcel Wichgers van de Stichting Fol-
kingestraat Synagoge en Daniël Lipschits ontstond 
het plan om op de vloer van de synagoge een stra-
tenplan van de Herewegbuurt te maken. Bij de 
huisnummers plaatsen we zuiltjes met daarop één 
of meer panelen. Bezoekers kunnen langs de 1,5 me-
ter brede ‘straten’ lopen en bij de huisnummers de 
teksten lezen. Via de Nieuwsbrief van de Stichting, 
Joods Groningen, het Dagblad van het Noorden en 
Internetkranten riepen we mensen op iemand van 
de lijst te adopteren en op zoek te gaan naar hun 
geschiedenis. Er kwamen veel reacties, ook van fa-
milieleden (zelfs uit de VS) en andere betrokkenen. 
Zoals van Nico de Both, inmiddels 86, die als jon-
getje de deportatie van zijn overburen zag en een 
boekje over de Anna Paulownastraat schreef: Een 
straat in oorlogstijd.  Hij adopteerde de overbuur-
vrouw.

Elk huis heeft zijn verhaal
In de Tweede Willemstraat woonde Benjamin 
Stern, godsdienstonderwijzer, dirigent van het sy-
nagogekoor en schrijver van een Tora rol voor de 

synagoge. Zijn zoon Meijer studeerde af als arts en 
verloofde zich met Jeannette Cohen van een beken-
de Amsterdamse familie, waarover het boek Leef 
gelukkig! is geschreven.
Zo ontving ik een e-mail van Allard Roeper. Zijn 
grootvader, Max Roeper, was een gerespecteerde 
arts en chirurg die op Hereweg 110 woonde. Tij-
dens de door artsen georganiseerde bordjesactie in 
1943 verwijderde ook hij zijn naam- en praktijkbord 
naast de deur. Hoewel de Duitsers Joodse artsen 
inmiddels verboden hadden hun vak uit te oefenen, 
werkte Max door. Hij werd echter herkend en ver-
raden door een NSB-patiënt. Zijn niet-Joodse vrouw 
overleefde de oorlog. Allard heeft zijn grootvader ge-
adopteerd. Ook heeft hij 8 mm. familiefilmpjes van 
voor 1940 gedigitaliseerd. Die passen uitstekend in 
het programma dat we aan het maken zijn.
Heel bijzonder is het verhaal van Philippus Knor-
ringa en zijn vrouw Betje Druijf, eigenaren van 
de hoedenzaak Maison de Paris in de Herestraat. 
Zij werden beiden door het verzet uit Westerbork 
gesmokkeld en kwamen op verschillende onder-
duikadressen terecht. Betje sloot zich aan bij het 

Plattegrond Herewegbuurt 
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verzet, maar werd in 1944 door dit verzet geliqui-
deerd, omdat ze door “haar dreigementen alle on-
derduikers in de omgeving van Nieuwehorne in ge-
vaar bracht”. Betje werd pas in 2008 onder toezicht 
van rabbijn Shmuel Spiero in Groningen begraven.
Marcel Wichgers heeft Herman Isidor de Vries 
geadopteerd. De vader van René de Vries, die zelf 
ook in de Herewegbuurt geboren is. 
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de presen-
tatie van Alle namen tellen in de synagoge in 
Groningen plaats zou vinden van 30 mei tot 6 juni 
2021. Vanwege de coronabeperkingen is de presen-
tatie verschoven naar 8 tot 15 mei 2022.

NB. Sinds 1993 ben ik betrokken bij Joods Groningen. 
In dat jaar werkte ik aan de briefwisseling tussen Lex 
Aronson en zijn moeder Sara Cohen. Beiden overleefden 
Bergen Belsen en ‘Het verloren Transport’, de dodentrein 
naar Tröbitz. Lex Aronson werd verpleger, werkte o.a. bij 
Albert Schweitzer, moeder Teresa en in Iraaks Koerdi-
stan, waar hij door Saddam Hussein gevangen werd ge-
nomen en als ‘Joodse spion’ opgehangen. Ruth Lipschits 
kende Aronson. Ze heeft me geholpen met het verklaren 
van Joodse gebruiken en woorden uit de briefwisseling, 
die de basis vormen van het boek De dood in Bagdad.

Robert Mulder is fotograaf (o.a. van het Joodse leven in 
het Noorden) en  auteur van meerdere boeken.

JaGDaF

Joodsleven in het grensgebied
Rheiderland en Groningerland

Juliane Irma Mihan

Sinds juli 2018 loopt in samenwerking met de 
Landkreis Leer en de Stichting Folkingestraat Sy-
nagoge Groningen* het onderzoeksproject “Joods 
leven in het grensgebied. De onderlinge relaties tus-
sen de Joodse gemeenten in Rheiderland en Gronin-
gerland”. In dit project wordt onderzocht op welke 
wijze de Joodse gemeenten in het grensgebied Rhei-
derland - Groningerland in contact met elkaar ston-
den. Duidelijk wordt dat een regelmatige uitwisse-
ling plaatsvond en dat de grens - tenminste tot aan 
het begin van het nationaalsocialisme - in het dage-
lijkse leven geen rol speelde. Het onderzoeksproject 
plaatst een aantal in de regio bekende Joodse be-
drijven centraal en portretteert enkele bi-nationale 
Joodse families.

In februari 2021 verscheen het Duitstalige gelijk-
namige boek van het project met de onderzoeksre-
sultaten. De Nederlandse vertaling zal in de tweede 
helft van 2021 verschijnen.

In het boek, bestaande uit twee delen, staan de 
relaties tussen de Joodse gemeenten van Bunde, 
Jemgum, Weener, Bourtange, Winschoten en Gro-
ningen centraal. Het eerste deel is gewijd aan de 
thema’s grenzen, ruimte, grensruimte, migratie en 
Joodse emancipatie. De begrippen grens, ruimte en 
grensruimte omvatten meer dan bij eerste beschou-
wing. Een grens is niet alleen de lijn tussen twee 
landen, doch heeft meerdere betekenissen. Het be-
grip ruimte is onder te verdelen in een absolute en 
een relationele ruimte. Deze beide betekenissen bij 
elkaar genomen maakt duidelijk dat ook het begrip 
grensruimte meer inhoudt dan aanvankelijk wel-
licht gedacht.

In het tweede deel van het boek wordt eerst inge-
gaan op het verschijnsel migratie en de migratie 
van Joden in Europa. Vervolgens wordt de migratie 
van Joden in het grensgebied Rheiderland - Gronin-
gerland onderzocht. Dit deel eindigt met een kort 
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overzicht van de Joodse emancipatiegeschiedenis 
in Duitsland en Nederland en toont de belangrij-
ke verschillen. Deze meer theoretische uiteenzet-
ting vormt de basis voor het tweede deel van het 
boek, waarin het over de grensoverschrijdende 
geschiedenissen gaat van Joodse bedrijven en fa-
milies. Aan de orde komen de bedrijven van A.J.  
Polak in Groningen en Weener alsmede de firma 
G. Waterman in Bunde en Nieuweschans. A.J. Po-
lak was een bekende producent van puddingpoeder 
en andere bakproducten; Watermann handelde 
in graan. Tevens wordt aandacht besteed aan de 
Ostfriesische conservenfabriek in Bunde en de 
tricotage- en kledingfabriek van Joseph Elias van 
Hasselt in Groningen. De voorbeelden laten zien 
dat de Joodse bedrijven een belangrijk onderdeel 
vormden van de gemeenschap en mede het beeld 
van het grensgebied Rheiderland - Groningerland 
bepaalden Dat wordt nog duidelijker in de zes ver-
halen waarin de geschiedenis van Joodse families 
in het grensgebied worden verteld. Zij illustreren 
daarmee de thema’s in het eerste deel van het boek.

Meer dan 30 meest historische afbeeldingen en een 
uitvoerige bronnen- en literatuurverwijzing vor-
men de afsluiting van deze studie.

Noten
*  Het project wordt gefinancierd als onderdeel van het 
INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland met 
middelen van het Europäischer Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRO) voor een bedrag van € 200.000. De 
Provincie Groningen en het Niedersächsische Ministe-
rium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Re-
gionale Entwicklung dragen elk € 50.000 bij. Het totale 
volume voor het project bedraagt € 562.500. Het Duitse 
Ministerie van Buitenlandse Zaken steunt het project 
met 1/3 van de in aanmerking komende uitgaven van het 
Landkreis Leer.

Juliane Irma Mihan, Joods leven in het grensgebied. De 
onderlinge relaties tussen de Joodse gemeenten in Rei-
derland en Groningerland. Aurich, Ostfriesische Land-
schaft, 2021. ca. 160 blz. Prijs: gratis (eventueel tegen 
portokosten)

JaGDaF
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Op dinsdagmiddag 20 april 2021 staan twee zeeka-
detten van Zeekadetkorps Delfzijl in de warme len-
tezon op het stationsplein van Delfzijl met elkaar te 
praten. Even verderop zitten op een bankje voor het 
stationsgebouw vier leerlingen van CBS de Zaaier. 
Ze zijn verkleed als Joods gezin uit de oorlogsjaren 
en samen met hun juf zitten ze gespannen te wach-
ten op een teken dat ze mogen beginnen. Ze gaan 
straks met zijn vieren de laatste moeilijke stappen 
naar de trein uitbeelden. Het vijfde klasgenootje zal 
een gedicht gaan voordragen en staat nog even te 
oefenen op een aantal regels. Ze zijn er klaar voor.

De laatste week hebben alle leerlingen van de 
school creatief samengewerkt en acht zelfgemaakte 
kartonnen koffers met daarop mooie gekleurde te-
keningen gemaakt. De koffers hebben de vijf kinde-
ren zojuist voor het nieuwe Joodse koffermonument 
Stilstaan gestapeld en samen met een oud exem-
plaar spelen hun creaties straks een belangrijke rol 
tijdens de sobere plechtigheid. Burgemeester Ge-
rard Beukema en ik komen aangewandeld. Ieder-
een is nu aanwezig, want door de coronamaatrege-
len vindt de onthullingsplechtigheid in klein comité 
plaats. De camera draait, de eerste woorden worden 
gesproken. Ik heet iedereen welkom, met name de 
burgemeester van de gemeente Eemsdelta en de 
aanwezige leerlingen. Hun school 
De Zaaier heeft het koffermonu-
ment geadopteerd.

Het monument bestaat uit twee 
eenvoudige strak gestileerde kof-
fers van verschillende groottes. 
Beiden zijn uitgevoerd in corten-
staal. De koffers als symbool voor 
het definitieve en gedwongen ver-
trek van de Joodse Delfzielsters. 
Koffers gevuld met een fractie 
aan persoonlijke bezittingen die 
men nog mee kon nemen op reis 
naar een weerzinwekkende en 
mensonterende eindbestemming.

De grote koffer is aan één zijde voorzien van een 
opengewerkte tekst, die verwijst naar het gedwon-
gen vertrek van de Joodse inwoners van de regio 
Delfzijl op woensdag 11 maart 1942. Aan de andere 
zijde zijn symbolisch de trouwringen aangebracht 
van het Joodse echtpaar Salomon Hoogstraal & 
Ester Kampion, als verbindend element met het 
Joodse trouwringenmonument in de hal van het 
gemeentehuis. Het nieuwe monument is ook een 
aanvulling op het Joods monument Licht der Zee, 
dat voor de voormalige synagoge aan de Singel in 
Delfzijl staat en vorig jaar onthuld is. Op de namen-
muur staan de namen van de 126 vermoorde Joodse 
inwoners van Delfzijl vermeld. De kleine koffer is 
gevuld met de stenen van het tijdelijke Holocaust-
monument Levenslicht van Daan Roosegaarde dat 
in januari 2020 in de stationshal van Delfzijl te zien 
is geweest. Bepaalde contouren van de kleine kof-
fer zijn opengewerkt, waardoor de stenen duidelijk 
zichtbaar zijn.

Na de toespraak van burgemeester Beukema gaat 
de echte onthulling beginnen. Tijdens het voordra-
gen van het gedicht komt het gezin lopend aan bij 
het station. Ze pakken hun eigengemaakte koffers 
en samen met de burgemeester lopen ze naar het 
perron. De trein is vertrokken, het nieuwe monu-

ment onthuld. Twee zichtbare 
koffers die het verhaal vertellen 
van die gure woensdagmiddag in 
maart 1942, toen de warme len-
tezon niet meer scheen voor de 
Joodse inwoners van Delfzijl.

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

Beelden om bij stil te staan

Nieuw Joods koffermonument Stilstaan in Delfzijl
Elex Kappen
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Men Neme
Ruthy Schabbing

De halvacake van internet

Alweer een hele tijd geleden vond ik een recept 
op internet van halvacake. Laat ik nu net verzot 
zijn op halva. De Israëlische wel te verstaan. Ik 
had het recept bewaard, maar toen ik het later 
wilde maken kon ik het nergens meer vinden. 
Na veel gezoek vond ik het weer. Ik heb het oor-
spronkelijke recept hier en daar wat aangepast 
aangezien ik te eigenwijs ben om een recept pre-
cies op te volgen. Als deze cake even in de oven 
staat waan je je in Israël want je huis vult zich 
met de zoete geur van sesamzaad.

Men neme

Voor het bakblik
• Ongeveer twee eetlepels thina/ tahini/ tahin 

(of hoe het ook maar genoemd mag worden, 
sesampasta, te koop bij de Turkse super-
markt)

• Twee eetlepels sesamzaad
• Twee eetlepels suiker

Voor de cake
• 3 grote eieren
• 1,5 kop suiker
• Zakje vanillesuiker
• 150 gram gesmolten boter
• 1 kop melk
• 2 koppen bloem
• 2 theelepels bakpoeder
• 1 kop thina

Verwarm de oven voor op 180 graden. Kwast het 
bakblik in met de thina. Mix de sesamzaadjes en 
de suiker en bestrooi het bakblik hiermee. Als het 
goed is blijven de zaadjes en suiker aan de thina 
plakken. Bedek de hele binnenkant van het blik 
hiermee.
Klop de eieren met de suiker tot schuim en voeg de 
boter en dan de rest van de ingrediënten toe. Plaats 
het bakblik in het midden van de oven. Wanneer je 
met een satéprikker in de cake prikt en hij komt er 
schoon uit, is de cake klaar.

Bete avon

n.b. een kop meel is 125 gram, een kop suiker is 220 gram, 
een kop melk is 240 ml.
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Loeach

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

Friesland
Mifgasjiem: info jan.penninkhof@gmail.com
21 september: Genootschap-Nederland Israël, aan-
vang 19.30 – 21.30 uur. R.J. Van Midden spreekt 
over Het verhaal van de Tempelberg. Voor info en 
locatie secretaris@gnileeuwarden.nl Zie ook op site 
gnileeuwarden.nl of op YouTube L’Çhayim: Dov 
Lipman on Obama’s Memoir.

Groningen
Synagoge, Folkingestraat 60, 9711 JZ Groningen. 
Info www.synagogegroningen.nl

Drenthe
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Op de 
locatie waarvan de Westerborkfilm gemaakt is in 
1944 door kampgevangene Rudolf Breslauwer, zijn 
hiervan filmbeelden te zien. Zodra het mag, kunt u 
ook binnen de tentoonstelling Gevangen in Beelden 
bekijken. Naar aanleiding van de film hebben Koert 
Boersma en Gerard Rossing het verhaal over een 
unieke film verteld. Op 19 mei is het eerste exem-
plaar van het boek Kamp Westerbork gefilmd uitge-
reikt aan Marc Degen, die zichzelf op de film her-

kende. Uiteraard is dit boek te koop info bij www.
kampwesterbork.nl
Vanaf 8 mei van 12.00-17.00 uur, Beelden in Gees, 
Peter R. Hein exposeert hier beelden.
Info info@beeldeningees.nl
Landelijk
Museum Sjoel Elburg: info@sjoelelburg.nl of www.
sjoelelburg.nl
Amsterdam, Joods Cultureel Kwartier. www.jhm.
nl

Sjoeldiensten
Waarschijnlijk zijn er al sjoels open. In elk geval ho-
pen wij dat Rosj Hasjana alle sjoels open zijn. Voor 
info neem contact op.
De Joodse Gemeente in Leeuwarden, de heer B. 
Troostwijk, tel. 058 2884521.
De Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland 
(PJGNN) via e-mail: post@pjg-noordnederland.nl. 
Zie ook: www.pjg-noordnederland.nl
De Joodse Gemeente in Groningen, via e-mail: info@
nig-groningen.nl. Zie ook: www.nig-groningen.nl
De Joodse Gemeente in Drenthe: mevr. Friedejet 
van Blankenstein, tel. 0592 357149.

Joodse Feesten en treurdagen

18 juli   Tisja be-aw, vastendag van 9 av
7 en 8 september Rosj Hasjana, Nieuwjaar
9 september                 Vastendag van Gedalja
16 september               Jom Kippoer, Grote Verzoendag
21 en 22 september     Soekot, Loofhuttenfeest
28 september               Slotfeest
29 september               SimchaTora, Vreugde der Wet

https://gnileeuwarden.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=EQiNaaYh9ro
https://www.youtube.com/watch?v=EQiNaaYh9ro
www.synagogegroningen.nl
www.kampwesterbork.nl
www.kampwesterbork.nl
https://sjoelelburg.nl/
https://sjoelelburg.nl/
www.sjoelelburg.nl.
www.sjoelelburg.nl.
www.pjg-noordnederland.nl
www.nig-groningen.nl
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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.
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