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REDACTIONEELIN DIT NUMMER

Voor ons liggen de Jamiem Nora’iem, ofwel de Ontzagwekken-
de Dagen die lopen van Rosj Hasjana tot en met Jom Kipoer. 
Tijdens deze Hoge Feestdagen staan de begrippen ‘inkeer’ en 
‘omkeer’ centraal. Het is een periode van spirituele bezinning: 
terugkijken op het afgelopen jaar en nadenken over de din-
gen die je gedaan hebt. Niet alleen individueel maar ook als 
gemeenschap. Uit het proces van inkeren volgt het omkeren: 
besluiten om wat verkeerd was in het komende jaar beter te 
doen. Volgens de Joodse traditie moet je eerst de problemen 
die je met anderen hebt oplossen en pas daarna kun je God 
om vergeving vragen. Door inzicht te krijgen in je eigen tekort- 
komingen en er vergeving voor te vragen, maak je de weg vrij 
voor ander gedrag.

Rosj Hasjana, het nieuwe Joodse jaar, wordt twee dagen ge-
vierd met - normaliter - onder andere zeer uitgebreide diensten 
in de synagoge. In hoeverre ‘normaliter’ dit jaar van toepassing 
is, is nog de vraag natuurlijk. Al kunnen we elkaar hopelijk wel 
met een opgewekter gemoed een goed en zoet jaar wensen dan 
vorig jaar. En het uitdelen en eten van de traditionele appeltjes 
met honing om die wens te bekrachtigen gaat thuis ook prima.

Dan volgt de heiligste dag op de Joodse kalender, Jom Kipoer 
(Grote Verzoendag). Een dag van het je ontzeggen van geneug-
ten, onder andere door te vasten. Op Grote Verzoendag zit je in 
principe de hele dag in sjoel: vasten, bidden en luisteren, maar 
vooral je naar binnen keren. Dan bevestig je als het ware de 
inzichten en besluiten van de voorgaande dagen en kun je het 
verleden achter je laten om aan het einde van de dag in vrede 
gezamenlijk het vasten te breken met het ‘aanbijten’, het eten 
van een lichte maaltijd. 

Bestuur en redactie wensen u sjana tova, een goed en zoet jaar!

Mirjam Dopheide, voorzitter 
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Erratum
In nummer 155 is onder het artikel van 
Lena Egyed, Paul Dessau(1894-1979), 
verbonden met de Joodse traditie en 
met het communisme, weggevallen: 
vertaling uit het Engels door eindre-
dacteur.
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O.R.T.

door rabbijn S. Evers

Het avondgebed ingaande Jom 
Kipoer wordt genoemd Kol  
Nidré. De naam is gebaseerd op 
de verklaring die de chazan, de 
voorganger, uitspreekt aan het 
begin van de dienst of nog nauw-
keuriger voor aanvang van de 
feitelijke dienst. Hij wordt geflankeerd door twee 
vooraanstaande leden van de gemeente, die aan 
weerszijde van hem staan. In vele gemeentes hou-
den zij een Torahrol vast. Gezamenlijk vormen zij 
een Beth Din, een rabbinale rechtbank. Voor Kol 
Nidré spreken zij driemaal een verklaring uit:

Met de machtiging van het hemelse gerechtshof
en met de machtiging van het aardse gerechtshof
Met medeweten van de Alomtegenwoordige
en met medeweten van de gemeente
verklaren wij het voor geoorloofd
met overtreders van de wet te bidden. 
 (Vertaling Dasberg)

Daarna wordt Kol Nidré uitgesproken, waarover 
straks meer. De mening dat deze verklaring af-
komstig is uit de periode van de inquisitie is zeer 
onwaarschijnlijk. Het is zeker waar dat Joden on-
der het mom van een vroom katholiek leven in het 
geheim een Joods leven leidden met enorme ge-
varen voor hun leven en voor het leven van hun 
families, maar deze verklaring en het daarop vol-
gende Kol Nidré is van eerdere datum dan de in-
quisitie. Waarschijnlijker is het om aan te nemen 
dat ook in vroegere tijden Joden naar sjoel kwamen 
op Jom Kipoer, die het niet zo strikt namen met 
alle Torah regels. Om ook 
deze mensen het gevoel te 
geven dat ze welkom zijn in 
sjoel, werd deze verklaring 
aan het begin van de dienst 
uitgesproken door een rab-
binale rechtbank. Om een 
mondelinge verklaring 
echt rechtsgeldig te maken, 

dient de verklaring drie maal te 
worden uitgesproken.
Daarna gaat de chazan verder 
met het uitspreken van Kol  

Nidré. Het voert wat te ver om 
het hele stuk hier op te nemen, 
zie bladzijde 35, 36 van het ge-

bedenboek met de vertaling van Dasberg. In grote 
lijnen komt het er op neer dat de chazan, geflan-
keerd door de twee andere leden van het Beth Din, 
verklaart dat alle geloften en eden en toezeggingen 
die men gedaan heeft vanaf de vorige Jom Kipoer 
tot aan deze Jom Kipoer en vanaf deze Jom Kipoer 
tot aan de volgende Jom Kipoer nietig worden ver-
klaard, alsof ze niet bestaan en niet geldig zijn. 

Beroemde melodie
De chazan herhaalt drie keer Kol Nidré, telkens 
iets luider. De beroemde melodie van Jom Kipoer 
is een oude Joodse melodie. De Duitse protestantse 
componist Max Bruch (rond 1880) was bevriend 
met de chazan Abraham Lichtenstein van de grote 
sjoel in Berlijn. Van hem heeft Bruch deze melodie 
geleerd en een bewerking gemaakt o.a. voor cello. 
Nadat de chazan klaar is citeren we uit de Torah: 
“Aan de gehele gemeenschap van de kinderen van 
Jisrael zal vergiffenis geschonken worden en ook 
aan de vreemdeling die zich bij hen bevindt, want 
heel het volk deed het zonder opzet.”

Controversieel
Grote geleerden hebben vraagtekens gezet bij het 
uitspreken van deze verklaring die geloftes te niet 
doet. Sommigen waren er op tegen dat de inlei-

ding van de heiligste dag 
van het jaar bestaat uit 
een verklaring waarin we 
zeggen dat al onze goede 
intenties eigenlijk niets 
waard zijn. Nog sterker, 
Kol Nidré is helaas vaak 
misbruikt door vijanden 
van het Joodse volk - vaak 

Kol Nidré
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Joden die zich tot het christendom hadden bekeerd 
- om aan te tonen dat Joden onbetrouwbaar zijn, 
immers ze spreken op hun heiligste dag Kol Nidré 
uit, waarin ze al hun geloften te niet doen. En de te-
genwerping dat Kol Nidré alleen gaat over geloften 
tussen mens en G’d, maar niet over geloften tus-
sen mens en medemens mocht niet baten. Men had 
weer een mogelijkheid gevonden om de Jood in een 
kwaad daglicht te stellen. Er zijn zelfs overleverin-
gen dat in sommige gemeentes gedurende een korte 
periode Kol Nidré niet is gezegd. Maar toch heeft 
Kol Nidré stand gehouden en is het onvoorstelbaar 
om de dienst van Jom Kipoer te beginnen zonder 
het prachtig en plechtig gezongen Kol Nidré.

De mens als sprekend wezen
Bij de schepping van de mens heeft G’d de mens 
gemaakt van stof van de aarde en hem daarna een 

Toen God Adam had geschapen, de eerste mens, 
voerde Hij hem langs alle bomen van de Tuin van 
Eden. ‘Zie hoe schitterend en achtenswaardig ze 
zijn geschapen’, zei Hij. ‘Ik heb dit alles voor jou 
gemaakt. Zorg er goed voor, opdat je Mijn wereld 
niet verwaarloost en verwoest. Zo je dit toch doet, 
is er niemand na jou die het verlorene weer kan 
herstellen.’1

Deze wijze les uit de midrasj is in de Siddoer van 
het Nederlands Verbond voor Progressief Joden-
dom opgenomen.2 Het betreft zeker geen overbodig 
appèl gezien de zorgelijke toestand waarin natuur 
en milieu op dit moment verkeren. Gewinzucht en 
uitbuiting van de aarde dragen in niet geringe mate 
bij aan een dreigende ramp. Wij allen maken deel 

levensziel ingeblazen en zo werd de mens tot een  
levend wezen. In de Aramese vertaling van de To-
rah wordt dit iets anders uitgelegd. De mens werd 
een ‘sprekend wezen’. De kracht van de mens, 
het unieke van de mens ligt in zijn vermogen om 
te communiceren. Maar daar ligt ook de grootste 
valkuil van de mens. Het gebeurt veel te vaak dat 
(soms diepliggende) conflicten gebaseerd zijn op 
miscommunicatie. En dat kan miscommunicatie 
zijn tussen mens en medemens en tussen mens en 
G'd. Jom Kipoer is de dag waarop we ons concen-
treren op de relatie tussen mens en G’d. Vandaar 
dat we deze dag beginnen met een verklaring over 
het spreken en over de toezeggingen die we gedaan 
hebben tegenover Hem. En het mooie is dat G’d al 
in Zijn eigen Torah heeft aangegeven dat Hij verge-
ving schenkt.

Leven en laten leven 
Ecologie en de Joodse traditie

Marcus van Loopik

uit van de natuur! Het bracht mij ertoe om een boek 
te schrijven over ecologische levenslessen in het Jo-
dendom. Aan het begin verzucht ik: ‘Velen in ons 
kleine landje zullen het verdriet herkennen over 
een haast dierloos geworden natuur, waaruit de 
fluitende vogels van onze jeugd lijken verdwenen. 
Hoe zouden we ons geheel tevreden kunnen voelen 
in een onttoverde en ontluisterde wereld en hoe 
zouden we onbevangen kennis kunnen nemen van 
dagelijkse nieuwsberichten over een voortgaande 
verslechtering van het leefmilieu? Nooit meer dat 
authentieke zomergevoel van weleer, met scharen 
zoemende insecten. Nooit meer de ervaring van die 
koude winters met sneeuwpoppen en dik beloop-
baar ijs.’
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Iedere dag een lof-
lied
Jodendom is in de kern 
een optimistisch geloof. 
Vreugde en vertrouwen 
in de mogelijkheid van 
vernieuwing en her-
stel zijn klare plicht. 
Aan tikkoen olam - he-
ling van de geschonden 
werkelijkheid - moet 
en kan ieder van ons 
bijdragen, zo leert de 
rabbijnse traditie. Het 
is nog niet te laat om op 
gedane schreden terug 
te keren.
We kunnen milieupro-
blematiek technisch 
benaderen, met bereke-
ningen en tabellen rond 
grondstoffen, schadelij-
ke substanties en ingre-
pen in de natuur, ons fo-
cussen op de negatieve 
impact van menselijk 
handelen. Zo’n benadering is ongetwijfeld zinnig, 
maar niet de enige wijze waarop we een ecologische 
crisis kunnen bestrijden. Zeker zo nuttig is het om 
onszelf en anderen ten goede te motiveren, dage-
lijks te wijzen op de schepping als onuitputtelijke 
bron van schoonheid, vreugde en inspiratie. De na-
tuur in al haar geledingen vormt een vingerwijzing 
naar de Schepper. Liefde en verwondering kunnen 
intrinsieke motivatie opwekken, zodat we op ver-
antwoorde wijze met de schepping leren omgaan. 
Ieder deeltje ervan bezit een vleugje ‘sacraliteit’ en 
verwijst naar de Ene Die het al gemaakt heeft.

‘Het zijn altijd schepsels van God, waarmee de mens 
te maken krijgt. Treedt de mens in relatie tot de 
dingen van de wereld, hetzij in zijn dagelijkse be-
zigheden, bij de maaltijd of bij zijn ontdekkingen, 
zo treedt hij objectief beoordeeld eveneens in relatie 

tot God als de Schepper 
daarvan, Die hem de 
dingen heeft toegewe-
zen.’3

De Joodse traditie be-
zit een beproefd mid-
del dat broodnodige 
verwondering en liefde 
voor de natuur stimu-
leert: dagelijkse zegen-
spreuken. Heel sterk tot 
de verbeelding spreekt 
voor mij de zinsnede 
waarmee je ’s morgens 
bij het Sjema-gebed het 
eerste ochtendlicht ver-
welkomt en God prijst 
als: ‘Hij Die in Zijn goed-
heid iedere dag weer het 
werk van in den beginne 
vernieuwt!’ Deze woor-
den stemmen dankbaar 
voor wat anders allicht 
saaie vanzelfsprekend-
heid zou blijven.

Volgens rabbi Meïr zijn we verplicht elke dag min-
stens honderd zegenspreuken te zeggen bij alles 
wat we aan moois zien of aan smakelijks proeven. 
Ook wie niet in God gelooft, kan zo’n advies hono-
reren. Zegenspreuken bepalen een mens sowieso bij 
de vele bijzonderheden en gaven van moeder aarde.

Koning of ordinaire laatkomer?
Sinds de Verlichting is de mens zichzelf meer en 
meer als beheerser en exploitant van de aarde gaan 
beschouwen. Inderdaad leert de Tora dat de mens 
als laatste ten tonele is verschenen en dat hij over 
dieren en vissen mag heersen. Hij is echter niet uit-
sluitend koning en beheerder, maar tegelijkertijd 
ook dienaar. Als hij zichzelf al te arrogant tegenover 
de schepping opstelt, zou zelfs een mug daar tegen-
in kunnen brengen: ‘Houd er wel rekening mee, dat 
ik eerder geschapen ben dan jij!’ Het paradijsver-

Weergave van schilderij (olieverf op doek), 2021. Titel: 
'Vreugde over de bomen' (Toe bi-Sjvat).

Marcus van Loopik
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plantenwereld zingt 
een lied en ademt een 
geheimenis van het 
goddelijke mysterie 
van de schepping.’4

Noten
1. Zie Midrasj Kohèlèt Rabba VII,13.
2. Als verklarende toevoeging bij de tweede alinea 

(Deut. 11:13-21) van het dagelijkse Sjema-gebed.
3. H.W. Wolf, Anthropologie des Alten Testaments, 

München 1973, 235.
4. Zie M. van Loopik, Leven en laten leven – Ecologie in 

de Joodse traditie, Amsterdam 2020, 13 en 189 (noot 
5).

dr. Marcus van Loopik (1950) is publicist op het gebied 
van het Jodendom en lid van een Joodse gemeenschap.
Tevens is hij grafisch kunstenaar. 

haal leert dat men-
sen heerschappij met 
dienstbaarheid moe-
ten combineren: ‘God 
nam Adam en plaats-
te hem in de tuin van 
Eden, om deze te be-
werken en te bewaken (behoeden)’ (Gen. 2:15). Het 
Hebreeuwse abad (bewerken) betekent eveneens 
dienen. De mensen, planten en dieren leven binnen 
een onderlinge verbondsrelatie (vgl. Gen. 9:8-11)! 
Het klinkt naar huidige begrippen misschien wat 
vreemd te zeggen dat de Schepper ook de dieren en 
in feite elk onderdeel van de schepping in een soort 
driehoeks-verbond met de mensheid opnam. Wie de 
taal van mythe niet meer verstaat, kan dit toch als 
zinvolle verbeelding opvatten. We kunnen de na-
tuur op het verkeerde been zetten door ondoordach-
te ingrepen, door haar rijkdommen uit te buiten en 
haar bewoners - mens, plant en dier - te maltraite-
ren of zelfs uit te roeien. Dan maken we de natuur 
tot vijand en slaat ze keihard terug! Een uiterst 
actuele waarschuwing. Mensen zijn niet meer dan 
pachters van de aarde. Het eigendomsrecht berust 
in feite uitsluitend bij de Schepper.
De rabbijnse traditie kan ons op vele manieren een 
uitweg wijzen, met praktische en instructieve les-
sen over de gevolgen van verspilling, over compas-
sievol en prudent omgaan met flora en fauna, over 
herstel en aansprakelijkheid bij natuurschade. Sei-
zoengebonden Joodse pelgrimage- en oogstfeesten 
maken ons bewust van de eeuwige cirkelgang van 
het leven. Ze leren - naast alle besef van lineaire 
tijd en onze rol in de historie - dat we onderdeel 
blijven van een al omvattende natuur, onderwor-
pen als we zijn aan zich herhalende processen van 
opkomen, wegebben en weer terugkeren; als het 
ware meebewegend met de bewegingen van de zee.
Hoofdzaak blijft dat we in alle bescheidenheid open 
blijven staan voor schoonheid en mysterie. De eer-
ste rabbijn van Israël sprak eens tot een leerling: ‘Je 
moet me geloven wanneer ik je vertel dat ik nooit 
een blad of grasspriet of enig levend organisme 
wegneem, tenzij ik dit nodig heb. Ieder deel van de 

 
“Met het dagelijks dankbaar genieten van Gods natuurlijke 
gaven lever je een bijdrage aan ‘tikkoen olan’, aan het  
herstel van een ‘wereld in ballingschap’…..” 
Marcus van Loopik, Leven en laten leven (blz. 101).

JaGDaF
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Instrumenten in Tanach
In meerdere teksten in Tanach1 
staan blaas en- snaarinstrumen-
ten genoemd. De bekendste zijn 
de harp (nevel en kinnor), de fluit 
(ugab), de cimbaal (tseltselim), 
de tamboerijn (toph), en de sis-
trum (menaaneim = soort rammelaar). Zij hebben 
een sterke verwantschap met muziekinstrumen-
ten die al in Egypte en Assyrië bespeeld werden. 
In Tanach komen twee blaasinstrumenten voor die 
geen muzikale betekenis hebben, maar dienen als 
signaalinstrumenten: de sjofar (ramshoorn/bazuin) 
en de zilveren trompet (hatsotserah). Alle genoemde 
instrumenten werden zowel bespeeld tijdens secu-
liere als religieuze bijeenkomsten. We zullen zien 
dat de sjofar daarbij een speciale plaats innam. De 
betekenis van de sjofar in de Joodse traditie dateert 
dus al uit vroege tijden. 

De sjofar
Voordat de sjofar de rituele betekenis kreeg die wij 
er nu aan toekennen, werd hij geblazen als teken 
van alarm i.v.m. (oorlogs)dreiging, als ‘strijdkreet’, 
vreugdeteken en voor religieus gebruik. Na de  
vernietiging van de tweede 
Tempel en in de verstrooiing 
(Diaspora) verloor de sjofar 
zijn openbare en strategische 
functies. Het rituele gebruik 
is blijven bestaan. Haar ge-
luid is nog altijd in synago-
gen over de hele wereld te 
horen, in het bijzonder op 
Rosj Hasjana (Joods Nieuw-
jaar) en Jom Kipoer (Grote 
Verzoendag) en de maand 
daaraan voorafgaand.

De sjofar wordt meestal ge-
maakt van de hoorn van een 
ram. Het woord ‘sjofar’, af-
komstig van het Assyrische 
woord ‘shapparu’, betekent 

De sjofar, symbool en ritueel met impact
Lex van der Star

Meir Bar-Shehet leert zijn zoon Zvi de 
geheimen van de beoordeling van de hoorn
Foto: Ribak & Bar-Sheshet - Shofarot Israel

‘wilde berggeit’. De klank van de 
sjofar is luid en indringend en ont-
staat door variatie van de embou-
chure2 van de blazer. Er kunnen 
slechts enkele tonen op worden 
geblazen3. Het blazen van een me-
lodie is onmogelijk. De toonhoogte 

hangt af van de lengte van de sjofar en de wijze 
van uitholling. Het ritme kan gevarieerd worden 
van lange noten tot 1/32ste. Joodse gemeenschap-
pen hebben verschillende tradities m.b.t. het type 
sjofar: materiaal (ram of antiloop), lengte, aantal 
bochten en kleur.
Het blazen op de sjofar, maar ook het maken van 
een sjofar is een kunst op zich. Het vervaardigen 
van sjofars is voorbehouden aan enkele families en 
omgeven door legenden en geheimen. 
Een beroemd geslacht van sjofarmakers is de fami-
lie Bar-Sheshet4. In 1345 startte Rabbi Yitzhak Bar-
Sheshet in Spanje met het maken van sjofars. Na de 
verdrijving uit Spanje vestigde de familie zich in Ma-
rokko. Zij bleven doorgaan met het maken van sjofars. 
Met de stichting van de staat Israël is de familie op  
alyia gegaan. De 15de generatie zet de familietradi-
tie daar nog steeds voort.

De sjofar in Tanach
De sjofar klonk zeer luid toen 
het volk Jisrael bij de berg 
Sinaï stond. Bij de belege-
ring van Jericho stortten na 
het blazen van de sjofartonen 
de stadsmuren in. Bij het 
aankondigen van de Nieuwe 
maand (Rosj Chodesh) en 
van het Sjemita-jaar (rust-
jaar of sjabbat-jaar) wordt 
op de sjofar geblazen. In Va-
jikra (Leviticus) 23:24 staat: 
‘In de zevende maand, op de 
eerste der maand, zult gij 
een rustdag hebben, aange-
kondigd door de sjofar, een 
heilige samenkomst’. Deze 
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te beleven. Rosj Hasjana en Jom Kipoer zijn een  
oefening in zelfonderzoek, ieder jaar weer. Het 
begin van het Nieuwjaar valt hier samen met een 
nieuw begin als mens en als gemeenschap. Rosj 
Hasjana is een oproep tot actie. De sjofar helpt ons 
daarbij. Met een lange toon tekie’a die ons wakker 
moet schudden, om goed te maken wat we verkeerd 
deden; drie gebroken tonen, sjewariem, de gebro-
kenheid en onvolmaaktheid van deze wereld; negen 
staccato’s teroe’a, het geluid van urgentie, om niet 
zwijgend door te lopen, om de wereld tot een betere 
plaats te maken7. Kortom: in feite heeft de sjofar 
nog steeds een signaalfunctie.
Als de avond valt op Jom Kipoer sluiten wij af met 
één langgerekte, lage toon: Tekie’a gedola. In de 
hoop dat ons lot ten goede is bezegeld. De afsluiting 
van de Ontzagwekkende dagen, vreugde om het 
nieuwe begin.
Sjana tova oemetoeka!

Noten
1. Tanach, Hebreeuws acroniem: T van Tora, N van 

Neviim. (Profeten) CH van Chetoevim. (Geschriften) 
2. Embouchure: m.b.v. gezichts- en mondkringspieren, 

en een juiste plaatsing van het mondstuk op de lip-
pen, een regelmatige luchtstroom met een controleer-
bare trillingsfrequentie laten ontstaan

3. ‘c-g-c’ of een soortgelijk interval
4. http://www.shofarot-israel.com/index.php/the-sho-

far/shofarmakers/
5. Jewish Music. Abraham Z. Idelsohn; Dover Publica-

tions NY, 1992. pag 7-10
6. Rosh Hashanah 34a The William Davidson Talmud, 

sefaria.org
7. Rosj Hasjana, Rabbijn Corrie Zeidler. Stichting 

Koleenoe

dag is het Rosj Hasjana, ook wel Jom Teroe’a (dag 
van bazuingeschal, gejubel) of Zichron Teroe’a (een 
herinnering aan het sjofarblazen) genoemd. Het 
sjofarblazen op Rosj Hasjana is ook verbonden met 
het verhaal van Awraham en Jitschak (Akedat Jit-
schak), het bijbelgedeelte Beresjiet 22 (Genesis) dat 
die dag gelezen wordt.
In de maand Elloel, voorafgaand aan Nieuwjaar, 
wordt de sjofar dagelijkse geblazen. Als ‘wake-up 
call’, maar ook wel om er voor te zorgen dat de ba’al 
Toké’a (de sjofarblazer) voldoende heeft geoefend.
De sjofar wordt 72 keer in een andere context en 
functie in Tanach genoemd met als effect: magische 
kracht, angstaanjagend, verdrijven van kwade 
geesten en goden van de vijanden van Jisrael. De 
sjofar als een instrument van de Eeuwige zelf (Ze-
charia 9:14)! Toch staan er nauwelijks aanwijzin-
gen over het ‘hoe en wanneer’ van het sjofarblazen; 
niet anders dan dat wordt geschreven over Tekie’a 
en Teroe’a, respectievelijk een lage langgerekte 
blaastoon en negen snelle, korte hoge hoornstoten. 
Onder rabbijnen ontstond al vroeg discussie over 
het blazen van Teroe’a. Aan Rabbi Abahu uit Cae-
saea (4de eeuw v.d.g.j) is de derde toon als compro-
mis te danken: Sjewariem, drie middelmatig lange 
hoornstoten.5,6

Zo heeft het rabbijnse Jodendom de nodige verkla-
ringen en aanwijzingen gegeven voor het gebruik 
en deze vastgelegd in de Halacha. Het zijn ook 
de rabbijnen die Rosj Hasjana als oproep om tot  
tesjoewa (inkeer) te komen centraal hebben gezet.

De sjofartonen tijdens de Hoge Feestdagen
Op meerdere momenten in de diensten op Rosj 
Hasjana blaast de ba’al Toké’a de sjofartonen in 
onderling verschillende series van drie of vier to-
nen: tekie’a - sjewariem en / of teroe’a - tekie’a. 
De rabbijnen hebben aan de lengte van de tonen 
strikte eisen gesteld. Dat maakt sjofarblazen zo 
moeilijk. Opmerkelijk genoeg is niet het blazen 
van de sjofar een religieuze verplichting (mitswe), 
maar het horen ervan. Dat is precies wat er met 
de Hoge Feestdagen gebeurt: we worden geroepen 
onze individuele verantwoordelijkheid collectief 

JaGDaF
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Op 26 augustus 1934 schreef Joseph Roth aan  
Stefan Zweig: ‘......en ik betreur niet dat bijvoor-
beeld iemand als Ossietzky in het concentratiekamp 
zit. Hoeveel schade zou hij niet aanrichten als hij 
vrij zou rondlopen!’ Zinnen die Roth mogelijkerwij-
ze in zware dronkenschap heeft geschreven. De in 
1973 opgerichte universiteit van Oldenburg kreeg 
pas in 1991 na veel politieke strijd zijn naam, zo 
omstreden was Ossietzky blijkbaar. Duitse historici 
als Golo Mann en Walter Laqueur trokken zelfs de 
conclusie dat Weltbühne auteurs en linkse intellec-
tuelen als Ossietzky mede verantwoordelijk waren 
voor de verzwakking en uiteindelijke ondergang 
van de Republiek van Weimar.

Wie was deze Carl von Ossietzky, die in 1936 de 
Nobelprijs voor de Vrede zou krijgen? Hij werd 
in 1889 geboren in Hamburg.Na een onafgemaakte 
schoolopleiding trad hij in dienst van de stad Ham-
burg als klerk op het kadaster. Hij was actief in pa-
cifistische organisaties, schreef artikelen en kreeg 
zo de smaak van journalistieke activiteiten te pak-
ken dat hij besloot naar het krantencentrum Ber-
lijn te verhuizen. Hij zou uiteindelijk hoofdredac-
teur worden van de Weltbühne, Wochenschrift für 
Politik-Kunst-Wirtschaft. Ondanks de relatief lage 
oplage (zo’n 20.000 exemplaren) 
had het blad grote invloed. In een 
tijd waarin een groot deel van de 
Duitse pers beheerst werd door het 
rechtse Hugenbergconcern, blonk 
de Weltbühne uit door volstrekte 
onafhankelijkheid. Op progres-
sieve wijze werd bericht over toen-
tertijd omstreden en dikwijls straf-
bare zaken als (homo-)seksualiteit, 
geboorteregeling en abortus. De 
nadruk lag vooral op politieke on-
derwerpen. Kritisch tegenover de 
kapitalistische Verenigde Staten. 
In de Weltbühne waren de menin-
gen verdeeld over de Sovjet-Unie. 
Een deel van de Weltbühne auteurs 
zag in dat land een voorbeeld voor 

Een omstreden Nobelprijswinnaar
Carl von Ossietzky (1889-1938)

Carel Zuil

Duitsland. An-
deren zoals Os-
sietzky wezen met 
nadruk op het ge-
welddadige en dic-
tatoriale karakter 
van dat land. Als 
overtuigd paci-
fist pleitte Os-
sietzky voor een 
verzoening tus-
sen de aartsvij-
anden Duitsland 
en Frankrijk. De 
Weltbühne wees 
nationalisme fel 
af, maar had wel 
begrip voor wat genoemd werd positief nationalis-
me. Het zionisme werd gezien als een progressieve, 
emanciperende stroming, te vergelijken met de on-
afhankelijkheidsbewegingen in de koloniën. Het zi-
onisme zou leiden tot bevrijding van Palestina uit 
de greep van het Britse imperialisme. De komst van 
veelal uit Europa afkomstige immigranten zou gun-
stige gevolgen hebben voor de autochtone Arabieren. 
Een socialistische samenleving zou de feodale struc-

turen vervangen. Tenslotte zou 
vestiging van Joden in Palestina de 
Joodse identiteit ten goede komen. 
Inhoudelijke lag de nadruk echter 
vooral op de Duitse binnenlandse 
politiek. De Weltbühne spaarde 
de regering van de Republiek van 
Weimar niet. Ossietzky verwacht-
te na de Novemberrevolutie van 
1918 een absolute breuk met het 
Wilhelminische Duitsland op poli-
tiek, economisch en geestelijk ter-
rein. Maar de vooroorlogse mach-
ten (ambtenaren, ondernemers, 
rechters, leger) handhaafden hun  
posities. Of zoals een bekend boek 
uit die tijd als titel had De keizer 
ging, de generaals bleven.

Carl von Ossietzky
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Met een hedendaagse term kun je zeggen dat 
de Weltbühne aan onderzoekjournalistiek 
deed. Dat ‘tegels lichten’ leidde tot conflicten met 
de rechterlijke macht. In 1927 publiceerde de Welt-
bühne een artikel waarin strafvervolging van een 
hoge militair verlangd werd, die een zogenaamde 
veemmoord gedekt had. Ossietzky werd als ver-
antwoordelijk hoofdredacteur veroordeeld tot twee 
maanden gevangenisstraf, maar hoefde die niet uit 
te zitten vanwege een amnestie. Maar twee jaar la-
ter was het wel raak. Aanleiding was een artikel 
Windiges aus der deutschen Luftfahrt. Geld voor de 
civiele luchtvaart zou zijn gebruikt voor de heime-
lijke bewapening van de militaire luchtvaart, wat 
in strijd was met het Verdrag van Versailles. Het 
Duitse hooggerechtshof in Leipzig beschuldigde Os-
sietzky van landverraad en verraad van militaire 
geheimen en veroordeelde hem tot anderhalf jaar 
gevangenisstraf. Op 10 mei 1932 begon de detentie 
in de gevangenis van Berlijn/Tegel. Nog dezelfde 
dag schreef hij aan zijn vrouw,’... dat deze dag die 
de treurigste had kunnen worden, de meest trotse 
van mijn leven geworden is.’
Dankzij algemene amnestie kwam Ossietzky eind 
1932 weer vrij. Hij pleitte voor samenwerking van 
sociaal-democraten en communisten om de nazi’s 
een halt toe te roepen. Het mocht niet zo zijn. De 
moord op Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht in 
januari 1919, waarvoor de sociaal-democraten me-
deverantwoordelijk waren, maakten de tegenstel-
lingen tussen SPD en KPD onoverbrugbaar. De 
communistische leider Ernst Thälmann geloofde in 
1930 dat het fascisme al aan de macht was tijdens 
het kabinet van de sociaaldemocraat Hermann  
Müller. De SPD werd beschuldigd van ‘sociaalfas-
cisme.’ In november 1932 trokken KPD-er Walter 
Ulbricht en NSDAP-propagandachef Goebbels ge-
zamenlijk op tijdens een staking in Berlijn.
Op 30 januari 1933 werd Hitler rijkskanselier. Op 
27 februari, enkele dagen voor de verkiezingen 
brandde de Rijksdag af . Dat gaf de nazi’s een uitge-
lezen gelegenheid om politieke tegenstanders uit te 
schakelen. Duizenden communisten en sociaal-de-
mocraten werden opgepakt. Een van de slachtoffers 

was Ossietzky. Hij kwam uiteindelijk in februari 
1934 terecht in het concentratiekamp Papenburg/
Esterwegen. Ondanks zijn zwakke constitutie 
moest hij daar tien of meer uren per dag zware li-
chamelijke arbeid in het veen verrichten. Eind 1934 
was Ossietzky sterk vermagerd en een lichamelijk 
wrak. Hij zou bewust geïnfecteerd zijn met tuber-
culosebacillen. In het najaar van 1935 bezocht de 
afgevaardigde van het Internationale Rode Kruis 
de Zwitserse diplomaat Carl Jacob Burckhardt Es-
terwegen. De kampcommandant Loritz ontkende 
in eerste instantie de aanwezigheid van Ossietzky. 
Uiteindelijk had Burckhardt een ontmoeting met 
een gebroken Ossiezky. Snikkend sprak deze een 
paar woorden van dank: “Het is gauw voorbij, gauw 
afgelopen. Dat is goed.” Ossietzky was niet verge-
ten. In datzelfde jaar 1935 drongen mensen als 
Thomas Mann, Albert Einstein, Bertrand Russell, 
de toen nog jonge en onbekende Willy Brandt er bij 
het Noorse comité op aan Ossietzky de Nobelprijs 
voor de Vrede te verlenen. Het Nobelprijscomité 
wees de kandidatuur af onder druk van het natio-
naalsocialistische Duitsland. De publieke opinie in  
Noorwegen sloeg echter om na de verontwaardi-
ging over de roemruchte schrijver Knut Hamsun, 
die grote sympathie koesterde voor de Blut und 
Boden-gedachten van het nationaal-socialisme en 

JaGDaF

Jane Adams' nominatie voor Nobelprijs 1935 voor 
Carl von Ossietzky

Archives Norwegian Nobel Committee
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protesteerde tegen het wereldwijde gedoe over een 
‘Landverrader’, waarmee hij Ossietzky bedoelde. 
Op 24 november 1936 kreeg Ossietzky een tele-
gram, waarin meegedeeld werd dat de Nobelprijs 
voor de vrede aan hem toegekend werd. Hij mocht 
de prijs niet persoonlijk in ontvangst nemen. Hitler 
verbood Duitsers in de toekomst eventuele Nobel-
prijzen te accepteren. In datzelfde jaar 1936 waarin 
de Olympische Spelen in Berlijn plaatsvonden, wil-
den de nazi’s op de buitenwereld een goede indruk 
maken en had Hitler geen belang bij een stervende 
Ossietzky. Vandaar dat deze vanuit Esterwegen 
werd overgebracht naar het ziekenhuis Nordend in 
Berlijn, waar hij op 4 mei 1938 stierf. We kunnen 
Ossietzky beschouwen als een symboolfiguur van 
het Duitse verzet tegen Hitler. Op de begraafplaats 
van het kamp Esterwegen bevindt zich een gedenk-
steen voor Carl von Ossietzky.

Tot slot
Is de conclusie gewettigd dat de Weltbühne en in 

het bijzonder Ossietzky door de scherpe kritiek op 
de regering van de Republiek van Weimar en vooral 
de sociaaldemocraten medeverantwoordelijk waren 
voor de ondergang van de Republiek? Ik aarzel om 
die conclusie te trekken. Hoewel Ossietzky al vroeg 
het dictatoriale karakter van de Sovjetstaat onder-
kende, flirtte hij niettemin met de Duitse commu-
nistische Partij door bij de presidentsverkiezingen 
van 1932 zijn voorkeur uit te spreken voor de com-
munistische leider Ernst Thälmann.

Bronnen
Elke Suhr, Carl von Ossietzky, Köln 1988
Willem Melching, Republikaner ohne Republik, 
proefschrift 1988
P.J. Bouman, Een handvol mensen, Assen 1969
Pieter Albers, Gevangen in het veen, 2014, 11e druk

Carel Zuil was leraar geschiedenis en jarenlang politiek 
actief en betrokken.

Als illegale immigrant
Januari 1946 stapte de 22-jarige Gonny in Mar-
seille met enkele schamele bezittingen aan boord 
van de Cairo die haar naar Haifa in Palestina zou 
brengen. Zonder haar man Asher, zonder ticket. 
Dus als verstekeling, als een illegale immigrant. 
Een kwetsbare positie omdat de Joden in de peri-
ode 1946 –1948 maar met mondjesmaat in Pales-
tina werden toegelaten. Sommige boten werden of 
vóór vertrek onklaar gemaakt of onderweg door de 
Britten geannexeerd. Ze reisde met haar nieuwe 
naam Tamar (dadelpalm). De naam van haar man  
Gerlich, zou ze later in Israël veranderen in Ben-
Gera. Ze moest alert zijn bij controles. Dan verborg 
ze zich oonder andere in kasten en als een contro-
leur te dicht bij kwam pakte ze een baby uit het 
bewaarklasje en riep: ‘Pas op, mazelen, mazelen!!’

Aliyah van Assen naar Beit Keshet Israël
Marjory J. Visser-Honijk 

In Haifa liep de boot zonder verdere problemen 
de haven binnen. Gonny kwam in de groep illega-
le vluchtelingen terecht, een vernederende erva-
ring voor haar om zo in Palestina aan te komen. 
Evenals het gedesinfecteerd worden met het ont-
smettingsmiddel DDT tegen hoofdluis. Ze werd 
naar het doorgangskamp Atlit gebracht waar ze 
op krachten kwam, in afwachting van de fami-
lie van Asher die haar zou komen ophalen. Een 
neef bracht haar naar het huis van haar schoon-
vader, die haar liefdevol opving. Twee maanden 
later arriveerde Asher. In de tussentijd had ze 
geholpen in de huishouding. Beiden kwamen hier 
enigszins tot rust en samen maakten ze de ba-
lans op. Hoe nu verder? 
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Op zoek naar een kib-
boets
Door toeval kwam kibboets 
Beit-Keshet in beeld. Gonny 
was inmiddels zwanger en 
ze kozen voor deze kibboets. 
Beit-Keshet ligt in het noor-
den van Israël, in het district 
Galilea, aan de voet van de 
berg Tabor. Een eenvoudige 
nederzetting met slechts een 
hoofdgebouw en een aantal 
houten hutten voor circa 40 
kinderloze echtparen. Er 
werd Hebreeuws gesproken 
en Gonny zette zich aan de 
studie Hebreeuws. Zij molk 
de koeien, Asher werd her-
der. Het leven was zorgeloos en ze beleefden hun 
droom. 
Intussen groeide de kibboets en werd o.a. de zorg 
belangrijk. Gonny volgde een opleiding tot ver-
pleegkundige en werkte succesvol als verpleegkun-
dige in de kibboets. Hier werden hun zeven gezonde 
kinderen geboren.
Op de vraag hoe ze terugkeek op alle ellende die ze 
had meegemaakt, antwoordde ze: ”Doodsbeleving 
en rouwverwerking gingen er toen anders aan toe. 
Er was zoveel dood, verdriet en lijden dat hier niet 
lang bij werd stilgestaan. Je moest verder. Ook voor 
onze kinderen was het aanvankelijk geen gespreks-
onderwerp. Onze kinderen vroegen niets en wij von-
den het niet nodig om die ellendige ervaringen op 
te halen. Pas toen we grootouders waren geworden, 
stelden onze kleinkinderen de vragen die we konden 
beantwoorden. Het heeft dus vrij lang geduurd voor-
dat we onze hele familie deelgenoot konden maken 
van alle ontberingen en verlies.” 
Wie was Gonny van Oosten* 

Gonny van Oosten werd in 1924 in Den Haag ge-
boren en woonde vanaf 1925 in Assen. Ze waren 
Asjkenazische Joden, die vooral uit Polen, Rus-
land en de Oost-Europese landen kwamen. Haar 
achternaam had daar mee te maken vertelde ze. 

Ze was de oudste dochter 
in het gezin met moeder 
Heintje, vader Bram, haar 
jongere broer Leo en zusje  
Johanna Hester. Ze ging 
op de fiets naar de open-
bare (Emma)school, waar 
de lessen voornamelijk in 
de ochtend plaats vonden. 
In haar straat, de Kloos-
terstraat, woonden geen 
Joodse families. Sjabbat 
en de Joodse feestdagen 
werden thuis in ere ge-
houden en het huishouden 
was koosjer. Haar vader 
had als architect het ont-
werpbureau aan huis. Ze 

had een gelukkige jeugd tot haar vader in 1937 op  
negenendertig jarige leeftijd plotseling overleed 
aan een longontsteking. 
Gonny was al vroeg geïnteresseerd in het zionisme 
en zag zich op latere leeftijd emigreren naar het 
toenmalige Palestina om de staat Israël te helpen 
opbouwen. Als tiener bezocht ze de bijeenkomsten 
van de Zionistische Jeugdclub en verliet de school 
om zich volledig voor te bereiden op haar vertrek 
naar Palestina. In Elden bij Arnhem was een  
trainingskamp, hachsjara geheten. Daar leerde ze 
de vaardigheden die nodig waren in de agrarische 
Joodse nederzettingen, zoals met de hand koeien 
melken bij een plaatselijke boer. 
De leiders waren jonge mannen uit Duitsland en 
een van hen was Asher Gerlich (1924). Als vijftien-
jarige had hij een training in de Zionistische Jeugd-
club in Berlijn gehad en zijn ouders waren al naar 
Palestina geëmigreerd. 

En toen brak de oorlog uit
Gonny: “De Joodse bevolking in Assen bestond in 
1940 uit circa 600 mensen die zich volkomen geac-
cepteerd voelden en geïntegreerd waren. We voelden 
ons veilig in Assen, maar we wisten van het groeien-
de antisemitisme over de Duitse grens. Duitse Joden 

Verlorener Zug
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trokken daar weg en een aantal 
vestigde zich in Assen. In mei 
1940 viel Duitsland Nederland 
binnen en al snel begonnen de 
anti-Joodse maatregelen die 
aanvankelijk mild waren maar 
die geleidelijk aan werden uit-
gebreid totdat de Joodse bur-
gers zo veel mogelijk uit de sa-
menleving waren verdreven en 
uit het zicht waren. Op 2 oktober 1942 werden de 
Asser Joodse mensen uit hun huizen gehaald en 
moesten zich verzamelen op het schoolplein van de 
Noordersingelschool in het centrum van de stad. 
Daar werden ze op vrachtwagens geladen om te 
worden afgevoerd naar Kamp Westerbork bij Hoog-
halen. Een opvang- en transportkamp voor voorna-
melijk Joodse burgers en Roma & Sinti. Asher en ik  
werden ook opgepakt en naar Westerbork afgevoerd. 
Mijn moeder Heintje met mijn nog thuiswonende 
zusje Johanna Hester waren inmiddels ook opge-
pakt. Ik heb hen later in Kamp Westerbork nog even 
gezien. Broer Leo bleek al in een werkkamp te zitten. 
Mijn moeder en zusje waren al in 1942 op transport 
gezet naar Auschwitz waar ze werden vermoord. 
Maar dat hoorde ik pas later. We kwamen in Wes-
terbork ook de andere leden van het pionierskamp 
uit Elden tegen en met elkaar werden we aan het 
werk gezet. Asher en ik meenden dat het veiliger was 
om een echtpaar te zijn en we trouwden hier in sep-
tember 1943. Zo dachten we aan het transport naar 
de genoemde werkkampen in Duitsland te kunnen 
ontsnappen.”

Bergen-Belsen
Maar in 1944 werden zij en Asher samen met vele 
anderen toch op transport gezet naar het concen-
tratiekamp Bergen-Belsen. Het was een vreselijk 
kamp waar de dood rondwaarde. Velen bezweken 
aan ziekten als tyfus, cholera en tbc. Gonny werkte 
in de keuken waar ze voedsel kon stelen voor haar 
‘jongens’. Ze plakte brooddeeg onder de kleding 
op haar huid en smokkelde dat naar de barak-
ken. Velen overleefden op deze manier, ook omdat 

ze jonger waren dan de meeste 
andere gevangenen. Een wrede 
tijd met mensonterende werk-
zaamheden. Zoals de vriend van 
Asher die goud uit het gebit van 
overledenen moest halen. Eind 
maart kwam het bericht dat de 
Britten een uitwisseling zouden 
organiseren tussen Duitse sol-
daten en gevangenen. Asher en 

Gonny zorgden dat ze aan boord kwamen van deze 
trein die met vele gevangenen naar het oosten reed, 
richting Berlijn. Een levensgevaarlijke, chaotische 
tocht in een volle trein zonder luchtverversing. Cir-
ca 1000 mensen begonnen zonder voedsel aan deze 
reis onder bewaking van de SS. Velen overleefden 
het niet. Onderweg werd vaak gestopt om de doden 
te begraven. Een aantal gevangenen maakte van de 
gelegenheid gebruik om langs de spoorlijn alles wat 
maar eetbaar was, zoals granen en aardappelen, te 
verzamelen. De trein bleef steken bij het dorp Trö-
bitz, vlakbij Leipzig. Op 23 april 1945 werden ze 
bevrijd door de Russen. De oorlog was voorbij! 
Gonny en Asher vonden in een dichtstbijzijnde 
boerderij onderdak en nadat ze op krachten waren 
gekomen fietsten ze met de van de Duitsers gesto-
len fietsen naar de dichtstbijzijnde Amerikaanse 
checkpost. Daar bemachtigden ze een pas om door 
de linies te komen en de Britse uniformen die hen 
toegang zouden geven tot de trein richting Neder-
land. Helaas bleek die trein al vertrokken. Wat te 
doen: eerst naar Nederland en naar Assen of direct 
door naar Marseille richting Palestina? Gonny ging 
op zoek naar haar familie in Assen en Asher bleef 
in Duitsland.
In Assen was de verbijstering groot: er was geen en-
kel familielid meer en in haar ouderlijk huis in de 
Kloosterstraat woonden vreemden. Hier kon ze niet 
blijven, ze moest weg! 

Tot slot
In de laatste jaren van haar leven was Gonny veel 
bezig met haar jeugd in Assen. Door de struikelste-
nen hadden we regelmatig telefonisch contact en in 
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Flip Drukker in zijn atelier
foto: Peter Dijk

Een grafisch kunstenaar en JaGDaF,
Flip Drukker
Tea G. Rienksma

In 1988 ging JaGDaF van start als communicatie-  
en informatieblad voor Joden in Noord Nederland 
(op initiatief van het Joods Maatschappelijk Werk). 
Na het verschijnen van het eerste exemplaar werd 
nagedacht over een aantrekkelijk en aansprekend 
uiterlijk. Sam Drukker leverde de welbekende 
schets van de inkijk in de Folkingestraat synago-
ge die nog altijd de cover siert. Samen met Marcel 
Möhring, destijds ook betrokken bij de oprichting 
van het blad benaderde Sam zijn broer Flip. Flip 
Drukker is grafisch ontwerper en beeldend kun-
stenaar. Hij boog zich over de vormgeving van het 
blad. De letters van JaGDaF en de naam in het 
Hebreeuws zijn door hem ontworpen, evenals de 
veranderingen van de cover in de loop der jaren, 
waaronder een aantal jubileumnummers. De vorm-
geving van de huidige cover is tevens van hem.

Verrassende constructies
Het voormalige Scheikundig Laboratorium van 
de RUG aan de kop van het gedempte Boterdiep 
in Groningen is jaren geleden verbouwd tot een 
multifunctioneel gebouw met ruimte voor ateliers, 
kantoren, vergaderruimtes, appartementen en be-
neden een café. Ook Flip heeft hier een atelier. Een 

het laatste jaar van haar leven belde ze mij vaak 
om haar te helpen de herinneringen een plaats te 
geven, bijvoorbeeld bij de ontbrekende delen van 
Nederlandse liedjes. Dan zongen we samen ‘Waar 
de blanke top……’, zij in Beit-Keshet en ik in Assen. 
Gonny overleed op 90-jarige leeftijd.

* Zie ook JaGDaF nr. 154, Struikelstenen in Assen

Bronnen

•	 Denise Ben-Gera: Tamar Ben-Gera, biografie, 2012, 
•	 Peter Brusse, Exodus naar een eigen joodse staat, De 

Volkskrant, 18 augustus 1997
•	 F.J. Hulst en H.M. Luning. De Joodse gemeente 

in Assen. Geschiedenis van een behoorlijke kille.
•	 Gesprekken met Gonny en haar oudste dochter, 

periode 2013 – 2018 door Marjory Visser

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

JaGDaF
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hoge, lichte ruimte met grote ramen op het oosten. 
Er is een soort geordende volheid, met overal spul-
len, dozen vol met van alles en nog wat, vondsten, 
verzamelingen, allerhande voorwerpen. Voor de 
bezoeker een overweldigende ervaring waarin je 
ogen tekort komt en steeds weer iets nieuws ont-
dekt. Want naast grafisch kunstenaar maakt Flip 
ook vrij werk. Aan de muren collages van gekleurde 
doppen, vormen van hout, constructies met plas-
tic flessen, met glas, collages van tussen plexiglas 
en hardboard samengeperste bladeren, bloemen,  
verschillende planten. Kenmerkend voor dit vrije 
werk zijn de verrassende nieuwe beelden die ont-
staan door het samenbrengen van voorwerpen die 
niets met elkaar te maken hebben. Op de tafels aan-
zetten voor nieuw werk. Voor Flip is het bijna teveel 
geworden. “Ik moet dingen kunnen laten liggen. Het 
eerste idee niet meteen uitwerken, maar wachten, 
totdat er een uiteindelijke vorm ontstaat. Dat kan 
lang duren en ik heb ruimte nodig om dingen uit te 
stallen. Maar die heb ik bijna niet meer.” Een wor-
steling dus met teveel en te vol. Een tentoonstelling 
in het najaar van 2020 samen met zijn broer Sam in 
Hoorn kwam door de corona niet tot z’n recht. Een 
opening was amper mogelijk en bezoek was er nau-
welijks. Die ervaring heeft hem erg gefrustreerd en 

bijna ontmoedigd. Niet te min vertelt hij enthousi-
ast over zijn werk, over zijn opdrachten, over zijn 
periode als tekenleraar in Emmen en Hoogezand, 
over de Joodse kant van de familie, over de oorlog, 
over zijn visie op Israël en de situatie daar en over 
zijn grote belangstelling voor geschiedenis en zijn 
brede culturele interesse.

Veel opdrachten
Flip werd in Goes (1949) geboren maar in 1965 
verhuisde het gezin met zes kinderen naar Assen. 
Flip: “Ik wilde grafisch ontwerper worden, kon 
goed tekenen, had wel een culturele belangstelling, 
maar wilde eigenlijk ook niet deugen”, zegt hij la-
chend. “Uiteindelijk ging ik naar de Kunstacade-
mie Minerva in Groningen. Daar ben ik al gauw 
overgestapt naar de lerarenopleiding en ik ben 15 
jaar tekenleraar geweest. Pas later heb ik toch de 
avondopleiding grafisch ontwerpen gedaan, naast 
een drukke baan en een gezin.”
In de loop der jaren heeft Flip veel opdrachten ge-
had, zoals posters, logo’s e.d. Hij pakt een multo-
map en laat bladen vol met prachtige ontwerpen 
zien. Flip: “In 2004 werd ik gevraagd om voor het 4 
mei project* hier in Groningen een nieuw ontwerp 
te maken. Hun thema was toen ‘Entartete Kunst’. 

Agitato in 
A major

foto: John 
Stoel

Ogivale

foto: Flip 
Drukker
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Het oude logo van het 4 mei project was ontworpen 
door de bekende Groninger kunstenaar Henri de 
Wolf. Het was iets met een Davidster. Dat vond ik te  
exclusief Joods. Terwijl ik wist dat de Duitsers in 
de jaren 30 en 40 voor allerlei groeperingen die 
ze als inferieur bestempelden, communisten, ho-
moseksuelen, zigeuners, landlopers, Joden kleu-
rige driehoekjes gebruikten. Dat gegeven heb ik  
gebruikt voor een nieuw logo en zo ontstond en de 
grote driehoek, opgebouwd uit kleine kleurige drie-
hoekjes. Ik zoek naar verbeelding voorbij de clichés. 
Ik wil de inhoud wel suggereren, maar niet expliciet 
maken.” 

De betrokkenheid van Flip bij JaGDaF, maar ook 
de opdrachten van het 4 mei project en ook bijvoor-
beeld een opdracht voor een monument in Assen 
voor de weggevoerde Joodse inwoners, roept de 
vraag op wat het Jodendom voor hem betekent.

Toewijding
Flip: “Een groot deel van de familie van onze Joodse 
grootvader, is in de oorlog vermoord. We hadden het 
thuis nooit over de oorlog, ik vroeg daar ook nooit 
naar en mijn vader sprak er niet over. Wij wer-
den seculier opgevoed. Maar met kerst werden wel  
Bijbelse verhalen voorgelezen. Mijn ouders vonden 
dat we daar kennis van moesten hebben. Toen wij 
op de lagere school godsdienstles konden krijgen, 
vonden mijn ouders dat niet nodig. Mijn moeder 
zei, het geloof hoort achter de voordeur. Maar mijn 
vriendjes zeiden, jij hoeft niet omdat je Joods bent. 
Zij wisten dat kennelijk eerder dan ik. Wij hadden 
thuis wel discussies over Israël. Met de zesdaagse 

oorlog moest mijn vader altijd naar nieuws over 
Israël luisteren. Ik had daar toen al zo mijn eigen 
ideeën over en ging dan met hem in discussie. Later, 
met mijn interesse voor geschiedenis las ik over de 
oorlog en toen heb ik me pas gerealiseerd dat ook 
mijn vader getraumatiseerd moet zijn geweest.
Ik zie mij zelf als een agnost, misschien wel athe-
ist, maar toch moet ik altijd een synagoge bezoeken. 
Misschien vooral vanwege mijn architectonische in-
teresse en mijn vraag op welke wijze in de bouwstijl 
iets terug te vinden is van het Jodendom. In kerken 
is dat nadrukkelijker te zien. Ik ben vooral erg onder 
de indruk van de toewijding waarmee mensen van-
uit hun geloof iets bouwen.” 
Flip wijst naar een aantal objecten van hem waarin 
een christus-figuur is verwerkt. “Dat heeft niets te 
maken met een geloof in deze persoon, maar meer 
met diezelfde toewijding die ik zie in deze figuur.” 
Misschien is dat ook wat hij probeert zichtbaar te 
maken in zijn werk en in zijn opdrachten. De toe-
wijding van mensen aan iets. Wellicht een toewij-
ding die hij zelf ook heeft? Aan vormgeven aan een 
kritische stellingname, niet op een gemakkelijke 
manier maar suggestief en op zijn manier ook heel 
bescheiden. Ligt daarin onwillekeurig toch een ver-
binding met de drang naar gerechtigheid?

* De vereniging 4 Mei Projekt, ontstaan in 1979, is een 
koor dat via de muziek aandacht wil vragen voor allerlei 
vormen van onderdrukking en vervolging, in het verleden 
en in de huidige tijd.

JaGDaF

Cat's dance

foto: Flip 
Drukker
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Bomen op het asfalt

Het heeft gehoosd,
in de vroege ochtend liggen plassen water op het asfalt,
groot en klein, waarin bomen zich spiegelen.
Zo begint kunst.
Ik slalom er tussendoor, wil geen rimpels maken 
want met het vertekenen van bomen op het asfalt
en verstoren van hun rust
zo begint kwaad.

Zwijgeiland

Hier houden de verhalen op die mij hebben gebaard 
en rollen andere uit zee, over pompen en dijken. 
Wolken spiegelen zich aan gedroomde bergen, 
het water stroomt van Aa en Ee naar Zee
waar afstand tot de Waddeneilanden 
op vaste tijden droogvalt.
Wadend naar mijn eiland met het oude boek dicht
bij mijn hart, sleep ik lange hoofdstukken over het zand
in een taal die mij afzondert, waarover ik zwijg.

Deze gedichten zijn niet eerder gepubliceerd.

Gedichten
Tsafrira Levy
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Kleine verhalen tegen de achtergrond van 
de grote geschiedenis

Stefan van der Poel

Ron van Hasselt (1947) schreef in de afgelopen ne-
gen jaar zes boeken over de sjoa waarbij het uit-
gangspunt veelal het lot van familieleden betrof. 
Zijn laatste boek Naar Polen. Bodem van herin-
nering. Grond voor herdenking. verscheen enkele 
maanden geleden.

Voor hen die je boeken niet kennen: wat ver-
bindt deze zes boeken?
Al mijn boeken zijn kleine verhalen tegen de achter-
grond van de ‘grote geschiedenis’. Ik begin meestal 
heel dichtbij, met familieleden of mensen die ik zelf 
nog heb gekend. Er zijn zovéél verhalen, we moeten 
niet denken dat we het nu wel weten. Daarvoor is 
er te veel gebeurd, is het allemaal te groot. Ik meen 
dat Hannah Arendt zei: ‘Er is iets gebeurd dat we - 
de mensheid - nooit kunnen verwerken. Het is niet 
klaar.’ Dat denk ik ook. Je kan het niet verklaren, 
ik kan het niet verklaren, maar ik kan wel probe-
ren het zo nauwkeurig mogelijk op te schrijven.

Waarom zie jij dat als jouw taak?
Ik zie het niet als een taak of een opdracht. Ik vond 
dat het verhaal van mijn ouders maar eens verteld 
moest worden. Ik dacht: als ik het niet doe, doet 
niemand het. Toen ik met mijn werk stopte besloot 
ik hun verhaal vast te leggen. Eenmaal bezig met  
onderzoek vond ik steeds nieuwe informatie over 
mijn familie.

Hoe past Naar Polen in het geheel? Speelt 
hier ook je eigen familie een belangrijke rol?
Ja, in Naar Polen zeg ik iets over de pleegkinde-
ren van mijn oom, ik vertel over de onderduik van 
de moeder en het zusje van Selma van Hasselt. 
Elie A. Cohen en zijn neef Elie Cohen blijken in 
een heel verre graad familie van mij te zijn. Dat 
bracht mij naar een concentratiekamp midden in 
Polen waar ik nog nooit van gehoord had: Skarzys-
ko-Kamienna. Ik heb het over Groningse meisjes 
waar ik vroeger zelf mee speelde, Debora Elburg 
en Betty Cohen. Toen, in het naoorlogse Groningen 
wist ik niet - zij ook niet - dat ze allebei een broer-
tje hadden gehad. Die broertjes zijn met hetzelfde 

transport meegestuurd als twee nichtjes van mij. 
In datzelfde transport zijn ook de twee zusjes van 
Alfred Münzer gedeporteerd. Zijn ouders kwamen 
uit Polen. Het zijn allemaal afzonderlijke verhalen, 
maar ze komen soms heel onverwacht samen. De 
vader van Alfred Münzer werd in hetzelfde kamp 
bevrijd (Ebensee) als Elie A. Cohen. Elie A. Cohen 
kwam terug. De vader van Alfred bezweek alsnog. 
De moeder van Alfred overleefde en werd in Zweden 
opgevangen in hetzelfde schooltje waarin de pleeg-
kinderen van mijn oom werden opgevangen. Als je 
zoiets ontdekt in de archieven, dan zoemt er even 
iets in je hoofd.

Wat betekent de ondertitel: Bodem van herin-
nering. Grond van herdenking?
Het is heel interessant wat de huidige Poolse rege-
ring probeert: vanuit de politiek ingrijpen in de ma-
nier waarop wij zouden moeten herdenken. Ik pro-
beer dat proces in Polen te beschrijven. Wat willen 
wij herdenken en op welke manier? Dat zijn vragen 
die ieder individu, iedere familie, iedere groepering 
moet beantwoorden. Ik geloof niet in een nationalis-
tische benadering die alleen maar het eigen helden-
dom wil laten zien.

Ronnie en Eddie van Hasselt, ter gelegenheid van 
Poerim (Groningen, waarschijnlijk in 1953) verkleed als 

David en Goliath
(foto uit het boek Naar Polen)
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Inmiddels ben je met pensioen, maar van pro-
fessie ben je eigenlijk psycholoog. Kun je kort 
aangeven wat je werk omvatte en op welke 
wijze je psychologie-achtergrond een rol 
speelt in je boeken?
Over mijn werk vertel ik nooit zoveel. Ik ben wel 
psycholoog, maar daar heb ik weinig mee gedaan. 
Psychologie is een heel nuttige studie om analy-
ses te maken en structuren te laten zien, maar ik 
denk, dat dat voor heel veel studies geldt. Ik hoop 
eigenlijk dat je niet een psychologie-achtergrond in 
mijn boeken vindt. Ik probeer op een verantwoorde, 
journalistieke wijze vorm te geven aan de verhalen 
die ik wil vertellen. Het is gestoeld op wetenschap, 
maar het is geen wetenschappelijk werk. Wat ik 
probeer is perspectieven te laten zien en inzichten 
te kweken die mensen verder brengen.

Inzicht kweken en mensen verder brengen 
klinkt toch wel als de psycholoog die aan het 
werk is?
Ja, maar dat is ook wat elke onderwijzer wil, elke 
journalist, elke cabaretier, elke dominee. Natuur-
lijk, ik wil ook vooral mijn eigen inzicht vergroten. 
Ik vind dat louterend. Dat gun ik anderen ook. Ik 
geef lezingen en treed af en toe op als gastdocent, 
steeds maar over dit onderwerp. Als er dan aan het 
eind iemand opstaat en zegt: ‘Ik kijk nu anders te-
gen vluchtelingen aan’, dan denk ik dat er iets we-
zenlijks is gebeurd.

Je hebt je jeugd in Groningen doorgebracht, 
maar de meeste tijd in Amsterdam geleefd. 
Waarom teruggekeerd naar Groningen en 
heeft deze terugkeer ook de aanzet gegeven 
tot het schrijven van je boeken?
Nee, toen ik met mijn werk stopte wilde ik mijn fa-
miliegeschiedenis schrijven, primair voor de klein-
kinderen van mijn ouders. Mijn vrouw, Marjolijn, 
heeft me daarin altijd gesteund. Zij was voor mij de 
reden om terug te keren naar Groningen. En daar heb 
ik geen dag spijt van gehad.

Zes boeken in negen jaar klinkt niet als een rus-

JaGDaF

tige oude dag. Waar komt die enorme gedreven-
heid vandaan?
Ach, dat is gewoon voor een leeg papiertje gaan zit-
ten en beginnen. Ik geef ook nog wel eens schrijfad-
viezen en dan is het belangrijkste advies: zet die pen 
op papier of druk de toetsen van je computer in. Houd 
vol, ga door, begin opnieuw. De één lost puzzels op, 
de ander gaat beeldhouwen, ik schilder met woorden 
en - anders dan met beeldhouwen - als je iets verkeerd 
doet, verwijder je dat en je begint opnieuw. Kortom, ik 
vind het proces van teksten creëren leuk, ook al heb ik 
een onderwerp gekozen waarbij de term ‘leuk’ in alle 
opzichten misplaatst is.

Maar waarom zes boeken over juist dit onder-
werp, de sjoa?
Het raakt me wat mijn eigen familie is aangedaan. Het 
raakt me dat mensen ont-recht zijn, vernederd en uit-
eindelijk vermoord. Ik kan slecht tegen discriminatie, 
ik kan slecht tegen machtswellust. Dat zijn al genoeg 
redenen om je voor de sjoa te interesseren. Heel 
langzaam krijg ik een heel klein beetje een beeld 
van wat ik eerder heb genoemd ‘de verloren oorlog’. 
Dat beeld wil ik steeds scherper krijgen, verder  
uittekenen. Ik heb geaccepteerd dat ik dat beeld 
nooit compleet zal krijgen. Ondertussen blijf ik mijn 
best doen. Als wij ietsje beter kunnen begrijpen hoe 
een maatschappij kan ontsporen, kunnen we mis-
schien toekomstige ontsporingen voorkomen.

Welke rol speelt de sjoa in je persoonlijke le-
ven en is die rol in de loop der tijd gewijzigd?
Ja, het schrijven heeft me geholpen om om te gaan 
met beladen begrippen, maar het is niet zo dat die 
begrippen nu minder beladen zijn.
Toen ik begon met de geschiedenis van mijn ou-
ders dacht ik dat ik alles wel wist. Ik kon het woord 
Auschwitz nauwelijks over mijn lippen krijgen en 
tegelijkertijd dacht ik dat ik wel wist wat het be-
tekende. Nu ben ik zover dat ik in één zin zonder 
blikken of blozen twee keer Auschwitz kan zeggen, 
maar ik weet ook dat ik nog maar een fractie weet 
van wat daarover allemaal te weten is. Ik denk dat 
ik het wel voldoende los kan laten, maar als ik in 
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Dit is internationaal gezien de eerste editie die al het 
materiaal in één band samenbrengt. 

Ron van Hasselt: Naar  
Polen. Bodem van herinne-
ring - Grond van herdenking. 
Onbekend, onbesproken, on-
gehoord, onontkoombaar.
Kleine verhalen tegen de achter-
grond van de Grote Geschiedenis.
Polen speelt een onuitwisbare 
rol in de Tweede Wereldoorlog. 
Het was een bestemming voor de 
treinen uit Westerbork. Het was 

Duitsland ben moet ik uitkijken dat ik dat land niet 
zie als één groot museum van de Tweede Wereld-
oorlog. Ik kan niet vrij om mij heen kijken: ik zie 
overal oorlog.

Heb je al weer een nieuw boek in gedachten? 
Kun je je voorstellen dat het op een gegeven 
moment ook genoeg voor je is geweest? Bena-
der je wellicht een eindpunt?
Ik vertelde in mijn werk altijd dat als je gelukkig 
wilt worden, dan moet je bereid zijn van de ene op 
de andere dag je werk op te zeggen om iets nieuws 
te beginnen. Ik ben niet verplicht om boeken te 
schrijven. Ik heb wel duizend-en-één ideeën, maar 
het werk voor de gemeente Groningen heeft mij de 
afgelopen tijd vooral bezig gehouden. Zo gauw ik 
denk dat er weer iets zit te komen, dan begin ik wel 
weer om die computer in beweging te brengen. Ik 
hoop dat de lezers begrijpen dat het voor mij nooit 
àf kan zijn.

Stefan van der Poel is universitair docent RUG, vakge-
bied geschiedenis

JaGDaF

Hannah Arendt: Het leven 
van de geest
‘Niet de mens, maar mensen be-
wonen deze planeet. Pluraliteit 
is de wet van de aarde.’
Het leven van de geest is het 
laatste hoofdwerk van Hannah 
Arendt. In dit boek ontvouwt ze 
haar ideeën over de mogelijk-
heden van de menselijke geest. 

Ze onderscheidt drie capaciteiten die iedereen bezit: 
denken, willen en oordelen. Tot haar dood bleef ze 
aan dit opus werken. Van het laatste deel, dat on-
voltooid is gebleven, is hier het concept opgenomen. 

Over Boeken
Erwin de Vries

Onderzoek naar de gemeente Groningen en 
Joods vastgoed 
Ron van Hasselt is momenteel samen met Stefan 
van de Poel betrokken bij de totstandkoming van 
een rapport over de wijze waarop de gemeente Gro-
ningen in en kort na de oorlog met Joods vastgoed 
is omgegaan. Zo’n type onderzoek wordt nu in bijna 
alle gemeentes van het land uitgevoerd. Ron van 
Hasselt: “Voor de direct betrokkenen is het veel te 
laat. Voor de anderen is het nooit te laat. Duits-
land is voor mij een soort Openluchtmuseum van de 
Tweede Wereldoorlog. Dat is Groningen nu voor mij 
ook geworden. Als ik door de stad loop zie ik meer 
dan vroeger, kijk, dat is een pand waar de Wehr-
macht zat, kijk, daar zat de NSB, kijk, dit nieuwe 
gebouw staat op de plaats van een verwoest pand en 
hier woonde een weduwe die met al haar kinderen is 
weggevoerd. Met name de nadruk leggen op wat er 
met de mensen is gebeurd, dat zag ik als mijn taak 
bij dit project: vertel vooral ook wat er met de men-
sen is gebeurd.”
Het rapport zal in september aan de gemeente Gro-
ningen worden overhandigd.
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gedragen.’ Eenmaal thuis op vaderlandse bodem 
was er voor de meeste Joden geen aandacht, geen 
begrip en geen opvang. Behalve door het schamele 
restant van de Joodse gemeenschap zelf werden zij 
door niemand verwacht. Waren de Joden eigenlijk 
nog wel welkom in Nederland? Twintig jaar gele-
den publiceerde Michal Citroen dit opmerkelijke 
boek, waarin zij op basis van talloze gesprekken 
met direct betrokkenen antwoord geeft op deze vra-
gen en een onthutsend beeld schetst van de behan-
deling die Nederlandse Joden na hun terugkeer uit 
de kampen of onderduik ten deel viel.

Paul Celan: Verzameld werk
Paul Celan is de belangrijkste 
dichter van de tweede helft van 
de vorige eeuw. In 2020 is hij 
honderd jaar geleden geboren 
en vijftig jaar geleden gestor-
ven.
Hij stierf door in de Seine te 
springen, na een leven gete-

kend door de Shoah. Zijn werk is een monument 
voor iedereen die, zoals in zijn ‘Todesfuge’, alleen in 
de lucht een graf heeft kunnen vinden. Zijn werk is 
een herdenking. Het is de indringende uitdrukking 
van verwantschap, betrokkenheid en liefde. Het 
geeft zich niet zomaar prijs, maar eenmaal aange-
komen beklijft elk afzonderlijk woord.
Na vele jaren niet beschikbaar te zijn geweest, zijn 
Celans gedichten nu weer leverbaar in een door de 
vertaler geheel herziene uitgave.

Blake Bailey: Philip Roth, 
de biografie
De veelgeprezen biograaf Blake 
Bailey werd door Philip Roth 
aangewezen om zijn levensver-
haal te schrijven. Volledig on-
afhankelijk in zijn verdere aan-
pak kreeg Bailey toegang tot 
Roths persoonlijke archief en 
sprak hij diens vrienden, gelief-
den en collega’s. Ook met Roth 

het land met het grootste aantal Joden in Europa. 
Mede daarom bouwden de nazi’s juist dáár hun ver-
nietigingskampen. Polen mag zich beroemen op het 
grootste verzetsleger van de bezette landen. Polen 
kent - zoals alle bezette landen - helden, schurken, 
helpers en moordenaars. Het verleden wringt nog 
steeds. De herdenkingen en de herinneringen van 
de grootste misdaad ooit gepleegd, zijn niet eenvou-
dig om mee om te gaan. Als kind beschouwde Ron 
van Hasselt de puinhopen in zijn stad als een speel-
terrein. Hij associeerde die niet met oorlog. Hij wist 
ongeveer wat er bedoeld werd met ‘naar Polen’ of 
‘niet teruggekeerd’. Het leek hem beter daar niet 
al te veel vragen over te stellen. Hij is zijn ouders 
dankbaar dat ze hem in zijn jeugd onwetend lieten 
van de vernietigende barbarij die zo kort daarvoor 
heerste in Europa. Hij wist niets van de familie-
drama’s van zijn speelkameraadjes. Nu zoekt hij 
de geschiedenis uit met zijn eigen familie als richt-
snoer om zo goed mogelijk verslag te doen van de 
vaak verzwegen gebeurtenissen. Ron van Hasselt 
verkent hoe de Tweede Wereldoorlog sporen heeft 
nagelaten in zijn omgeving en in zijn familie. Hij 
gaat vijf generaties terug en komt uit bij een voor-
vader die uit Polen kwam. Dat land is steeds aan-
wezig op de achtergrond van een aantal grotere en 
kleine drama’s in dit boek. Er zijn overlevenden, er 
zijn getuigenverklaringen, er zijn onbekende dorp-
jes, onbekende kampen en bewust weggestopte her-
inneringen. In een aantal los van elkaar staande 
Kleine Verhalen - die soms onverwacht samenko-
men - worden de persoonlijke ervaringen verweven 
met de Grote Geschiedenis.

Michal Citroen: U wordt 
door niemand verwacht
In het najaar van 1945 kwam de 
grootvader van Michal Citroen 
terug uit Auschwitz. Veel later 
vertelde hij haar hoe afschuwe-
lijk de eerste jaren na de oorlog 
voor hem en zijn landgenoten 
geweest waren: ‘De Nederlan-
ders hebben zich schunnig  

JaGDaF
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zelf voerde hij zeldzaam openhartige gesprekken.
Bailey beschrijft hoe Roth opgroeide in een Joods 
gezin uit de arbeidersklasse, hoe zijn literaire car-
rière bijna ontspoorde door zijn eerste, catastrofale 
huwelijk en hoe hij een pleitbezorger werd voor 
dissidente schrijvers uit het Oostblok. Ook onthult 
Bailey de waarheid over Roths tumultueuze lief-
desleven, en dan met name zijn bijna twintig jaar 
durende relatie met actrice Claire Bloom.

Op 5 september 2021 werd de nieuwe permanente 
expositie in de Folkingestraat Synagoge geopend 
door Commissaris van de Koning in Groningen 
René Paas. Ongeveer 50 genodigden konden bij 
deze bijeenkomst aanwezig zijn. In de daaropvol-
gende dagen werden nog enkele groepen genodigden 
ontvangen om kennis te maken met de nieuwe ten-
toonstelling in de inmiddels 115 jaar oude synagoge. 
Met deze nieuwe tentoonstelling gaat de Stichting 
Folkingestraat Synagoge - en daarmee tevens het 
gebouw - een nieuwe fase in. Het accent wordt in de 
tentoonstelling gelegd op kennisoverdracht, maar 
het is alles behalve een tentoonstelling waarin je 
nergens aan mag komen. Integendeel: de bezoeker 
- jong én oud - wordt uitgedaagd om dingen aan te 
raken, op te pakken of te activeren.

Van creatief plan tot uitvoering
Een permanente expositie opbouwen in een monu-
mentaal gebouw dat tevens multifunctioneel wordt 
ingezet, is een uitdaging die om een duidelijke  

Synagoge Groningen: leren en doen!
Geert Volders

Het nieuwe logo van  
Synagoge Groningen,  
ontworpen door 
Helga de Graaf van 
Studio Eye Candy

Door de jaren heen zou Roth met elk aspect en vele 
verschillende stijlen van de naoorlogse Amerikaan-
se literatuur in aanraking komen, van realisme tot 
farce, van metafictie tot de tragiek van De Ameri-
kaanse Trilogie. Het resultaat van Blake Baileys ja-
renlange onderzoek naar Philip Roth is een uiterst 
leesbare, allesomvattende biografie van een van de 
grootste schrijvers van onze tijd.

visie en een goed onderbouwd werkplan vraagt. Na 
een intensieve periode van voorbereiding en fond-
senwerving door de Stichting Folkingestraat Syna-
goge, kon in 2019 het project van start gaan. Dit 
was de fase van conceptontwikkeling. Een ontwerp-
collectief bestaande uit JZ-product & vormgeving, 
Opmaat3D, Studio Eye Candy en Studio 212Fah-
renheit heeft vanaf januari 2020 onder leiding van 
historica Willy van der Schuit gewerkt aan de reali-
satie van de onlangs geopende expositie.
Daarnaast waren vele andere organisaties en des-
kundigen betrokken bij de verschillende aspecten 
van de herinrichting van de synagoge. De eigenaar 
van het pand, de Stichting Oude Groninger Ker-
ken (SOGK), was nauw betrokken bij de uitvoe-
ring van bouwkundige ingrepen. Zo wist SOGK de  
entree van de synagoge, maar ook de doorgang naar 
het mikwe publieksvriendelijk te maken. Wout 
van Bekkum en Marja Kiel controleerden de vele 
teksten op de weergave van feiten, maar ook op de 
toonzetting. Bertien Minco verzorgde de indruk-
wekkende audiotour. Voor de Duitse en Engelse be-
zoekers is deze tour in hun eigen taal te beluisteren, 
zodat ook zij in een half uur tijd op aansprekende 
wijze langs 13 belangrijke punten in het gebouw 
worden geleid. Liefke Knol verzorgde de vele korte 
filmfragmenten en een aantal documentaires die in 
de mini-bioscoop op de galerij te zien zij
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Sprekende objecten
Tegenover deze schermen en doe-stations zijn twee 
vitrines ingericht met voorwerpen die weer een re-
latie hebben tot het thema feestdagen. Telkens is 
geprobeerd het Groningse aspect naar voren te la-
ten komen. Zo is de gepresenteerde seiderschotel 
misschien niet de mooiste, maar het verhaal van 
de schotel maakt het bijzonder. Deze bruine houten 
seiderschotel bestaat uit vier verdiepingen van elk 
12 zijden. De maker van de schotel is Simon Vro-
men (Lochem, 1892 – Auschwitz, 1944). Hij kwam 
met zijn vrouw Helena (Lena) Nijstad en zoons 
Adolf en Hartog in 1924 vanuit Hengelo in Gronin-
gen wonen, in de Jozef Israëlsstraat 89a. In Gronin-
gen dreef hij de heren- en jongensconfectiezaak S. 
Vromen Azn. Zijn zelfgemaakte seiderschotel werd 
in 2016 aan Stichting Folkingestraat Synagoge ge-
schonken.

Touch-screen
Verspreid door de 
synagoge hangen twaalf 
schermen, boordevol 
thematische informatie

De vele aspecten van het Joodse leven kunnen nu 
getoond, beluisterd en beleefd worden dankzij ‘di-
gital storytelling’. Verspreid over het gebouw en 
het aangrenzende mikwe, bevinden zich in totaal 
12 touchscreens die vragen om aangeraakt te wor-
den. Alle schermen zijn thematisch ingericht. Op 
de voormalige vrouwengalerij vind je naast elkaar 
twee schermen die uitleg geven over de loeach en 
aspecten van verschillende feestdagen. Tegenover 
de schermen staan twee doe-stations. Juist hier 
word je als bezoeker uitgedaagd iets te doen. Als 
voorbeeld het Pesach-doe-station, dat bestaat uit 
een piramide met zeven draaibare schijven. Op alle 
vier zijden van de zeven schijven staan stellingen 
omtrent Pesach. Bijvoorbeeld: met Pesach herden-
ken we de bevrijding uit China / Egypte / India / 
Israël. Door deze schijven in de juiste volgorde te 
plaatsen ‘bevrijd’ je de knikker en rolt deze uit de 
piramide: leren & doen!

Het doe-station 
met als thema Pesach

JaGDaF

De wandvitrine met rituele voorwerpen en reclame-
uitingen van Joods Groningse industriëlen.

In de wandvitrine zien we verschillende ritu-
ele voorwerpen, bruiklenen van de Nederlands  
Israëlietische Gemeente Groningen en het Joods 
Historisch Museum in Amsterdam. Ook zien we 
een aantal reclame-uitingen van Joods Groningse 
fabrikanten zoals Polak (pudding, ranja en likeur),  
Gerzon (confectie) en Wijnberg (Simson-ban-
denplak) die door veel bezoekers herkend wor-
den. Veelal is bij de bezoeker niet bekend dat de  
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fabrikanten behoorden tot de Joodse gemeenschap van  
Groningen. Hoewel de museale herinrichting nu 
voltooid is blijft de Stichting - conform de missie - 
op zoek naar uitbreiding van de museale collectie. 
Daarbij is het belangrijk dat het object een verhaal 
vertelt, dat gerelateerd is aan de Joodse gemeen-
schap van Groningen.

Historisch en actueel
Een gebeurtenis waar we niet om heen kunnen, is 
letterlijk en figuurlijk de Shoah. De Stichting en 
het ontwerpcollectief realiseerden zich de moeilijk-
heid van de verbeelding en verwoording van dit  
onderwerp, juist op deze locatie. Dit is verbeeld 
in een kunstwerk of beter gezegd: een monument. 
Het bestaat uit een messingkleurig huis dat op het 
balkon (de galerij) geplaatst is, recht tegenover 
de eveneens messingkleurige Heilige Arke. Iedere 
davidster op het huis, staat voor een Joodse Stad-
jer. Naast het kunstwerk wordt het verhaal van  
opkomend antisemitisme, vervolging en vernieti-

JaGDaF

ging verteld. Op het monument zijn 200 davidster-
ren open gelaten. Zij staan voor de weinige overle-
venden in de Stad Groningen.
Ook daarmee benadrukken we dat er een Joodse 
gemeenschap in Groningen is. De recente geschie-
denis wordt verteld: over de jeugdsjoel, de herbe-
stemming van de verschillende Groningse synago-
gen, maar ook met behulp van beeldmateriaal van 
recente choepot (huwelijken) en een repetitie voor-
afgaand aan een bar-mitswa viering.
De nieuwe expositie vertelt bewust in de tegen-
woordige tijd en vele zwart-wit foto’s in de expo-
sitie zijn ingekleurd. Door middel van deze twee  
ingrepen kan de bezoeker zich eenvoudiger inleven 
in de historische verhalen. De expositie wil de be-
zoeker aanzetten tot nadenken, reflecteren, maar 
ook verwonderen. In een tijd waarin het soms lijkt 
alsof de tegenstellingen in de maatschappij alleen 
maar groter (of uitvergroot) worden, is het zoeken 
naar verbinding en het ontwikkelen van begrip voor 
de ander ontzettend belangrijk. Met de nieuwe per-

manente expositie in Synagoge Groningen, 
wil de Stichting Folkingestraat Synagoge 
een belangrijke bijdrage leveren aan het 
behoud van het culturele erfgoed van de 
Joodse gemeenschap in stad en provincie 
Groningen en tevens bijdragen aan weder-
zijds begrip.
Bekijk ook onze vernieuwde website www.
synagogegroningen.nl en plan uw bezoek!

De museale herinrichting van Synagoge Gronin-
gen is mogelijk gemaakt door: Interreg Deutsch-
land-Nederland, Provincie Groningen, Gemeen-
te Groningen, VSB-fonds, Vfonds, J.B. Scholten 
& H.S. Kammingafonds, Mondriaanfonds, Prins 
Bernhard Cultuurfonds Landelijk, Prins Bern-
hard Cultuurfonds afd. Groningen en de Sticht-
ing Oude Groninger Kerken.

Geert Volders is historicus en algemeen manager 
Stichting Folkingestraat Synagoge GroningenOverzicht synagoge vanaf de vrouwengalerij
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In een van de vitrines op de 
voormalige vrouwengalerij van 
de Folkingestraat Synagoge 
Groningen liggen sinds kort 
diverse voorwerpen uit de na-
latenschap van Jacob van Dam 
z”l. 
Behalve een gebedsmantel en 
-riemen en een keppel ligt er 
een Hebreeuws gebedenboekje 
dat Jacob kreeg van de Joodse 
gemeente Groningen ter gele-
genheid van de Inwijding der 
Jeugdsynagoge/Godsdienst-
school op zondag 21 Adar II 
5700, zondag 31 maart 1940.
Ook ligt er het geschenk dat Ja-
cob van zijn mohel H.S. Frank 
kreeg ter gelegenheid van zijn 
bar mitswa op 4 oktober 1947. 
Met daarbij een prachtige foto 
van de jonge Jacob, die verwachtingsvol de toe-
komst in kijkt.
De ene datum markeert het begin van de oorlog 
en maakte een einde aan zijn zorgeloze jeugd in 
Groningen. In 1942 moest hij onderduiken, hij was 
toen 8 jaar. De andere datum illustreert hoe het ge-
zin van Dam hun leven zo goed en zo kwaad als 
dat kon na de oorlog weer oppakte met in 1947 de 
bar mitswa van zoon Jacob. De jaren tussen deze 
twee data hebben het gezin van Dam voor altijd  
getekend. Ook Jacob heeft zijn leven lang gewor-
steld met de onderduik en de vervolgingen.
Ogenschijnlijk ging het leven weer verder. Jacob 
ging naar het gymnasium in Groningen, behaalde 
zijn einddiploma in 1955 en vertrok voor een jaar 
naar een Talmoed/Toraschool in Israël. Daar kwam 
hij tot het inzicht dat in die richting zijn bestem-
ming niet lag. Hij keerde terug naar Groningen 
waar hij psychologie ging studeren.
In 1974 vertrok hij naar Amsterdam, werkte voor 
de Stichting 40-45 en volgde de opleiding tot psy-
choanalyticus. Hij raakte namens de Stichting 40-
45 betrokken bij de hulpverlening aan slachtoffers 

Jacob van Dam 1934-2013
Tea G. Rienksma

van de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden.
In 2013 overleed Jacob in Amsterdam. Op 10 maart 
werd hij begraven op de Joodse begraafplaats te 
Warffum, naast de graven van zijn grootouders Van 
Dam-Lazarus en zijn tante Sara van Dam.

Tijdens zijn studie in Groningen raakte Jacob 
bevriend met medestudent Gijs Schilthuis, een 
vriendschap die een leven lang zou duren. Uiteinde-
lijk zou Gijs zorg dragen voor de nalatenschap van 
Jacob, voor zijn laatste rustplaats in Warffum, voor 
de steenzetting en voor de samenstelling van een 
familiearchief Van Dam. Verschillende voorwerpen 
uit de collectie Van Dam liggen in de vitrines in de 
Groninger Synagoge. De collectie Van Dam is in 
bruikleen gegeven aan de Stichting Folkingestraat 
Synagoge en wordt bewaard in het gerestaureerde 
rabbinaatshuis.

Gijs Schilthuis: “Ik leerde Jacob van Dam kennen 
in de jaren 1963/1964 tijdens onze studententijd in 
Groningen. Sindsdien werd hij een vriend van de 
familie Schilthuis en later ook van de familie van 

Voorwerpen uit de nalatenschap van Jacob van Dam z"l 
Foto: Folkingestraat-synagoge
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mijn echtgenote. Door de jaren heen maakte Jacob 
deel uit van ons gezin. Hij praatte nooit over zich-
zelf: als je wilde weten hoe het met hem ging, moest 
je er heel expliciet naar vragen en dan kreeg je nog 
maar een beknopt antwoord.
Toch zijn er wel situaties geweest waarin Jacob ver-
telde en uitleg gaf over wat anderen was overkomen 
en daarmee kreeg je wel een beeld van wat hem zelf 
was overkomen en hoe dat zijn leven had beïnvloed.
Het moet heel belastend zijn om te leven met de 
gedachte dat jij wel hebt overleefd en je dierbaren 
niet. Waarom leef jij wel en zij niet? Zijn ouders 
hadden in de tijd dat het nog mogelijk was om naar 
Amerika of Engeland te emigreren besloten dat 
niet te doen. De grootouders meenden dat zij niet 
hoefden te emigreren aangezien zij eerbare Neder-
landse burgers waren en dat hen daarom niets kon 
overkomen. De familie was hecht, dus bleven ook de 
ouders en hun kinderen in Groningen. Jacob wist 
dat het leven van zijn Joodse vrienden en bekenden 
in Amerika overschaduwd werd door het verdriet 
om het verlies van vele weggevoerde en niet terug-
gekeerde familieleden, vrienden en bekenden.”

Het gezin van Dam vond in 1942 onderdak bij de 
familie Roorda, in hun bovenwoning in de Ernst 
Casimirstraat 4a in Groningen. Vader Binne 
Roorda werd echter verraden, opgepakt en vermoord 
door de Duitsers. De onderduikers werden onder-
gebracht op andere adressen. Jacob en zijn broer  
Benjamin werden gebracht naar een onderduik-
adres in Helpman. Gijs: “Jacob vertelde dat hij 
samen met zijn broer, ieder aan de hand van een 
dame, door de Groninger Herestraat liep op weg 
naar een volgend onderduikadres. Daar zag hij zijn 
eigen babyportret staan in de etalage van fotohan-
del Steenmeijer. Met dit verhaal benoemde hij de 
beklemmende benauwenis van de onderduik en het 
gevoel van bevrijding toen hij ineens naar buiten 
mocht.
Het is voor Jacob een zwaar te dragen feit geweest 
dat hij zijn leven te danken had aan iemand die het 
zelf niet overleefde. Ondanks psychologische steun 
om dit stuk van zijn leven los te laten en het con-

tact met de familie Roorda te verbreken kon hij dat 
uiteindelijk niet en heeft hij op het laatst toch voor-
zichtig weer contact gezocht met die familie.”
Op 16 mei 2019 werd voor het bovenhuis in de 
Ernst Casimirlaan een stolperstein, ter herdenking 
van Binne Roorda onthuld door een neef van Jacob.

Voor Jacob waren zijn Joodse identiteit en de Joodse 
traditie een wezenlijk deel van zijn bestaan. In de 
loop der jaren raakte hij zeer betrokken bij de Jid-
dische taal en cultuur, waarbij de samenwerking 
met Willy Brill z’’l, voorzitster van de Stichting Jid-
disj in Amsterdam, voor hem heel belangrijk was. 
Op zondag 17 augustus 2014 werd op de Joodse 
begraafplaats te Warffum het grafmonument voor 
Jacob ingewijd met het uitspreken van het kaddisj 
door Opperrabbijn J.S. Jacobs. Na afloop daarvan 
werd onderstaand gedicht ter nagedachtenis van 
Jacob in het jiddisj door Willy Brill voorgedragen.

Nachtgasten
Kadya Molodovski

Vannacht vloog bij mij een vogeltje aan,
het klopte met zijn vleugels
op mijn deur en mijn raam.
- Kom erin, fiedel-vogel, goede klezmer van mijn 
kinderlied,
brood en water heb ik voor je gespaard,
wees mijn gast, wees geëerd en kom verder,
wij zijn beide bestemd te leven en te sterven.
Een kat kwam voorbij, verdwaald door de nacht,
ze krabde met klauwen,
ze krauwde, miauwde.
- Kom erin, kriebel-kat, kindervrees, griezel-beest,
ik zat je zo vaak achterna met de bezem.
Wees mijn gast, wees geëerd en kom verder,
wij zijn beide bestemd als ontheemden te zwerven.

En een geitje kwam aan, met zijn puntige baardje,
het trapte met zijn hoeven
en prikte met zijn staartje.
- Kom erin, sikkepit-geitje, melkvrindje voor het 
kindje.

JaGDaF
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Jouw lied maakt nog steeds een wieg van mijn bed,
wees mijn gast, wees geëerd en kom verder,
’t is ons lot met kinderen Toire te lernen.

Vannacht kwam een mens, voor de deur bleef hij 
staan,
en een angst,
een hevige angst greep mij aan.
- Wie ben je? Heb je een mes in de hand?
Pleeg je verraad? Sticht je brand?
Ik sloot de deur, schoof de grendels dicht, 
viel op de grond en verborg mijn gezicht.

De nacht werd donker, als blind zijn zo donker,
mijn vloer was hard als een steen,
en buiten de deur stond de mens,
en buiten de deur klonk geween.

Kadya Molodovski (1894 Wit Rusland - 1975, New York) 
was een belangrijke jiddisje dichteres en schrijfster. Ze 
publiceerde zes gedichtenbundels en diverse boeken. Ze 
schreef o.a. veel voor kinderen. 

Bovenstaande is gebaseerd op door de heer Gijs Schilhuis 
(Middelstum), executeur -testamentair en vriend van Ja-
cob van Dam op schrift gestelde beschrijvingen over het 
leven van Jacob. Met dank aan de heer Schilthuis.

JaGDaF

Joodse noordelingen in Zeeuwse galoet
Groningers en Zeeuwen

Jan Kouwen

Door alle tijden heen zijn mensen onderweg; tijdelijk op reis of ze 
verhuizen permanent naar een andere plaats. De Joodse gemeen-
schappen in Nederland en daarbuiten vormen hierop geen uitzon-
dering. Vindplaatsen van deze ‘bewegingen’ of pogingen daartoe 
zijn vaak in allerlei archieven terug te vinden. In onder andere 
bevolkingsregisters, maar ook in brieven. Het Zeeuws archief te 
Middelburg bijvoorbeeld is in het bezit van een drietal vroeg 19e 
eeuwse ‘Groningse’ brieven.

De eerste brief dd. 2e dag van Rosj Chodesj Ijar 5579 (2 april 1819) 
is van rabbijn Sjlomo Zalman Rosenbach van Groningen, gericht 
aan de parnassijns (bestuur) van de Zeeuwse hoofdstad. Daarin 
solliciteert hij naar de functie van opperrabbijn van Middelburg 
(als opvolger van rabbijn Mordechai ben R. Joël uit Lissa) en Den 
Bosch. Het is geen succesvolle sollicitatie. Uiteindelijk krijgt Ro-
senbach wel zijn aanstelling als opperrabbijn, maar dan in Gro-
ningen (1824-1848).Synagoge Zierikzee
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Op 8 Tammuz 5582 (27 juni 1822) stuurt Rosenbach 
opnieuw een brief naar Middelburg. Dit keer aan de 
Joodse schoolcommissie. Het is dan zijn 18-jarige 
zoon die hij aanbeveelt als onderwijzer voor Chesed 
Negnurim (Weldadigheid der Jeugd). Het is opval-
lend dat hij nog voor de officiële bekendmaking van 
de vacature (op 2 juli 1822 in de Middelburgsche 
Courant), in verband met het vertrek van de heer 
M. Alvares, al zijn aanbeveling heeft verstuurd. 
De contacten waren er, ondanks de afwijzing, nog 
steeds. Maar ook deze actie levert niet het gewenste 
resultaat op.

Een derde brief volgt op de 1e dag van Rosj Cho-
desj Tammuz 5583 (10 juni 1823). Rosenbach dringt 
er bij de parnassijns van Middelburg op aan dat 
zij zorg dragen voor de weduwe van hun voorma-
lige rabbijn. Of deze derde actie wel succes had of 
strandde in Zeeuwse ‘zuunigheid’ is (nog) niet kun-
nen nagaan.

Nog eenmaal komt de opperrabbijn in Middelburg 
formeel ter sprake. Naar aanleiding van het ont-
vangen bericht van zijn overlijden staat in de notu-
len van de parnassijns genoteerd: ‘Bij den ontvang 
van dit berigt is reeds bepaald, den dag waarop een 
toepasselijk treurrede ter nagedachtenis van den 
waardigen leeraar zal gehouden worden, hetwelk 
den heer E. Collet is opgedragen. Zullende daarvan 
de gemeente bij publicatie worden onderrigt, en de 
communicatie aan het kerkbestuur te Groningen be-
antwoord worden.’

Een wel succesvolle Groninger is Eleazar Kanstein. 
Op 4 september 1859 geboren; zoon van Israel 
Kanstein en Hendrina de Hartogh. Hij kwam op 22 
mei 1894 naar Zeeland - Zierikzee - en woonde op 
het adres Nieuwe Bogerdstraat 18. Maar Eleazar 

vertrok al op 13 maart 1895 naar Amsterdam. Op 
zich niet zo vreemd: hij was rijksambtenaar. Om 
precies te zijn commies bij ‘s Rijks directe belastin-
gen, en deze ambtenaren konden inderdaad door 
heel het rijk worden ingezet.

Een Groningse stadjer die naar Zeeland kwam en 
wel langer bleef is Elisabeth (Betje) van Dam. Ge-
boren op 4 februari 1831; dochter van koopman 
Abraham Isaacs van Dam  en  Roosje Andries  
Hartog Hart. 

Of ze familie is van de eind 19e eeuw opkomende 
confectionairsfamilie Van Dam is niet zeker. Deze 
familie heeft mede aan de wieg gestaan van de zo-
genaamde engros-confectie: waar daarvoor kleding 
naar individuele wensen bij de plaatselijke kleer-
maker werd besteld, zorgde onder andere de familie 
Van Dam er voor dat het model van kant-en-klare 
kleding-verkoop mogelijk werd. Betje trouwde op 7 
juli 1858 te Zierikzee met Marcus Abraham Frenk. 
Zierikzee had in die tijd ongeveer 75 Joodse inwo-
ners en haar echtgenoot vervulde een aantal of-
ficiële bestuursfuncties binnen de gemeenschap. 
Het echtpaar kreeg twee dochters. Betje overleed 
te Zierikzee op 22 oktober 1893. Daar ligt ze ook 
begraven.

Een tweede vermelding is Rebekka Muller (1891), 
dochter van Jacob Muller (1848-1906) en Rebekka 
Bernhard (1845-1937). Zij trouwt in haar geboorte-
stad Groningen op 31 maart 1912 met de uit Am-
sterdam afkomstige kelner Hijman de Raaij (1887); 
zoon van Andries de Raaij en Leentje Content. Het 
echtpaar woont enige tijd in Assen en Amersfoort. 
In juni 1940 staan ze inschreven in de Zeeuwse ha-
venstad Vlissingen.

JaGDaF
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Van een heel andere orde is het trieste verhaal 
van de in Wildervank, Groningen, geboren mili-
tair (3e infanterie) Samuel Abraham Cohen (geen 
familie van de eerste Groningse rabbijn Isaac Joseph  
Cohen). De kerkmeesters van Vlissingen laten 
aan de hoofdsynagoge Middelburg - waar Vlissin-
gen formeel een ‘bijkerk’ van was - weten dat hij 
in het plaatselijke Ziekenhuis op 27 jarige leef-
tijd is overleden. Ook ‘dat bij gebrek, zoo wel aan 
plaats als aan gereedschappen om eene doode zijne 
cermonieele regten te geven, zal het lijk naar Mid-
delburg begeleid worden om verder aan de zorg 
van parnassijns overgelaten te worden.’ De notulen 
van de parnassijns van 14 maart 1847 gaan verder 
met: ‘De president berigt, dat het lijk is aangebragt, 
zonder ondergaan te hebben de vereischte reini-
ging en onvoorzien van doodsklederen. Ondanks 
de verpligting daarvan aan het kerkbestuur te Vlis-
singen ernstig is aangeschreven. Intusschen is het 
lijk door de zorg van parnassijns godsdienstig ter 
aarde besteld en daarvan kennisgegeven naar het 
kerkbestuur van Wildervank, met aanvrage van  
fl. 10,- schadeloosstelling in de begraafkosten vol-
gens de voorschriften.’ De openstaande rekening 
wordt door het kerk- en armbestuur van Groningen 
op 14 september betaald door middel van ‘een munt 
biljet ad fl. 10,- wegens schadeloosstelling’’ aldus de 
notulen. Daarmee is de treurige gang van zaken nog 
niet ten einde. Op de Middelburgse begraafplaats 
aan de Walensingel herinnert niets aan de militair. 
Een steen ontbreekt.

De route Groningen-Zeeland andersom was er na-
tuurlijk ook. De uit het Zeeuws-Vlaamse land - uit 
Sluis - afkomstige Joseph David de Vries (21 mei 
1840), zoon van Levi David de Vries (1800-1850) 
en Hendrina Mulder komt naar Groningen. Daar 
trouwt hij op 27 november 1864 met Lieffie Mulder 
(Wildervank, Groningen, 1 mei 1842 - Groningen, 
24 november 1874) dochter van Mozes Jacob Mul-
der (1818-1862) en Betje de Leeuw (1822-1889). Na 
het overlijden van Lieffie trouwt Joseph opnieuw. 
Op 19 september 1875 staat hij in Groningen on-
der de choepa met Hendrina de Waag (1848). Deze 

Groningse heeft ook twee in Groningen geboren (en 
overleden) ouders: Simon Jacob Waag (1810-1901) 
en Hester Mozes Peer (1808-1900).

De komst of het willen komen van Groningers naar 
Zeeland (en omgekeerd) had meestal een economi-
sche achtergrond. Het zoeken naar werk. Maar zo-
als hierboven is aangegeven waren er ook andere 
motieven. Een daarvan is universeel: de liefde. En 
wat is er mooier dan dat…

Choepa

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.

JaGDaF
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The 36 Unknown, Thirty-Six Etchings
Ben-Zion
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Men Neme
Iet Schabbing

Gevulde koolrolletjes
Deze keer schrijf ik, omdat Ruthy door omstandig-
heden het recept nu niet kan schrijven.
Zij hield echt heel veel van de gevulde koolrolletjes, 
die haar oma maakte.
Het recept van oma heb ik helaas niet, maar ik kan 
jullie wel een recept geven.

Men neme:
•	 1 flinke witte- of een spitskool
•	 olie
•	 500 gram gehakt
•	 4-5 lepels gekookte rijst
•	 2 ½ dl. bouillon
•	 1 gehakte ui
•	 1 in ringen gesneden ui
•	 2 gehakte tenen knoflook
•	 125 gram gesneden champignons
•	 1 eetlepel bloem
•	 2 eetlepels tomatenpuree
•	 1 ½ theelepels suiker
•	 sap van een ½ citroen
•	 1 eetlepel gehakte dille of peterselie
•	 eventueel pitloze rozijnen
•	 zout en peper naar smaak

Pluk voorzichtig 12 mooi bladen van de kool, snijd 
een gedeelte van de dikke nerf weg, zodat de blade-
ren platter worden en beter buigen. Leg ze in een 
kom en giet er kokend water over. Laat ze 3 minu-
ten hierin staan, laat ze uitlekken en dep ze voor-
zichtig droog.
Fruit de ui gaar in een beetje olie, zonder dat hij 
verkleurt, doe het gehakt erbij, bak dit kort aan, 
doe er dan de rijst bij, voeg peper en zout toe, werk 
alles door elkaar en giet er 2-3 eetlepels bouillon 
bij. Haal de pan van het vuur, leg een royale hoe-
veelheid  op elk koolblad, sla de boven- en onder-
kant in en rol de bladeren op.

Bak de rolletjes in olie goudbruin, eerst de kant met 
de overslag, zodat ze beter dicht blijven zitten. En 
leg de rolletjes in een ovenschotel.
Fruit in de olie waarin de koolrolletjes zijn gebak-
ken de in ringen gesneden ui gaar, zonder te ver-
kleuren en laat er dan de gesneden champignons in 
meebakken. Strooi er na 2-3 minuten de bloem over 
en laat er een lichtbruin kleurtje opkomen. Doe er 
dan de tomatenpuree door en giet er onder voort-
durend roeren de overgebleven bouillon bij. Breng 
de saus aan de kook, roer er de suiker, rozijnen het 
citroensap doorheen, maak de saus op smaak af en 
giet ze over de koolrolletjes.
Laat de schotel zonder deksel 25-30 minuten in een 
voorverwarmde oven op 175 graden bakken.
Strooi er tenslotte de dille of peterselie over.

Eet smakelijk.



32 JaG14 september 2021 jaargang 34 nummer 3

Loeach

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

Friesland
Mifgasjiem
1 september: Erev Rosj Hasjana. Aanvang 10.15 
uur. Restaurant de Koningshof, Prinsessenweg 1, 
8443 DN Heerenveen. Info jan.penninkhof@gmail.
com.
22 september: Soekot. Aanvang 10.15 uur. Res-
taurant de Koningshof, Prinsessenweg 1, 8443 DN 
Heerenveen. Info jan.penninkhof@gmail.com.
20 oktober: aanvang 10.15 uur. Restaurant de Ko-
ningshof, Prinsessenweg1, 8443 DN Heerenveen. 
Info: jan.penninkhof@gmail.com
10 november: Aanvang 10.15 uur. Restaurant de 
Koningshof, Prinsessenweg 1, 8443 DN Heeren-
veen, Info: jan.penninkhof@gmail.com
1 december: Chanoeka. Aanvang 10.15 uur. Res-
taurant de Koningshof, Prinsessenweg 1, 8443 DN 
Heerenveen. Info jan.penninkhof@gmail.com.

Genootschap-Nederland Israël
21 september, de heer R.J. Van Midden 
spreekt over Het verhaal van de Tempelberg. 
Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Zalencentrum De Fon-
tein Goudenregenstraat 77, 8922 CP Leeuwarden. 
Voor info: secretaris@gnileeuwarden.nl. Zie ook op 
site gnileeuwarden.nl of op YouTube L’Çhayim: 
Dov Lipman on Obama’s Memoir.
19 oktober, De vergroening van Israël door 
het Joods Nationaal Fonds. Van 19.30 uur tot 
21.30 uur. Zalencentrum De Fontein, Goudenre-
genstraat 77, 8922 CP Leeuwarden. Info site gni-
leeuwarden.nl, of secretaris@gnileeuwarden.nl
16 november: Bart Wallet vertelt over Mizra-
chiem, Geschiedenis van de Joden in/uit het 
Midden-Oosten. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
Zalencentrum De Fontein Goudenregenstraat 77, 
8922 CP Leeuwarden. Info site gnileeuwarden.nl, 
of secretaris@gnileeuwarden.nl

Groningen
Synagoge, Folkingestraat 60, 9711 JZ Groningen, 
heeft een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.
23 juli tot 1 oktober: expositie ontwerper Gronin-
ger sjoel Piet Cohen.
7 november Kristallnacht herdenking 
programma volgt. Info www.synagogegroningen.nl. 

Drenthe
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. info 
www.kampwesterbork.nl 

Beelden in Gees: Van 8 mei t/m 26 september, 
open van 12.00 uur tot 17.00 uur. Schaapsweg 16, 
7863 Gees. Expositie beelden Peter R. Hein.
info@beeldeningees.nl

Landelijk
Museum Sjoel Elburg: info@sjoelelburg.nl of www.
sjoelelburg.nl.
Museum Krona te Uden: Van 5 juni t/m 26 sep-
tember, Tussen Werelden, Chagall & hedendaagse 
kunst. Veghelsestraat 25 te Uden. Tickets vooraf 
reserveren!
Crescas geeft weer diverse interessante cursussen, 
komend jaar. Ook digitaal te volgen.
Zie https://www.crescas.nl/cursussen

Amsterdam, Joods Cultureel Kwartier. www.
jhm.nl
Op: jck.nl/eengrafindewolken vindt u een video van 
Een graf in de wolken.
De Portugese Synagoge: 14 oktober, Kaarslicht-
concert met Helena Basilova.
Het Joods Historisch Museum: 
De bevrijding/De Neurenbergprocessen te zien in de 
vaste opstelling.
9 juli /mt 7 november, Fred Stein, Dresden, Parijs, 
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New York. Fotograaf in ballingschap.
2 september 2021 t/m 3 april 2022, expositie Te-
werkgesteld in het Amsterdamse Bos, Joodse  
werkkampen in en om Amsterdam 1941-1944. Re-
serveren via www.amsterdamsebos.nl voor een 
gratis toegangsbewijs.

Sjoeldiensten
Wij hopen dat met Jom Kipoer en daarna alle sjoels 
open kunnen zijn. Voor info neem contact op met 
betreffende gemeenten.

De Joodse Gemeente in Leeuwarden, de heer B. 
Troostwijk, tel. 058 2884521.
De Progressief Joodse Gemeente Noord-Neder-
land (PJGNN)
via e-mail: post@pjg-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.

JaGDaF

Joodse Feesten en treurdagen
15 september    erev Jom Kipoer
16 september    Jom Kipoer
21 en 22 september   Soekot, Loofhuttenfeest
28 september    Slotfeest Sjemini Atseret
29 september    SimchaTora, Vreugde der Wet
28 november    eerste lichtje aansteken
29 november tot en met 6 december Chanoeka
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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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