2017: van het Korenburgerveen naar
een lied voor Joseph Goedhart

Op donderdagmiddag 5 mei 2017, zowel Bevrijdingsdag als
Hemelvaartsdag, klonk er een lied in de sjoel. Het was het
lied over Joseph Goedhart, zoon van groenteboer
Goedhart uit de Meddosestraat.

Het lied is gecomponeerd door Ben Speelberg en
werd gespeeld en gezongen door Willem te Voortwis en Jolanda Tangelder. Het lied over Joseph
Goedhart was onderdeel van de Open Joodse
Huizen, een van de activiteiten waar de synagoge
een rol in speelt. Die sjoel is diverse keren per jaar
de plek voor een wisselend aanbod aan culturele
activiteiten. Het vertellen van dat joodse verhaal
van Winterswijk is voor die activiteiten het uitgangspunt, waarbij er een duidelijke relatie wordt
gelegd met actuele thema’s.

• Contact met de partners

Als het gaat om de contacten met de buitenwereld
gaat het om verschillende partijen. Bijvoorbeeld
met Kolle Kaal, de Duits-Nederlandse stichting (n
Nederland heet die de stichting Vrienden van Kolle
Kaal, in Duitsland de Kolle Kaal Förderverein).
Kolle Kaal organiseert onder meer het bezoek van
Duitse scholieren aan Winterswijk, in het bijzonder
de synagoge. Het bestuur van de Voorink Stichting
stelt prijs op aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Kolle Kaal. Naast Ben Westerveld kwam

ook Sixtina Harris enkele keren naar de vergadering.
In het verslagjaar is er ook enkele keren contact
geweest met vertegenwoordigers van de gemeente Winterswijk. Dat had onder meer te maken met
de (financiële) ondersteuning voor de heruitgave
van De schuilplaats, het beroemde oorlogsverhaal
van Johanna Reiss.
Met de werkgroep Leren van de Oorlog (Henk
Vis en Mirjam Schwarz) is regelmatig contact, o.m.
over het gebruik van de sjoel voor rondleidingen,
het bezoek van schoolkinderen uit Winterswijk en
de heruitgave van het gedenkboek ‘We hebben ze
allemaal gekend’. Deze werkgroep is ook verantwoordelijk voor de organisatie van Open Joodse
Huizen in Winterswijk.
Er is ook regelmatig contact met Syneon, de verenigingen van synagogen in Noord- en Oost-Nederland. In Winterswijk is er contact met het
‘doopsgezind kerkje’ in de Torenstraat en Vereniging Het Museum. Het contact met deze instellingen gaat vooral over praktische zaken, zoals de
organisatie van culturele en historische activiteiten.

Op maandag 27 november wandelde Astrid Dekkers met een groep
belangstellenden naar het Korenburgerveen. Het was precies 75 jaar
geleden dat joodse onderduikers daar na verraad werden opgepakt.
In het bestuur zijn de mogelijkheden voor de overdracht van de synagoge aan een nieuwe eigenaar
enkele keren besproken. Een complicerende factor
is dat voor die overdracht instemming nodig is van
het NIK, het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap in Amsterdam. Door een bestuurscrisis aldaar
is dat proces vertraagd.

• Over de drie generaties

De jonge schrijfster Ronit Palache (1984) schreef
het boek ‘Ontroerende onzin – de joodse identiteit in het Nederland van nu’. In de sjoel werd zij

op donderdagavond 19 januari geïnterviewd door
Jan Bart Wilschut. Haar boek is gebaseerd op interviews met joodse Nederlanders, vertegenwoordigers van drie generaties. Zij vertellen over hun
geloof en de donkere sluier die de oorlog over hun
leven heeft gelegd. Die gesprekken gingen ook over
humor en de verbondenheid met Israël, over joodzijn en modern antisemitisme.

• Spinoza in één cursus

De lezing van Rikus Koops over filosoof Baruch
Spinoza (november 2016) werd in het voorjaar van

2017 gevolgd door een cursus. 23 mensen schreven zich in voor deze diepere kennismaking met de
denkwereld van de 17e eeuwse filosoof, wiskundige, politiek denker en lenzenslijper. Dat gebeurde
op vier avonden.Vanwege de groepsgrootte werd
er uitgeweken naar het Kerkelijk Centrum aan de
Zonnebrink.
Baruch Spinoza (1632-1677) ontwikkelde zich in
zijn geboortestad Amsterdam als vrijdenker, die aan
de basis staat van de radicale Verlichting. Zijn opvattingen en publicaties werd in heel Europa bekend.
Het denken van Spinoza, zoon van Portugees-joodse ouders, is ook opgenomen in de Canon van
Nederland. De cursus werd gegeven door Rikus
Koops, die het werk van de denker heeft hertaald,
zodat het ook in de 20-ste eeuw nog goed gelezen
kan worden.

conflict dat al zo lang het leven van miljoenen mensen in het Midden-Oosten beheerst.

• Lintje op de revers van
Ben Westerveld

Ben Westerveld bewoont met Mirjam Schwarz
(bestuurslid Mr. F.W.Voorink Stichting) het woonhuis naast de synagoge. Op zijn jasje prijkt sinds
eind april 2017 een koninklijke onderscheiding. Ben,
namens de stichting Kolle Kaal ook adviseur bij de
Mr. F.W. Voorink Stichting, is al sinds 1998 betrokken bij de organisaties van excursies voor (Duitse)
scholieren. Sinds 2004 is hij ook penningmeester
en secretaris van de stichting Vrienden van Kolle
Kaal. Hij ontvangt wekelijks groepen jongeren in het
voormalige klaslokaal, nu zijn woonkamer. In al die
jaren heeft hij meer dan 7000 Duitse scholieren het
verhaal van joods Winterswijk vertelt. Daarvoor
werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. De onderscheiding werd hem, met vijf andere Winterswijkers, opgespeld door burgemeester
Joris Bengevoord.

• 126 keer Sobibor

Op het joodse monument tegenover het raadhuis staat de naam van het nazi-vernietigingskamp
126 keer vermeld. In de negentien maanden dat het
kamp bestond zijn er tenminste 170.000 mensen
vermoord, waaronder ruim 32.000 Nederlandse
Joden. En 126 joodse Winterswijkers. In de derde
Voorink-lezing ging prof. dr. Selma Leydesdorff in
op het leven van Aleksandr Pechersky, een van de
leiders van de opstand in Sobibor. Na die (deels
succesvolle) opstand werd het kamp door de nazi’s
gesloopt. Leydesdorff vertelde over deze bijzondere
Rus, die arm en eenzaam stierf, uitgestoten in een
wereld die zijn heldenrol niet erkende.
Met de jaarlijkse Voorink-lezing geeft de stichting
een bijzondere invulling aan het verhaal van joods
Winterswijk. Daarbij wordt elk jaar door een andere spreker de relatie gelegd tussen de gebeurtenissen van toen en nu.

• Het lied van Joseph Goedhart

De synagoge is elk jaar deelnemer aan Open
Joodse Huizen. De aflevering van 2017 was op
donderdag 5 mei, zowel Bevrijdingsdag als Hemelvaartsdag. In verschillende Winterswijkse huizen
werd het verhaal van joodse inwoners verteld: van
groenteboer Goedhart, van de families Nihom en
Hemelrijk, leraar David Schielaar en veehandelaar
Ernst Wolff en over de 21 onderduikers in het Korenburgerveen. Dat laatste verhaal werd ter plekke
verteld, in de buurt van de plaats waar de onderduikers maandenlang hun verblijf hadden gevonden.

• Sixtina Harris is ‘beste naober’

Astrid Dekkers vertelt in het Korenburgerveen het verhaal van de onderduikers.

Het verhaal over de familie Goedhart, die hun
zaak in de Meddosestraat hadden, werd niet alleen verteld, maar ook gezongen. Louis en Isabelle
Goedhart hadden een verstandelijk beperkte zoon
Joseph. Ben Speelberg maakte een lied over hem,
dat bij de afsluiting in de synagoge werd gespeeld
door Jolanda Tangelder en Willem te Voortwis. Hun
voordracht vormde een indrukwekkende afsluiting
van een waardevolle dag.

• Kleinkinderen van de holocaust
Ze is de dochter van twee joodse journalisten.

In haar boek ‘De derde generatie’ analyseerde
Natascha van Weezel de levens van de kleinkinderen van de Holocaust. Het verschijnen van ‘Thuis
bij de vijand’ was aanleiding voor haar bezoek op
zondag 11 maart aan de synagoge. De schrijfster
(en filmmaker) onderzocht in dat boek waarom het conflict tussen Israël en Palestina ook in
Nederland zoveel spanning oproept. Als jonge
joodse vrouw, kleindochter van overlevers van de
Holcoaust, wil zij weten of er niet toch een brug
geslagen kan worden tussen joden en moslims. Zij
vertelde over haar achtergrond, de analyse van het

Sixtina Harris is de gedreven voorzitter van ‘Kolle
Kaal’. Deze Duits-Nederlandse stichting vertelt het
verhaal van Johanna Reiss/Annie de Leeuw aan de
hand van ‘De schuilplaats’, dat in Duitsland als ‘Und
im Fenster der Himmel’ succesvol is uitgegeven.
Haar inzet werd ook opgemerkt door de gemeente
Winterswijk, die haar in mei uitriep tot ‘beste naober’. Deze prijs wordt gegeven aan de persoon (of
een bedrijf, instelling of organisatie) die een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan de verbetering
van de betrekking tussen inwoners van Winterswijk
en haar Duitse buurgemeenten (Bocholt, Borken,
Rhede, Südlohn en Vreden). Met Kolle Kaal organiseert Sixtina Harris onder meer de bezoeken van
Duitse scholieren aan Winterswijk. Een bezoek aan
de synagoge in de Spoorstraat vormt een essentieel
onderdeel van dat bezoek.
Uit het juryrapport: ‘Ze krijgen een rondleiding
door de synagoge, zien de opnames van een interview met Johanna Reiss en maken een wandeling
langs de plekken uit het boek. Aansluitend krijgen
de jongeren vrije tijd in Winterswijk. Daarmee leert
een nieuwe generatie Duitsers Winterswijk kennen.
Het boek maakt deel uit van de Winterswijkse geschiedenis en er komt een nieuwe generatie Duitse
bezoekers naar ons dorp. Sixtina Harris is al 20 jaar

de grote animator van dit project en een groot deel
van de PR en de feitelijke organisatie komt uit haar
handen. Bijna alle groepen worden door haar begeleid. Ze is onvermoeibaar en met een uitzonderlijk
doorzettingsvermogen weet ze telkens weer haar
doel te bereiken. Ze heeft er onlangs voor gezorgd
dat de Duitse uitgever een hele nieuwe en eigentijdse vertaling heeft gemaakt van het boek dat opnieuw in een grote oplage is uitgebracht. Ze zorgt
ervoor dat Johanna Reiss bijna jaarlijks overkomt
uit Amerika en dan op veel plaatsen in Duitsland
en ook in Nederland lezingen geeft. Johanna Reiss
logeert dan bij Sixtina Harris.’

• Een monumentje voor
Ernst Wolff

De synagoge doet al een groot aantal jaren mee
aan de jaarlijkse Open Monumenten Dag. De synagoge, het mikwe, het schooltje, de woning en de
begraafplaats zijn erkend als rijksmonument.Voor
Nederland is dit hele synagogecomplex een unieke
combinatie, die nergens anders voorkomt. Dat mag
gezien worden en daarom ging ook op zondag 10
september de vlag uit en de deur open.
De Open Monumenten Dag werd dit jaar ingevuld
door Marian Nijman met het verhaal van Ernst
Wolff. Zijn leven begon in Vreden (Duitsland) en
liep via Westerbork naar Winterswijk. Wolff vluchtte na de Kristallnacht van 9 november 1938 naar
Nederland. Zijn zus werd in een nazi-kamp vermoord, zijn moeder overleefde Theresienstadt en
zelf bleef hij tot de bevrijding op 12 april 1945 in
Kamp Westerbork. Naar Vreden keerde hij niet
meer terug. Hij pakte in Winterswijk de veehandel
weer op en woonde tot zijn dood in een boerderijtje aan de Waliënsestraat.

• Een bijzonder verhaal
opnieuw uitgegeven
Johanna Reiss bezoekt regelmatig Nederland
en dus ook Winterswijk. Die bezoeken staan nog
steeds in het teken van De schuilplaats, haar beroemd geworden verhaal over hoe zij als kind de
oorlog overleefde. Bestuursleden van de Mr. F.W.
Voorink Stichting hebben zich ingespannen voor de
heruitgave van dat boek. Met instemming van de
Amerikaanse uitgever Harper&Collins is in AFdH
uit Enschede een nieuwe uitgever gevonden. Daarnaast is de gemeente Winterswijk benaderd, wat

Muziek in de sjoel! Violiste Miriam Dixhoorn speelt tijdens een van de activiteiten.

resulteerde in een bijdrage van 5000 euro.Voor de
leerkrachten van de groepen 7 en 8 in het basisonderwijs van Winterswijk is ‘Onderduiken is een
vorm van vluchten’ geschreven. Deze tekst dient als
achtergrondinformatie om het verhaal van Annie
de Leeuw/Johanna Reiss in de klas te vertellen. Dat
was een van de door de gemeente Winterswijk
gestelde voorwaarden voor de subsidie.
De heruitgave werd op zondag 29 april in de sjoel
gepresenteerd op een bijeenkomst met kinderen
van een Winterswijkse basisschool. Johanna ging
ook met deze kinderen in gesprek over haar verhaal. Een van de kinderen las een gedicht van Hanny
Michaelis voor. Er werd ook verteld over Go Kleinhoonte. Het fonds met haar naam ondersteunde

de heruitgave met een bijdrage. De onderwijzeres
figureert in De schuilplaats. ,,Juffrouw Kleinhoonte
bracht ons boeken en schriften”, vertelde Siny de
Leeuw eind jaren ‘90 tijdens een bezoek aan Winterswijk. Dankzij de schoolspullen kon zij de tien
jaar jongere Annie lesgeven. ,,Dagelijks van negen
tot twaalf uur, en van twee tot vier, niet op zaterdag en zondag. Alsof we op school zaten.”
Go Kleinhoonte hielp joodse gezinnen om onder
te duiken en adviseerde bij de vlucht van Annie
en Siny naar Enschede. De meisjes stapten vlak bij
haar woning aan de Prins Hendrikstraat op de bus.
Het is ook Go Kleinhoonte die de zusjes op hun
onderduikadres het bericht stuurt dat moeder De
Leeuw in het ziekenhuis is overleden. En het is Go

Kleinhoonte die de beide meisjes knuffelt als ze de
meisjes in Usselo opzoekt, een fietstocht van zeventig kilometer (heen en terug).

• Klezmer op de biema

De synagoge aan de Spoorstraat leent zich uitstekend voor (kleinschalige) concerten. De akoestiek
is goed en de biema is als klein podium bruikbaar
voor professionele musici. Dat podium was op zondag 22 oktober voor Irith Gabriely, die ‘Queen of
klezmer’ als bijnaam heeft. De Israëlische klarinettiste woont en werkt in het zuiden van Duitsland.
Daar speelt ze bij verschillende orkesten, maar leidt
ook eigen ensembles. Ze werkt vaak met andere
musici en speelt zowel klassiek, klezmer als jazz. In

Winterswijk speelde ze met pianiste Susanne Hardick uit Venlo.

• Hannah Arendt op lezing
en in cursus
Dat het werk van de filosofe en journaliste Hannah Arendt (‘De banaliteit van het kwaad’) nog
altijd levend is werd bewezen met een lezing (op
dinsdag 14 november) van de Vlaamse filosoof Dirk
de Schutter. De lezing kreeg een vervolg met een
ééndags cursus, waar dieper op het werk van Hannah Arendt werd ingegaan. Deze cursus werd op
zaterdag 24 maart gegeven in de Zonnebrinkkerk.

• We hebben ze allemaal gekend

Een bijzondere naam voor een bijzonder boek:
‘We hebben ze allemaal gekend’. Daarmee worden
de Winterswijkers bedoeld die in de vernietigingskampen van de nazi’s zijn vermoord. Herinnerd
moeten ze worden, hun namen niet vergeten, hun
levensverhaal moet worden verteld. Die verhalen
staan in het boek, dat op zondag 5 november (in
het Kerkelijk Centrum aan de Zonnebrink) werd
gepresenteerd. Bestuurslid Jik Nihom hield daar een
inleidende toespraak.
Het was een nieuwe uitgave. Samensteller Henk
Vis, met bestuurslid Mirjam Schwarz actief in de
werkgroep Leren van de Oorlog, verzamelde die
verhalen, de gegevens, de foto’s. Hij kon levensbeschrijvingen uitbreiden, van steeds meer joodse
Winterswijkers het verhaal vertellen. ‘We hebben
ze allemaal gekend’ is daardoor in de eerste plaats
een gedenkboek, opgedragen aan allen van wie de
naam in de stenen van het monument aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein is gebeiteld. Het boek
is ook opgedragen aan hun weinige nakomelingen.

• Een wandeling naar het veen

Op maandag 27 november was het precies 75
jaar geleden dat de joodse onderduikers in het Korenburgerveen zijn verraden. Astrid Dekker (beel-

dend kunstenaar en historica uit Den Haag) houdt
zich al langer bezig met dat bijzondere verhaal. Op
zondagmiddag 26 november heeft zij in de sjoel een
lezing gegeven over de belevenissen van deze groep
onderduikers. Die werd ’s middags gevolgd door
een wandeling langs plekken in Winterswijk die een
rol spelen in dat verhaal. Op maandagmiddag was
er een excursie ter plekke: eerst verzamelen bij het
monumenten aan de Korenburgerveenweg, waarna alle deelnemers de weilanden rond het veen in
wandelen. Daardoor kwamen zij zo dicht mogelijk
bij de plek waar de onderduikers hebben gezeten.
Het kwetsbare Korenburgerveen zelf is niet toegankelijk voor bezoekers. Ter plaatse werd stilgestaan

bij de gebeurtenissen van 75 jaar geleden.

• Negen kaarsjes in de menora

De kaarsjes in de zevenarmige menora branden
maat één keer per jaar: tijdens Chanoeka, het feest
van het licht, dat op donderdag 14 december werd
gevierd. De bezoekers werden in de synagoge ontvangen met koffie, thee en soefganiot, de met zoete
jam gevulde oliebollen.Violiste Miriam Dixhoorn
begeleidde het zingen van het eeuwenoude lied
maoz tzoer. Rabbijn Binyomin Jacobs vertelde over
de betekenis van Chanoeka. Hij verzorgde ook de
lezing ‘Toename van antisemitisme – feit of verbeelding.

• En dan nog enkele formele zaken:

Financieel overzicht Mr. F.W. Voorink Stichting 2017
Inkomsten					

Uitgaven

Saldo 31-12-2016			
7.653,87		
4x usb J. Reiss		
43,99
Lezingen					
2.586,50		
Kosten lezingen
2.240,78
Donaties					1.559		Bankkosten		 130,55
Levi Lasse boek			
5.000		
Rtv Slingeland		
399
Open Monumentendag		
85			
Buitenverlichting
150
Gemeente boek			
6.650		
Boodschappen		
94,38
Restbedrag boek			
2.221,16		
Kastje buiten		
24,45
						
		Boeken			 63
								Kast sjoel			 69,95
									Holders boek
13.871,16
		
				
									Saldo 31-12-2017 8.668,27
			
					
25.755,53					
25.755,53
			

Mr. F.W. Voorink Stichting
• Spoorstraat 32
• 7101 GV Winterswijk
• 0543 – 518364
www.synagogewinterswijk.nl
info@synagogewinterswijk.nl
Beloningsbeleid: de bestuursleden
van de stichting ontvangen voor hun
inzet geen beloning. Het bestuur
heeft in 2017 zes keer vergaderd
over het werk van de stichting. De
bestuursleden hebben zich vooral
met de volgende onderwerpen
beziggehouden:
• activiteiten
• organisatie
• financiën
• subsidie & fondsenwerving.
De stichting kent de
volgende bestuursleden:
Fons Catau, Winterswijk (voorzitter)
Carl Drees, Winterswijk
Harry Meulenkamp, Winterswijk
Jik Nihom, Enschede
Mirjam Schwarz, Winterswijk
(penningmeester)
Wouter van der Valk, Dinxperlo
(secretaris sinds voorjaar 2017)
Sjoerd van der Werf, Winterswijk
Dat bestuur wordt geadviseerd door:
namens de stichting Kolle Kaal
Ben Westerveld, Winterswijk
en namens de werkgroep
Leren van de Oorlog

