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‘En Rachel beweende haar kinderen’

De enkele keren dat ik, ik weet niet waarom, naar Groningen toe wordt getrokken loop ik eenzaam door de

Folkingestraat, staar naar het raam van de kamer waar ik studeerde en zie in gedachten mijn ouders vanuit onze

‘mooie kamer’ naar buiten kijken. Herinneringen flitsen voor mijn geestesoog, ik weet nog precies wie waar

woonde, zie ze er op uittrekken met hun fiets of handkar met negotie, hoor ze hun waren aanprijzen met luide

stem [..] en hoor iemand elke zaterdagavond zeggen: was het maar weer Sabbath.1

Eli A. Cohen, van wie bovenstaande woorden afkomstig zijn, overleefde tijdens de oorlog verschil-
lende kampen, maar verloor vrouw en kind.2 Na de oorlog schreef hij een proefschrift met de titel
Het Duitse concentratiekamp. Een medische en psychologische studie waarin hij zocht naar een psycho-
logische verklaring voor de gedragingen die hij in de kampen had meegemaakt. Het schrijven van
dit boek beschouwde hij als een ‘innerlijke noodzaak’.3 Wellicht dat een soortgelijke ‘noodzaak’ hem
zo nu en dan dwong de voormalige joodse buurt te bezoeken. Het moet een deprimerende con-
frontatie met het verleden voor hem zijn geweest. De Folkingestraat en omgeving maakten na de
oorlog een desolate indruk. Veel huizen en winkels stonden leeg en waren dichtgetimmerd, in ande-
re hadden zich obscure kroegen en bordelen gevestigd. De synagoge, eens het middelpunt van joods
Groningen, was verwaarloosd en leeggeplunderd. Bovenal was er de stilte: geen luidruchtige verko-
pers die hun spullen aanprezen, geen beesten op weg naar de slagers voor de slacht, geen poeliers of
kleermakers, geen ‘galletjes’ bij bakker Hildesheim. De Folkingestraat als ‘joodse’ straat bestond niet
meer. Het leek zelfs alsof er nooit joden in Groningen hadden geleefd, of zoals Cohen vaststelde:
‘De golven hebben zich boven hun hoofden gesloten’.4

Hartog Beem raadde de mensen af een bezoek aan de Folkingestraat te brengen: ‘Lezer, ga niet
naar de Folkingestraat. Het is een gore, droeve, neerdrukkende achterbuurt geworden’.5

Slechts een handjevol joodse Groningers keerde terug en daarvan emigreerde binnen enkele jaren
een groot deel, in hoofdzaak naar Palestina/Israël. Net als bij de overige joden in Nederland werd
de blik van de Groninger joden meer over de grens gericht. Zo liep het toch al geringe ledental van
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de joodse gemeente – 239 leden in 1948 – elk jaar verder terug. Tussen 1948 en 1951 vermin-
derde het zelfs met een kwart.6 Deze daling kwam des te harder aan daar een groot deel van de ach-
terblijvers weinig belangstelling toonde voor de activiteiten van de joodse gemeente. Zo valt in het
jaarverslag van 1951 te lezen dat ‘behoudens de feestavonden, de grote meerderheid der gemeen-
teleden, niet de belangstelling heeft voor de joodse bijeenkomsten, lezingen etc. die een stimulans
zouden moeten zijn voor hen, die het joodse leven in Groningen wensen te activeren.’7

Een groot deel van deze achterblijvers stond reeds ver af van het jodendom, gespaard als zij vaak
waren door het ‘gemengde huwelijk’. De joodse gemeenschap was in dat opzicht ook geen geslon-
ken replica van de vooroorlogse. Naast het veel voorkomende ‘gemengde huwelijk’ waren de leden
over het algemeen meer geseculariseerd en beter gesitueerd dan vóór de oorlog.8 Daarnaast was de
zionistische gerichtheid op Palestina/Israël toegenomen en de tegenstelling zionist – anti-zionist
niet langer relevant. Deze zionistische gerichtheid bepaalde ook in sterke mate de houding tegen-
over de niet-joodse wereld in Groningen. Zo riep Ralph Lorjé joodse jongens op een houding als
Ben Hur aan te nemen.

Jongelui, jullie zijn thans in een leeftijd dat je de prettigste en ook de moeilijkste periode van het schoolon-

derwijs in Galoeth tegemoet gaat. Jullie zult, zoals zovelen voor jullie reeds ervaren hebben, vrienden maken

maar ook vijanden. De overgrote meerderheid zal je echter als Jood onverschillig zijn en je op school met gelijk-

heid behandelen. Er zijn echter als je op school bent steeds types die hetzij door hun ouders aangespoord, het-

zij vanzichzelve een antisemitische aard hebben. Indien deze jongens merken dat je als Jood bang voor ze bent,

niet op hun uitdagingen antwoord, niet van je af weet te bijten, ben je niet alleen voor hen maar voor al je

klasgenoten verloren, want ook de andere jongens zullen je dan als lafaard gaan bezien. Jullie moet voorkomen

dat dit drama zich na de oorlog nog afspeelt. Het hoeft ook trouwens niet. Probeer allemaal een houding aan

te nemen als Ben Hur het deed, wees trots op het feit dat je Jood bent, maar wordt er niet arrogant door. Wees

vriendelijk tegenover die je mag maar sla er op los als men je tracht te beledigen.9

Slechts enkelen stonden ook nu nog afwijzend tegenover het zionistische ideaal. Zo’n enkeling was
de ‘mohel’ (besnijder) Hartog S. Frank (1872-1962). In zijn memoires10 stelt hij in 1948 vast dat
‘de wil er heen te gaan [naar Palestina] zichtbaar toeneemt’, een ontwikkeling die hij niet geheel
lijkt te begrijpen want waarom Groningen verlaten? De stad ‘waar we toch altijd zeer rustig en met
gelijke rechten kunnen blijven’? Wel toont hij respect voor wat in Palestina reeds tot stand is
gebracht: ‘Zeer woeste gronden zijn daar door de pioniers onder moeilijke omstandigheden tot
bloei gebracht’. Maar vanuit religieus oogpunt kan hij zich niet met het zionistische ideaal vereni-
gen: ‘De belofte, het heilige land eenmaal weer als eigen staat te mogen bewonen, is ons door God
gegeven. Zijn macht is groot genoeg en Zijn belofte komt in vervulling, als wij joden ook [onze
plichten na]komen, dit door ons godsdienstig gedrag waard te zijn.’ God zal, aldus Frank, de joden
naar het beloofde land voeren wanneer Hij het moment daarvoor gekomen acht. Wat de zionisten
doen is ‘slechts mensenwerk’. Daarbij wijst Frank op het feit dat ‘de meeste zionisten [..] nooit in
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de kerk’ komen. ‘Ze leven geheel zonder Hem.’ Met zijn anti-zionistische houding stond Frank
stevig in de vooroorlogse traditie. Deze traditionele houding kwam ook tot uitdrukking in de ern-
stige zorgen die hij zich maakte over de ‘onverschilligheid’ die hij bij vele joden aantrof ten aan-
zien van de joodse wetten. Jongetjes bleven steeds vaker onbesneden en zijn vrouw was nog de
enige die haar haren verborg onder een ‘bandeau’ – een pruik. Rond 1890, aldus Frank, droeg elke
vrouw van een bakker, slager of winkelier die onder rabbinaal toezicht stond een dergelijke pruik,
evenals de vrouwen van de joodse ambtenaren. Toen nog ‘pikzwart’ met ‘in het midden een onna-
tuurlijk grote scheiding’. Ook die tijd was dus voorbij: ‘Hier te Groningen, is mijn vrouw nog de
eenige. Ze heeft pas [1948] nog een nieuwe met grijs haar genomen, prachtig gegolfd volgens de
mode’.

Reeds enkele weken na de bevrijding werd getracht de joodse gemeente nieuw leven in te blazen.
Er kwam een bestuur met Maurits Levie als voorzitter en Florie Asscher-Tal als één van de
bestuursleden. Dat een vrouw – een schoondochter van de voormalige opperrabbijn Asscher – zit-
ting nam in het bestuur was een unicum in Nederland.11 Tevens werden gedurende korte tijd weer
diensten in de Folkingestraatsynagoge georganiseerd. Het gebouw had tijdens de laatste oorlogsja-
ren gediend als opslagplaats – onder andere voor geconfisceerde radio’s – en lag vol met ‘beesten-
vellen’, die eerst verwijderd moesten worden. Eind april/begin mei 1945 werden de tora-rollen –
die tijdens de oorlog waren ondergebracht in de kluizen van de Rotterdamsche Bank, achter de
Aa-kerk – overgebracht naar de synagoge. Het was de Canadese legerrabbijn Kass die de eerste
diensten leidde. Op 24 augustus 1945 vond in de nauwelijks herstelde synagoge zelfs weer een
huwelijksvoltrekking plaats, en wel die tussen Irene Hertog en Erich Siegfried Grünewald die de
oorlog als onderduikers hadden weten te overleven.

De kleine, gedecimeerde naoorlogse joodse gemeente beschikte over gebouwen die berekend
waren op een veel grotere gemeenschap. Wat te doen met deze gebouwen? Moest men inderdaad
een nieuw joods leven trachten op te bouwen of de boel toch maar verkopen en naar Israël ver-
trekken? Voor de zionisten was de laatste keuze de enige juiste. In een brief van 6 februari 1950
adviseert de Groninger afdeling van de NZB de joodse gemeente het volgende omtrent het ‘over-
tollig onroerend goed’:

Het is zeer mogelijk dat onze gemeente nog een lang leven beschoren is, u kent echter onze mening, dat op de

lange duur de levensvatbaarheid van een minimaal kleine joodse groep zoals de onze er een is, gering gaat wor-

den. En het uiteindelijke lot is: uit te sterven als het geslacht in de woestijn.12

Ook de opperrabbijn A. Prins, die op 29 mei 1949 zijn installatierede hield in Groningen, zag
enkel in Israël een joodse toekomst en sprak zich onomwonden uit voor de pas gestichte staat
Israël:
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Ik aanvaard mijn ambt in voor Israël historische dagen, dagen van voor ons volk weergaloze glans, glorie en

grootheid, ons Volk, dat twintig eeuwen lang gehoond en gesmaad, getrapt en vertreden is. [..] Vrienden zul-

len wellicht tegenwerpen: het is slechts een nationale zelfstandigheid, en geen religieuze. Hierop antwoord ik:

Naar joods idee zijn de nationale gevoelens ten nauwste verbonden aan de religieuze en ook omgekeerd.13

Het joodse natie-idee zoals dat vóór het emancipatiedecreet in Nederland had bestaan, werd zo na
150 jaar in zijn redevoering opnieuw omarmd. De joodse gemeente leek niet in een joodse toe-
komst in Groningen te geloven en besloot tot verkoop van de meeste panden.

De naoorlogse geschiedenis van deze gebouwen vormt een verhaal apart, en geeft onder meer een
beeld van hoe in Groningen aanvankelijk werd omgesprongen met het joodse verleden. Het meest
opvallende gebouw vormt natuurlijk de synagoge in de Folkingestraat. Het was niet alleen veel te
groot geworden, het vergde tevens grondig en kostbaar onderhoud dat niet langer door de joodse
gemeente viel op te brengen. De jeugdsjoel in de Folkingedwarsstraat – die vele malen kleiner was
– voldeed daarentegen beter aan de eisen van de kleine gemeenschap. Verkoop leek daarom de
enige oplossing en zo geschiedde.14 Aangezien het stadsbestuur geen belangstelling toonde, volgde
in 1952 openbare verkoop. J.H. Brink kocht het pand en vestigde er een chemische wasserij/sto-
merij waarbij het danig werd verbouwd. Zo werden de bovengalerijen dichtgemetseld en werd in
het oostelijke dwarsschip een provisorisch plafond aangebracht waardoor een afgesloten ruimte
ontstond die diende als kerkruimte voor zo’n 350 kerkgangers. De eigenaar van de stomerij was
namelijk tevens voorzitter van het Apostolisch Genootschap en zo veranderde de synagoge in een
stomerij annex kerk. Het woord ‘kerk’ is in dit verband niet geheel juist, binnen het Apostolisch
Genootschap spreekt men liever van ‘plaats van samenkomst’ – wat ironisch genoeg ook de letter-
lijke vertaling is van het woord ‘synagoge’. 

De stomerij droeg de naam ‘Astra’, hetgeen ‘ster’ betekent, en deze naam prijkte op de deuren
van de voormalige hoofdingang, enkele centimeters onder de Hebreeuwse tekst ‘Gezegend hij die
hier binnengaat’ en enkele meters onder de davidster afgebeeld in het immense glas-in-lood raam.
Het hart van de davidster bevatte in deze tijd een gat met daarin een afvoerpijp voor het ventila-
tiesysteem dat in de stomerij was geplaatst. In 1973 bleek ‘Astra’ niet langer rendabel en had ook
het Apostolisch Genootschap een andere locatie gevonden. De eigenaar bood het gebouw daarom
te koop aan, maar kopers bleken onvindbaar en zo stond het vervolgens jarenlang leeg. Pas in 1981
zou een deel van het gebouw weer als synagoge gebruikt worden.

Het ernaast gelegen rabbinaatshuis – de letters N.I.G. (Nederlands Israëlitische Gemeente) sieren
nog altijd de nok van de gevel – stamt uit 1890 en was destijds ingedeeld in een woning voor de
rabbijn, een ritueel bad (mikwe) met badmeesterwoning, een winkel en een vergaderzaal voor de
kerkenraad. Het gebouw kent een al even opmerkelijke naoorlogse geschiedenis.15 Een deel – twee
kamers – werd na 1952 gebruikt door het Apostolische Genootschap, maar over de eerste naoor-
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logse jaren is nauwelijks iets terug te vinden. Begin jaren vijftig kreeg iemand gemeentelijke toe-
stemming voor de verbouw van de zolder tot atelier met magazijnen en toiletten, en was tevens
sprake van het bouwen van ‘privaten met toiletruimten’. Meer duidelijkheid leveren enkele docu-
menten uit 1973. Toen vroeg ‘LRC Nederland N.V.’ – London Rubber Company – de gemeente
toestemming voor de plaatsing van een ‘lichtbak’ bij ‘Playboy Club Groningen’. Enkele maanden
later meldde LRC zich opnieuw, ditmaal met het verzoek om een vergunning voor de plaatsing
van een ‘twee-vaks condoomautomaat’ – kleur: ‘staalblauw’ – in het portiek van het bewuste
pand.16 Beide keren reageerden burgemeester en wethouders pragmatisch. De lichtbak was toege-
staan zolang deze niet knipperde of van kleur veranderde, en wat betreft de ‘twee-vaks condoom-
automaat’ was de gemeente gerustgesteld door de mededeling dat ‘de geldinworp op een zodanige
hoogte zit dat kinderen er niet bij kunnen komen’. Tot 1976 bleef ‘Playboy Club Groningen’
gevestigd in het rabbinaatshuis, daarna kwam het gebouw in andere handen en werd het in 1986
uiteindelijk overgenomen door Stichting Studenten Huisvesting (SSH). Tot op de dag van van-
daag wordt het pand dan ook hoofdzakelijk bewoond door studenten, terwijl op de benedenver-
dieping een ruimte als vergaderzaal dient voor de Stichting Folkingestraat Synagoge. Sinds 1989
staat het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst.

Na de oorlog was Dr. I. Lifschitz het enige overgeblevene bestuurslid van de in 1870 opgerichte
vereniging Ets Haïm. Nog steeds zag hij een toekomst voor de vereniging binnen de sterk geslon-
ken joodse gemeenschap. In 1947 nodigde hij daarom verschillende mensen uit aanwezig te zijn
bij de heroprichting op 10 december. Of er werkelijk nog vele samenkomsten en/of lezingen zijn
georganiseerd is zeer onwaarschijnlijk. In 1952 werd het voormalige Ets Haïm gebouw in de
Folkingestraat in ieder geval verkocht en niet veel later afgebroken.17

Het oorspronkelijke oudeliedengesticht Beth Zekenim staat nog altijd aan Schoolholm 26,
maar werd in 1956 door de joodse gemeente verkocht. De opbrengst ging naar Beth Joles, een
bejaardentehuis voor Nederlandse joden in Haifa.18 De eerste naoorlogse bewoners van Beth
Zekenim waren PTT-ambtenaren en zij werden opgevolgd door Leger-des-Heils-soldaten. Die laat-
sten doopten het gebouw om tot Gustaaf Mastehuis.19 Sinds 1982 is het in particuliere handen en
is de voormalige eetzaal omgetoverd in een groot kunstenaarsatelier. De gevelsteen die ooit het
oudeliedengesticht sierde, bevindt zich thans in de synagoge.

De jeugdsjoel in Folkingedwarsstraat 16 diende tussen 1945 en 1981 als synagoge. In 1982
werd het complex verkocht en omgebouwd tot buurthuis; de voormalige gebedsruimte wordt nu
gebruikt als sportzaal. In de nok van de gymnastiekzaal bevindt zich nog altijd een raam met daar-
in een davidster en een uitsparing in de oostelijke muur verwijst naar de plek waar zich voorheen
de ark met de gebedsrollen bevond. Precies tegenover deze uitsparing – onder het basketbalnet –
zijn nog de contouren zichtbaar vanwaar eens de tafels met de geboden hingen. Deze bevinden
zich thans eveneens in de synagoge.

Zo zijn er nog tal van relicten in de buurt aanwezig die verwijzen naar het joodse verleden.
Soms duidelijk zichtbaar – de synagoge –, soms moeilijker herkenbaar, zoals de vleeshaken van de
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vroegere joodse slagerij van I.L. Nijveen die nog altijd hangen aan het plafond bij ‘Prentwerk’
(Folkingestraat 16). Vrijwel onzichtbaar is de plek waar eens de synagoge van de afgescheidenen
stond aan het Zuiderdiep. Het bewuste pand is reeds in 1933 door architect J. Prummel afgebro-
ken en vervangen door nieuwbouw. Slechts het gangetje naast het pand is nog origineel en leidde
naar de woning van Van Coevorden die als ‘koster’ fungeerde en achter de synagoge woonde. In
het huidige gebouw zit in de oostgevel een glas-in-lood raam met daarop de afbeelding van de
voormalige synagoge. Dit raam is slechts van binnenuit zichtbaar. Veel opmerkelijker is echter het
feit dat de huidige winkelier (Zuiderdiep 49a) nu nog rekening moet houden met de plaats waar
zich ooit de ark met de heilige rollen bevond. In de koopakte van 1933 is dit zeer nauwkeurig vast-
gelegd en deze bepaling bezit nog steeds rechtsgeldigheid. De betreffende akte vermeldt dat: 

op noch boven de plaats, waar zich thans de Heilige Arke bevindt, zal mogen worden aangebracht een bad,

wasch of toiletinrichting, op straffe van eene boete van twintig duizend gulden voor elke daad van overtreding,

door iedere kooper verschuldigd aan – en terstond vorderbaar door de Nederlandsche Israelietische Gemeente

te Groningen.20 

Op 11 januari 1967 – kort voor zijn overlijden – constateerde Nico Rost21 in het Nieuwsblad van
het Noorden dat twintig jaar na de oorlog in Groningen nog geen gedenkteken voor de omgekomen
joodse burgers bestond. Rost was enkele maanden eerder officieel onderscheiden met de Culturele
Prijs van de provincie Groningen en zijn boodschap werd gehoord. Een jaar later (1968) werd
namelijk een comité opgericht onder de naam ‘Comité Joods Monument’22 en dit organiseerde nog
datzelfde jaar een collecte onder de Groninger bevolking. Deze collecte viel deels samen met de
‘Israëlweek’ die toen plaatsvond ter gelegenheid van het twintigjarige bestaan van de staat Israël. De
beoogde ƒ 100.000 werd niet gerealiseerd, de huis-aan-huiscollecte in de stad bleef steken op
ƒ 43.000, een bedrag dat in de loop der tijd door schenkingen nog vermeerderde tot zo’n ƒ 65.000.23

Eén van de fondsen die bijdroeg was het Van Swinderenfonds, opgericht in 1850 door Theodorus
van Swinderen, de gedreven volksopvoeder die gold als het ‘ideaal-type van de Christelijk-Verlichte
Nederlandse burger’.24 Hij had laten vastleggen dat jaarlijks vijf procent van de opbrengst uit dit
fonds besteed diende te worden ‘ter verering van de nagedachtenis van brave en verdienstelijke inge-
zetenen dezer stad, hetzij door het oprigten van gedenkteekenen of het leggen van zerken op hunne
graven, met belangrijke en nuttige opschriften’ of het steunen van instellingen, waardoor ‘de nage-
dachtenis van dezulken’ werd bewaard.25 Dat dit fonds ooit zou bijdragen aan de totstandkoming
van een monument ter nagedachtenis van ruim 2500 vermoorde stadgenoten kan Van Swinderen
natuurlijk nooit hebben vermoed. Een eeuw na zijn dood leken ook zijn idealen en verwachtingen
voorgoed begraven.

Waar het monument precies zou moeten staan, bleef aanvankelijk onduidelijk, ‘ergens in de bin-
nenstad’, ‘aan de Vismarkt, bij de Korenbeurs waar veel Joden hebben gewoond’, of  ‘op het Hereplein
tegenover het Jozef Israëlsmonument’, veel concreter werd men niet.26 Het Israëlsmonument was ove-
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rigens op 10 augustus 1946, onder het spelen van het Wilhelmus, opnieuw opgericht.27 Bij de ont-
hulling sprak burgemeester P.W.J.H. Cort van der Linden de volgende woorden:

Thans heeft het standbeeld meer betekenis gekregen dan vroeger. ’t Wil nu zeggen dat het uit is met rassen-

vervolging. Wij leven in een tijd, waarin ’t schijnt, dat allerlei waarden verloren gaan. ’t Monument heeft te

zeggen, dat er toch nog waarden zijn, die uitgaan boven het tijdelijke, namelijk dat de menschen broeders zijn.

Al loopt men er met de klompen overheen, toch zal ’t blijven. ’t Monument is dus meer dan alleen een hulde

aan Jozef Israëls.28

Op 17 oktober 1969 adviseerde de ‘Raad voor de kunst der gemeente Groningen’ het college van
burgemeester en wethouders het Sterrebos (Hereweg) als meest geschikte locatie voor een gedenk-
teken. Voor andere locaties was het monument te groot of niet passend. Daarbij had het Sterrebos
als voordelen dat zowel wandelaars als automobilisten het gemakkelijk konden bereiken en dat het
zich naast de voormalige strafgevangenis bevond vanwaar op 4 mei traditiegetrouw de stille
omgang van start ging. Het Comité deelde dit advies niet. Zij achtte het Sterrebos minder geschikt
en kwam met andere voorstellen, zoals op 18 maart 1970: ‘Als hele mooie plaats’, suggereerde het
Comité toen ‘het plantsoen tegenover het NS-station waar momenteel Ome Loeks staat’. Het
Verbindingskanaal en de Singels vormden hierbij een ‘prachtige achtergrond’, en het was vanaf dit
station dat ‘de joden onze stad voorgoed moesten verlaten’. Het College noteerde in de kantlijn
van deze brief de vraag wat er dan wel met Ome Loeks moest gebeuren en nam het eerdere advies
van de Raad over.29 

In het monument zou het motief van de zevenarmige kandelaar (de menorah) ‘op een eigen-
tijdse wijze’ verwerkt moeten worden.30 Het ontwerp van de zeven handen met in één daarvan een
uitgespaarde menorah van de abstract-expressionistische kunstenaar Edu Waskowsky (1934-
1976)31 – zelf een nazaat van Poolse joden – werd vervolgens verkozen als meest passend. Zijn
ideeën omtrent het kandelaarsmotief had hij het Comité reeds meegedeeld in een brief. 

Ik heb lopen denken hoe ik het beeld en de kandelaar zou kunnen combineren. Het idee kandelaar beperkt de

mogelijkheden. Voor het beeld blijft er dan niet veel over. Daarom lijkt het mij beter de kandelaar in een

bepaald materiaal uit te sparen. Als symbool lijkt mij de uitgespaarde kandelaar in dit geval meer gepast. Met

het aanbieden van dit monument bedoelt men (als ik het goed begrijp) een herinnering van de gebeurtenissen

van de 2e Wereldoorlog. Een leegte, een ontbreken van de kandelaar, opgenomen in een groot plastiek, zou bij

het bekijken een ogenblik herinnering kunnen vragen. Juist om die bezinning wordt tenslotte een monument

aangeboden.32

Het moest in 1970, bij de dodenherdenking op 4 mei, gereed zijn, wat betekende dat de kunste-
naar zo’n twaalf maanden had om het te voltooien. De termijn werd niet gehaald. Reeds op
14 oktober 1969 liet Waskowsy aan het Nieuwsblad van het Noorden weten dat tijd en geld voor
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hem van secundair belang waren: ‘Het is niet belangrijk wat dat beeld nu gaat kosten. Het enige
wat voor mij als kunstenaar telt, is dat het zó wordt als ik het hebben wil. Tijd en geld kunnen mij
daar niet vanaf houden’. Toen Waskowsky op 31 december 1976 op 42-jarige leeftijd stierf, liet hij
een onvoltooid kunstwerk achter. Van de geplande zeven handen waren er in die zes jaar slechts
zes gereed gekomen. Met name het uitvergroten van het model met een factor tien plaatste hem
voor grote problemen. Zo werd naar zijn mening de structuur van het materiaal te veel aangetast.
Ook rezen door het voortdurende uitstel problemen met de opdrachtgevers. In 1971 startte het
Comité – dat inmiddels was omgezet in een stichting – een proces tegen de kunstenaar waarbij het
een deel van zijn geld terugvorderde wegens ‘wanprestatie’. Na het proces – dat door de stichting
werd gewonnen – nam de gemeente Groningen de rol van opdrachtgever op zich.33 Ook deze ver-
andering leverde weinig op: de kosten namen verder toe zonder dat de afronding naderbij kwam.
(Uiteindelijk zouden de totale kosten voor het onvoltooide monument ruim zes ton bedragen.)
Telkens wanneer vier mei naderde, informeerde men voorzichtig of het wellicht vóór deze doden-
herdenking gereed zou zijn. Waskowsky merkte hierover eens schamperend op: ‘Wat een haast
ineens. We zijn toch al aan de late kant, zoveel jaren na de oorlog. Of we zijn te vroeg, want de
oorlog is toch nog niet afgelopen?’34 Het laatste was een verwijzing naar de oorlog in Vietnam.
Niet alleen zijn uitspraken riepen problemen op, ook zijn gedragingen stonden een soepele afhan-
deling in de weg. Een brief van de gemeentelijke dienst verantwoordelijk voor het storten van het
beton moge dit illustreren.

Afgesproken werd dat de heer Waskowsky vóór iedere stort gelegenheid wordt gegeven in de bekisting zijn ‘ver-

sieringen’ aan te brengen. Gisteren heeft de heer Waskowsky hiertoe een poging gedaan, wat echter mislukte

doordat de geworpen bierfles niet in de bekisting, maar tegen het hek kapot viel. Wij hopen voor de volgen-

de stortingen het beste.35

Over deze ‘volgende stortingen’ noteerde dezelfde ambtenaar op 17 maart 1975: ‘De heer
Waskowsky is daarna nog enige keren uitgenodigd, kwam 1 keer, doch moest vriendelijk worden
verwijderd (drank).’36

Op 4 mei 1977, na de dood van Waskowsky, werd het monument dan toch in onafgeronde
staat officieel onthuld, zij het op zeer sobere wijze. Niet alleen de zevende hand bleef achterwege,
maar ook de geplande bijbeltekst – ‘En Rachel beweende haar kinderen’ – werd in gevolge de wens
van de erfgenamen, om niets aan het monument te wijzigen of toe te voegen, niet aangebracht.37

De metershoge handen spreken ook zonder deze tekst eigenlijk voor zich, en het onvoltooide
karakter van het kunstwerk accentueert op symbolische wijze de slag die de joodse gemeenschap
tijdens de oorlog is toegebracht.
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Het Waskowsky-monument staat in een vreemde relatie tot de naoorlogse geschiedenis van de
synagoge in de Folkingestraat. Zo liet in 1976 de wethouder voor onderwijs en cultuur, Jacques
Wallage, weten dat: ‘Eén monument voor de joden in Groningen wel genoeg [was]’.38 Hiermee
reageerde hij op de toenemende druk op de gemeente om tot aankoop van de synagoge over te
gaan. In 1975 was namelijk een stichting opgericht – Stichting Folkingestraat Synagoge39 – die
zich inzette voor behoud en restauratie van het sinds 1973 leegstaande gebouw. 

De vaak emotioneel beladen discussie rond het al dan niet aankopen van de synagoge richtte
zich in hoofzaak op de vragen wie dit alles moest financieren en wat de uiteindelijke bestemming
van het gebouw diende te worden. Er circuleerden allerlei plannen voor een nieuwe bestemming
van het pand. Zo beschouwde PvdA-raadslid T. Andriessen de ruimte als ‘zeer geschikt’ voor een
filmhuis en bioscoop. ‘Er is een prachtig zaaltje dat vroeger door de Apostolische gemeente
gebruikt werd en dat heel geschikt lijkt als klein bioscooptheater’.40 De Stichting Folkingestraat
Synagoge vond echter niet alleen het stadsbestuur tegenover zich, ook vanuit joodse kring was er
weinig steun voor behoud en overheerste de wens het pijnlijke verleden te laten rusten. Wallage
maakt in een schrijven aan zijn fractieleden van de PvdA onderscheid tussen diegenen: 
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die het gebouw willen aankopen om stedebouwkundige/architectonische redenen en diegenen, die dit willen

doen omdat het een synagoge is en omdat zij menen, dat er een of andere morele verplichting zou zijn dit

gebouw als synagoge in stand te houden. 

Geluiden uit de laatste categorie klonken inderdaad regelmatig door. Zo sprak onder andere
E.A. Cohen van een ‘ereplicht’ van de stad Groningen.41 Voor deze laatste groep mensen toonde
Wallage vanuit ideologisch oogpunt weinig begrip en waardering.

Wie meent dat de synagoge een symbool is van de weggevoerde Joden en het daarom in ere wil houden moet

goed weten wat hij doet. In plaats van bij te dragen aan een analyse van de politieke en maatschappelijke oor-

zaken van de oorlog bevestigt hij een beeld van tragiek, van slachtoffer. Hij brengt het gebeurde onder in een

permanente 4e mei: een nationale, a-politieke met schuldgevoelens overladen gebeurtenis, die maakt dat men

wel de uitkomst van de oorlog, maar niet de oorzaak aan de orde stelt. [..] Het zijn de alibi’s van mensen, die

met het gebeurde geen raad weten, zij richten hun emoties op het verleden. Socialisten mogen die fout niet

maken: zij moeten al hun aandacht, hun geld en energie besteden aan de verandering van de maatschappij.

Hun monumenten zijn hun scholen, hun ontwikkelingshulp en hun daadwerkelijke solidariteit met verdruk-

te mensen. En daarbij vergeten ze de oorlog (ook zonder synagoge) geen dag.42

De voorzitter van de joodse gemeente Philip Wallage – vader van de wethouder – zat blijkens een arti-
kel in het Nieuwsblad van het Noorden al evenmin op een monument te wachten: ‘Een monument om
hen niet te vergeten? Ach, aan monumenten hebben wij geen behoefte’.43 Anderzijds betuigde hij de
Stichting zijn ‘volle sympathie’ en sprak hij de hoop uit dat deze een ‘waardige bestemming’ zou weten
te vinden voor de ‘oude sjoel’.44 Ook het Nieuw Israelitisch Weekblad had zo zijn bedenkingen.

Wat heeft het synagogegebouw in de rosse buurt van Groningen nog met een synagoge gemeen? Wat heeft een

monument daar met waardigheid uit te staan? Is dat piëteit? [..] Wie de synagoge van Groningen als gebouw

wil behouden ter wille van het stadsbeeld, de architectuur of wat ook, hij ijvert en voert actie. Maar laat de

omgebrachte joden daarbij met rust.45

Met financiële toezeggingen van de landelijke en provinciale overheid en onenigheid binnen de
PvdA-fractie over het te bepalen standpunt46, ging het stadsbestuur uiteindelijk toch overstag en
werd op 13 december 1976 het verwaarloosde gebouw voor ƒ160.000 aangekocht. Na het opstel-
len van een uitgewerkt reconstructieplan volgde vanaf 1979 de grondige restauratie waarbij alles
zoveel mogelijk in oude staat werd hersteld, een operatie die ruim twee miljoen gulden ging kos-
ten.47 Driehonderd containers met puin werden uit de synagoge verwijderd; glas-in-lood ramen en
tegelwanden hersteld; gipsen ornamenten opnieuw gegoten en een nieuw synagoge-interieur ont-
worpen. De bekroning van de werkzaamheden vond plaats op 29 november 1981 toen een deel
van het gebouw weer plechtig werd ingewijd als synagoge, althans een deel, daar de rest van het
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gebouw voortaan diende voor culturele doeleinden (tentoonstellingen, concerten, lezingen en der-
gelijke). De synagoge – afgesloten door een hekwerk – biedt tegenwoordig plaats aan 120 bezoe-
kers waarbij vrouwen en kinderen niet langer op de bovengalerij plaats hoeven te nemen, maar
gelijkvloers welkom zijn, zij het in een aparte afdeling.

Eigenaar is de gemeente Groningen, maar het beheer ligt in handen van de Stichting
Folkingestraat Synagoge. Sinds 1978 is het pand officieel op de monumentenlijst geplaatst.

J. Wallage kwam bij bij zijn aantreden als burgemeester van Groningen in 1998 terug op zijn
vroegere houding ten aanzien van de synagoge, zo verklaarde hij tegenover het Nieuwsblad: 

Ik had aanvankelijk m’n twijfels bij de plannen om de synagoge, waarin in mijn wethouderstijd een stomerij

was gevestigd, in oude luister te herstellen. Ik was bang dat het een synagoge zou worden zonder joden, omdat

er in de Tweede Wereldoorlog 3000 Groninger joden zijn omgebracht. Achteraf kan ik niet anders zeggen dan

dat de restauratie fantastisch is uitgevoerd en dat het bestuur erin slaagt voldoende activiteiten in de synagoge

te organiseren.48

Ook de Folkingestraat zelf onderging een gedaantewisseling. De straat werd in 1994, in het kader
van ‘Binnenstad Beter’, flink opgeknapt en groeide uit tot een van de opmerkelijkste straten van
Groningen. Hier geen grote winkelketens, maar kleine, exotische winkels die de straat een geheel
eigen sfeer geven. Om het vroegere joodse karakter van de straat te benadrukken hebben verschil-
lende kunstenaars verwijzingen aangebracht naar dit verleden, zowel naar het eertijds bloeiende cul-
turele leven van de straat, als naar de tragisch afloop gedurende de oorlogsjaren.49 Zo heeft de in
Israël geboren Joseph Semah in het plaveisel elf bronzen maanvormen aangebracht die tesamen een
maancyclus vormen. Semah ziet hierin een metafoor voor de levenscycli waarin verleden, heden en
toekomst elkaar opvolgen. Het werk van Gert Sennema lijkt de menselijke onmacht tegenover het
verleden uit te drukken. Op de hoek van het Zuiderdiep en de Folkingestraat plaatste hij een bron-
zen deur tegen een blinde muur. De deur is voorzien van een opstapje, maar mist een deurklink en
kan dus niet worden geopend. Achter deze deur lijkt de geschiedenis van de Folkingestraat schuil te
gaan, een geschiedenis die ontoegankelijk blijft; het decor is er nog, het verleden zelf blijft buiten
bereik. Of zoals Jaap Meijer onder het pseudoniem Saul van Messel in het Gronings dichtte:

Folkernstroade

’k goa bie die te roade

mor stroade swigt

veur mie blift sjoeldeure

veur aaltied dicht.50
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