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ALMELO - 'Ik was veelal degene
die de feiten aandroeg en Marjan
zorgde voor de fictie waardoor het
een mooi verhaal werd,' vertelt de
Almelose Jeannette van Ditzhuijzen.
Ze heeft samen met Marjan Brou-
wers de zeer indrukwekkende roman
'Ren, Janina, ren!' geschreven. Het
boek is volledig gebaseerd op waar-
gebeurde feiten en de hoofdpersoon,
de Joodse Janina Katz, is inmiddels
83 jaar en woont tegenwoordig op .
het eiland Curaçao. 'Al kloppen de
feiten allemaal, het is een roman en
geen geschiedenisboek:' laat Jean-
nette weten.

Inhoud
Het boek handelt over de Oost- Eu-
ropese Joden die in de jaren dertig
van de vorige eeuw steeds vaker met
antisemitisme werden geconfron-
teerd. Totda! de Duitsers in 1941 het
deel van Polen bezetten, waar Janina
woonde. Dat ze letterlijk als klein
meisje voor haar leven heeft moeten
rennen, op de vlucht voor de.nazi 's,

spreekt uit de titel van het boek,
maar leest men ook terug in de ver-
schillende aangrijpende verhalen in
het boek. Janina zwierf als tienjarig
meisje van onderdak naar onderdak
en kwam uiteindelijk als Joodse bij
een antisemitisch gezin terecht waar
ze helemaal geen rust vond. Janina
wilde graag dat haar oorlogsverhaal,
waarin ze het ene familielid na het
andere verliest, verder verteld zou
worden en vond in Jeannette van
Ditzhuijzen en Marjan Brouwers de
juiste personen. Jeannette heeft al
meerdere boeken op haar naam
staan en ze is cultuurhistorisch goed
onderlegd. In het boek staan authen-
tieke foto's afgebeeld. '
Ook een krantenartikel waarin een
belangrijke gebeurtenis staat be- .
schreven, ontbreekt niet. Het maakt
het boek extra bijzonder. Daar Ja-
nina natuurlijk niet meer als jong
kind afgebeeld 'kan worden op de
omslag, vond Jeannette een jong Al-
melo's meisje met net zulke mooie
donkere lange vlechten als Janina
destijds, bereid door het bos te ren-

.nen,

Samenwerking
'Marjan en ik schreven echt samen
het boek, zonder enige ruzie. Binnen
een jaar hadden we het rond. Tel-
kens stuurden we een stuk naar el-
kaar op en dat werd dan weer
geredigeerd en vervolgens goed be-
vonden,' laat Jeannette met enige
trots weten. 'Marjan bewaakte dan
wel de fictie en ik de feiten, maar
daarnaast heb ik ook hele stukken
tekst geschreven,' geeft Jeannette
aan. De Almelose Lisette Ridders,
lerares Nederlands aan 'het OSG
Erasmus, nam de eindredactie voor
haar rekening. Vanaf maandag 25
april ligt het boek Ren, Janina, ren!
in alle boekenwinkels in Nederland.
Het boek is overigens ook al ver-
taald in het Engels en dus in die taal
eveneens verkrijgbaar.

Ook via Bol.com kan dit zeer in-
drukwekkende boek over de Oost-
Europese Joden en de vervolging

'daarvan door de Duitsers tijdens de
Tweede Wereldoorlog worden be-
steld. Het boek is uitgegeven bij LM
Publishers.


