
'Ren Janina, ren!' luidt de
titel van het jongste boek
van de Almelose schrijverl
journalist Jeannette van
Ditzhuijzen.

De titel verwijst naar de laatste
woorden van Janina's moeder
toen ze samen met lotgenoten
door de Duitse bezetter bijeen
waren gedreven. Aan de rand van
het plein zag haar moeder een
poortje, gaf de nu bijna 84 jarige
dochter Janina de Marchena-Katz
een duwtje en riep 'Ren Janina,
ren!' Ze ontkwam aan deporta-
tie naar een vernietigingskamp
maar het was tegelijkertijd ook de
laatste keer dat ze haar moeder
zag. Op haar vader na die gede-
porteerd was naar een werkkamp
in Siberië was de nog geen 10 jaar
oude Janina één voor één haar
familieleden al kwijtgeraakt door
het oprukkende antisemitisme.
Janina is na de oorlog terecht
gekomen op Curaçao waar in de
loop van de eeuwen een Joodse
gemeenschap zich had gevestigd.
Op dit eiland leerde Van Ditzhuij-

zen die er zelf een aantal jaren
heeft gewoond en er ook nu nog
enkele malen per jaar op bezoek
gaat de hoofdrolspeler van het
boek kennen. 'Ik sprak haar een
enkele keer toen ik bezig was
met een ander boek over Oost
Europese Joden afkomstig uit
Roemenië en Polen en zij was zeer
gemotiveerd haar geschiedenis
met mij te delen' 'Ren Janina, ren!'
is een coproductie van de Alme-
lose auteur en Marjan Brouwers
uit Groningen. 'Omdat Janina
zich sommige gebeurtenissen
niet goed kon herinneren koos
ik voor een roman maar heb zelf
geen ervaring met deze stijl en
Marjan wel'. De laatste vulde de
ontbrekende puzzelstukjes in met
fictieve scènes maar bleef wel zeer
dicht bij de waarheid. 'Zij kende
Janina niet waardoor ze zich goed
kon inleven in de leefwereld van
een puber; Uitgebreid is gespro-
ken met Janina en veel onderzoek
is gedaan naar haar verleden en
familie. Vrijwel alle personen in
dit boek hebben echt geleefd. 'Dit
alles maakt duidelijk dat het op
waarheid berust; De roman die in

het Nederlands en Engels wordt
uitgegeven door LM Publishers
is geïllustreerd met foto's en een
stamboom van Janina's familie.
'Ren Janina, ren!'telt 216 pagina's
en is voor €19,50 te koop bij de
reguliere boekhandel, Bol.com en
de uitgever.


