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U kent waarschijnlijk allemaal de 
uitdrukking: als Pasen en Pinkste-
ren op één dag vallen, of wel: met 
sint-juttemis. Waarom moest ik daar 
aan denken? Niet omdat het zeer 
onwaarschijnlijk was dat er iets zou 
gebeuren, want bovenstaande uitdruk-
kingen garanderen juist dat iets niet 
zal gebeuren. Maar in dit Joodse jaar 
(5768) en in 2008 vallen Poerim en 
Pasen nagenoeg samen! Poerim is 
extra laat omdat er sprake is van een 
tweede maand Adar. Poerim valt altijd 
op de veertiende dag van de twaalfde 
maand van het Joodse jaar, de maand 
Adar. De dag waarop de slechte Ha-
man had besloten alle Joden te laten 
vermoorden in het rijk van koning 
Achasjwerosj. Op die dag was het lot 
gevallen. En als er een tweede Adar 
wordt toegevoegd, wordt Poerim in 
die tweede maand Adar gevierd. Het 
gevolg is dat niet alleen Poerim laat 
valt, maar alle joodse feestdagen na 
Poerim. 
Dit jaar valt Poerim (betekent Loten-
feest) op 20 maart (Vastendag van 
Esther, Ta'aniet Esther) en op vrijdag 
21 maart is het dan Poerim ( en ook 
Goede Vrijdag). De zondag daarna is 
het eerste Paasdag! Poerim laat - Pa-
sen vroeg, curieus. 

Tekening 
De tekening die Sam Drukker maakte 
voor de voorkant van het honderdste 
nummer is verloot onder de ingezon-
den briefkaarten. De gelukkige winna-
res is Ineke van den Hof, zoals u kunt 
zien op p. 21. Zij boft maar. 
We hebben veel positieve reacties 
ontvangen op het 100s,e nummer, dat 
heeft ons goed gedaan. Met vereende 
krachten gaan we gewoon door met 
nr. 101. 
Ik wens u allen gut Purim en een 
goede Pesach (20 t/m 27 april); dat de 
kisjeliesj, de oren van Haman, en de 
matses u goed mogen smaken! 

Ruth Lipschits-de Leeuwe 
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O.R.T. 

GOGO-KOSHER en HAHA-HALLAL 

Ongetwijfeld kent u allen het be-
roemde tv-programma GOGO-
KOSHER. 2 teams moeten het 
tegen elkaar opnemen, wie binnen 
een afgesproken tijd een heerlijke 
kosjere maaltijd op tafel kan zet-
ten en het beste resultaat bereikt, 
heeft gewonnen. Uit betrouwbare 
bron heb ik vernomen dat de Isla-
mitische omroep een gelijksoortig 
programma op de markt wil bren-
gen onder de naam HAHA-HAL-
LAL. Men zit echter met ruimte-
problemen en gezien het feit dat 
kosjer geslacht vlees ook geschikt 
is voor moslims, maar niet an-
dersom, heeft men besloten om de 
opnames voor HAHA-HALLAL te 
doen in dezelfde keuken als de 
opnames voor GOGO-KOSHER. 

It's in the name? 
Dit is echter pas een begin. In 
het kader van onze multiculture-
le samenleving zijn er nu plan-
nen in de maak om joodse en 
moslim teams tegen elkaar te la-
ten koken. Er is echter nog een 
discussie ontstaan hoe deze wed-
strijden genoemd moeten worden, 
ofwel HAKO of KOHA, maar de 
verwachting is dat er binnen-
kort een compromis wordt gevon-
den en men deze wedstrijden 
HOAX—cooking gaat noemen. 

De jury 
De eerste wedstrijd staat gepland 
voor vrijdag 21 maart. Vanzelf-
sprekend zal er een onafhanke-
lijke jury moeten zijn, die geheel 
onbevooroordeeld zal proeven en 
beslissen wie er de beste maaltijd 

Kook wedstrijden op de tv 
zijn een ware hype! Zelfs 

rabbijn Shimon Evers is er 
vol van. 

door rabbijn S. Evers 

heeft gemaakt. Het is nog niet ge-
heel bekend wie er in deze jury zit-
ting zullen nemen, maar de voor-
zitter van de jury is wel bekend. 
Het zal een van de grootste gas-
tronomen zijn, die zijn sporen al 
ruimschoots heeft verdiend in de 
organisatie van grote feesten, de 
heer A.C. Werosj. Waarschijnlijk 
zal hij worden geassisteerd door 
een vooraanstaande Nederlander, 
die bekend staat voor zijn inzet 
voor het behoud van het multicul-
turele erfgoed, de beroemde Gerar-
dus Willem L. Ders. Men wil ook 
graag een vrouw in de jury hebben 
en voor deze alsnog vacante positie 
is er contact opgenomen met tante 
Rita. Zij heeft nog geen beslis-
sing genomen gezien haar drukke 
bezigheden voor Forza Ollanda, 
maar aangenomen wordt dat zij 
deze kans op mediabekendheid 
niet zal laten lopen. Er is ook ge-
zorgd voor goede veiligheidsmaat-
regelen, om te voorkomen dat er 
iets zou worden verdonkeremaand. 

Nieuwe productenlijn 
Er is nog weinig bekend over de 
gevolgen van deze unieke samen-
werking, maar er wordt gefluisterd 
dat een van de grootste winkelke-
tens uit het land besloten heeft om 
in vervolg hierop een speciale HO-
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AX-lijn te openen, uiteraard met 
allerlei producten die voor alle 
bevolkingsgroepen goed bruik-
baar zullen zijn. Men overweegt 
voor deze lijn de naam AHOAX. 
Indien de eerste uitzending op 21 
maart een succes wordt dan komt 
dit plan in een stroomversnelling 
en worden er een maand later de 
eerste producten op de markt ge-
bracht. 
Het plan is te beginnen met ge-
roosterde lamsbeentjes, platte on-
gerezen ronde broden en bittere 
kruiden. De verwachting is dat 
ook peterselie en radijs in de aan-
bieding zullen komen. Er gaat ook 
het gerucht dat er in de winkels 4 
bekers geschonken zullen worden, 
maar het is nog niet bekend of 
het Turkse koffie zal zijn of rood-
kleurig sap onder de naam Jajem. 

Aan alles is gedacht! 
In de winkels zullen de schappen 
voor de HOAX-producten een nieu-
we vorm krijgen, die beantwoordt 
aan het doel van deze unieke sa-
menwerking. De schappen zullen 
neergezet worden in de vorm van 
half gekromde davidsterren, zodat 
iedereen zich er thuis zal kunnen 
voelen. Alles zal worden neergezet 
op ooghoogte zodat het makkelijk 
zal zijn om ook gekleed in boerka 
de juiste producten te vinden. 
Op een van de hoeken zal een 
kapper zijn, die gespecialiseerd 
is in het knippen van baar-
den en pruiken. Op een andere 
hoek zal een gratis inburge-
ringscursus gegeven worden. 
De invulling voor de vier andere 
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Vervolg 'O.R.T.' 

hoeken is nog open. Er zal een 
prijsvraag worden uitgeschreven 
onder de lezers van JaGDaF om 
met originele ideeën te komen. De 
winnaars zullen worden uitgeno-
digd voor een speciale uitzending 
van HOAX-cooking op donderdag-
avond 23 mei, ingaande Lag Ba'-
omer voor een feestelijke BBQ. 

Men Neme 

door cRutfi LipscHits-cCe Leeuwe 

Men Neme sluit deze keer naad-
loos aan bij de bijdrage van Shi-
mon Evers, GOGO-KOSHER en 
HAHA-HALLAL. 

In overleg met AHOAX en de spe-
ciale HOAX-lijn en -producten ben 
ik ervan overtuigd dat als de 
kookwedstrijd door beide teams 
gehouden zal worden de hier af-
gebeelde producten door iedereen 
gebruikt kunnen worden. 

Nieuws AVOCADO 
KALIUM 
VITAMINE E 

Groente 
moet! 
G E Z O N D V O O R L I C H A A M 

E N H E R S E N E N KNOFLOOK 
BISULFIDE 

I GRANAATAPPEL 
IJZER 
VITAMINES 
A.C&E V 

SPINAZIE 
BETACAROTEEN 
FOLIUMZUUR 
MAGNESIUM 
VITAMINE K 

BONEN 
PROTEÏNE 
VEZEL 
IJZER 

WALNOTEN 
AMINO-
ZUREN BIETEN 

VITAMINES A&C 
MAGNESIUM 
IJZER 

KWEEKGRAS 
VITAMINES A, 
B.C.E&K 
CHLOROFYL 
MAGNESIUM 
KALIUM 
CALCIUM 
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Jan Gerlach 

Jan Gerlach 
Foto: Robert Mulder, Groningen 

Op 16 december 2007 is Jan Ger-
lach in zijn geliefde Benidorm 
plotseling overleden. Hij was 76 
jaar. 53 jaar getrouwd geweest 
met Carla van Gelderen, een Jood-
se vrouw. Misschien dat hij daar-
door vanaf het allereerste begin 
zich betrokken voelde bij JaGDaF. 

In 1967 is hij met de drukke-
rij begonnen in de Eyssonius-
straat en nu, na vele verhuizin-
gen is drukkerij Gerlach geves-
tigd aan de Ulgersmaweg en 
zwaait zoon Victor de scepter. 

De zaak - dat was Jan Gerlach's 
leven; ook na zijn pensionering 
ging er geen dag voorbij of hij 
was er wel even; een klusje hier 
of daar — de 'lucht' van de druk-
kerij opsnuiven, het draaien van 
de machines — daar lag zijn hart! 

Als er een nieuwe machine was 
aangekocht, bijvoorbeeld een 
4-kleuren drukpers, dan liet hij 
die trots zien, alsof er een kind 
geboren was; altijd nam hij de tijd 
om bedrijfsnieuwtjes te vertellen. 

Hij was ook wel eens niet da-

gelijks aanwezig; dan maakte 
hij een cruise met zijn vrouw of 
hij overwinterde in Benidorm. 

Vele jaren was hij de man die zich 
bezighield met en ontfermde over 
JaGDaF, dat wil zeggen alle jaren 
— en dat waren er vele — dat het om 
aangeleverde zogenaamde plak-
proeven ging, hij zorgde voor de 
rest van de procesgang. Tot JaG-
DaF digitaal op een cd-rom werd 
aangeleverd; aan het digitale tijd-
perk is hij niet meer begonnen. 

Ruth Lipschits-de Leeuwe 
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9 december 2007-5de dag Chanoeka 5768-herinwijding 
Synagoge Zuidlaren (Drenthe) 

T E H I U E M - P S A L M E N 

133 Een pelgrimslied van Davied. 

Hoe goed is het, hoe heerlijk 
als broeders bijeen te wonen! 

o^nn 
-nf? rrftyan T\y 

c y r n n i niu-nn run ** ' |' 
nn'-Da dtin rau> 

Deze tekst staat gegrift in de nieu-
we gevelsteen van de sjoel van 
Zuidlaren. De letterwaarde van de 
groot geschreven letters vormt het 
jaartal van de herinwijding (5768). 

Een volle sjoel in Zuidlaren 
hadden we die zondag 9 decem-
ber om 15.00 uur. 
Leden, bestuursleden en verte-
genwoordigers van andere kehil-
lot, bestuursleden van de Vereni-
ging Behoud Synagoge Zuidlaren 
(VBSZ, beheerder van het gebouw) 
en Stichting Oude Drentse Kerken 
(SDOK, eigenaar van de Synagoge 
Zuidlaren), vertegenwoordigers 
van de gemeente Tynaarloo, leden 
van het comité van aanbeveling 
en overige gasten. Ongeveer 70 
mensen waren er om dit hoogte-
punt in de 10-jarige geschiedenis 
van de Progressief Joodse Ge-
meente Noord Nederland (voor-
heen LJG NN) mee te beleven. 
De ontvangst in het Brinkhotel, 
waar ds. Hovingh, voorzitter 
VBSZ, de geschiedenis en de re-
cente restauratie van het sjoeltje 
toelichtte en waar Bob Theewis, 
oud-voorzitter van de PJG NN, 
de zoektocht van zijn kehilla naar 
een gebouw met een meer joodse 
sfeer fraai beschreef. Daarna de 
wandeling naar het gebouw, de 
volle sjoel, de high tea, de soev-
ganiot, de bonbons van 'bonbon 
Jeannette', het aansteken van de 

Chanoekia, het was hartverwar-
mend en er straalde nesjomme 
van de kaarsen, van de gezichten, 
van het ner tamid (eeuwige licht). 
Een prachtige dag met goede 
herinneringen en een stimu-
lans om hier als kehilla verder 
te gaan en mee te bouwen aan 
Joods leven in Noord Nederland. 

Uit de toespraak van rabbijn 
Ruben Bar-Ephraïm 
[...] "Met deze inwijding heeft de 
PJG zich een juweel van een sjoel 
weten te verwerven," zo stelde rab-
bijn Bar-Ephraïm. "Het is een 
mijlpaal in de geschiedenis van 
de gemeente. [...] Een mijlpaal, 
van behouden, dat wil zeggen het 
voor de Joodse Gemeenschap be-
houden van dit kleinood, maar 
zeker van vernieuwen. 
Over de eerste Tempel zei de Eeu-
wige bij de inwijding: Mijn huis 
zal een huis van gebed heten voor 
alle volkeren. Dat is ook met dit 
Mikdasj me'at, deze kleine tem-
pel. Naast onze diensten zal de 
sjoel de gemeente en bevolking 
van Zuidlaren dienen, als ontmoe-
tingsplek om verdraagzaamheid 
en respect te helpen creëren. 
[...] De stam van het woord cha-
noeka wordt in de Tora gebruikt 
voor het inwijden van de tent der 
samenkomsten, het Misjkan en 
het altaar. [...] Iets nieuws begin-
nen geeft kracht en inspiratie. De 

ogenschijnlijke contradictie tus-
sen het behoudende en het ver-
nieuwende is in een notendop 
waar Progressief Jodendom voor 
staat. [...] Deze sjoel is weer te-
rug in functie. Opgeknapt, ge-
schilderd, met een mooi nieuw, 
sjoelerig ademend interieur", en, 
zo voegde hij toe: "met het enige 
ner tamid ter wereld, waarbij 
slechts het licht ervan wordt 
waargenomen en niet de lamp zelf. 
Deze sjoel is wederom van leven 
voorzien," aldus Bar-Ephraïm. 

Een nieuw Huis en ook een 
nieuwe inrichting 
Een Aron haKodesj en een Bima 
die passen bij het gebouw, bij de 
tijdsperiode waarin de sjoel van 
Zuidlaren ontstond en gebruikt 
werd (1884-1925). Ze moesten 
in harmonie zijn met de bouw-
stijl en het nieuwe interieur, 
maar ook binding hebben met 
de wereld erbuiten, met Drenthe 
en haar historische landschap. 
Met andere woorden het nieuwe 
Aron zou traditioneel, statig en 
degelijk moeten zijn. Rijk door 
zijn eenvoud, gemaakt van duur-
zame en eerlijke materialen. 
In het Aron zou ruimte moeten 
zijn voor tenminste drie Torarol-
len. Op de Bima moest plaats zijn 
voor het Sefer, maar ook voor een 
Choemasj, Tikoen en Siddoer, en 
indien mogelijk ook voor de Ri-
moniem. En dat is gelukt. 

Het hart van de synagoge is het 
Aron haKodesj. Een prachtig Pa-
rochet zal dat hart tot een vreugde 
zijn. 
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Foto: Peter R. Hein, Burgwerd 

HetbestuurvandePJG NNbesloot 
twee kunstenaars te vragen de tex-
tiele voorwerpen voor Sjabbat en 
Hoge Feestdagen te vervaardigen. 
Saskia Weishut-Snapper kreeg de 
opdracht om het Parochet en de 
mantels voor de Sjabbat te maken. 
Ze kreeg als thema Licht - Noor-
derlicht - Poolster mee. "De Eeu-
wige maakte de twee grote lich-
ten, het grootste om over de dag te 
heersen, het kleinere om over de 
nacht te heersen, en ook de ster-
ren. Hij plaatste ze aan het hemel-
gewelf om licht te geven op aarde, 
[...] om het licht te scheiden van 
de duisternis." (Beresjiet 1:16-18) 

Saskia was vrij in het verder uit-
werken van dit thema. Makkelijk 
vond ze de opdracht niet. Ze ver-
diepte zich in het Noorderlicht en 
vond daarin de basiskleuren voor 
het Parochet: helder en stralend 
(het blauw en het zilver in de 
halfronde baan links onder aan 
het Parochet). Vanuit het noorder-
licht plaatste ze Jeroesjalajiem, 
waar ons oog op is gericht, met 
de Gouden Poort / Jeroesjalajiem 
sjel Zahav (Jeruzalem van Goud) 
met kantelen, een poort en belegd 
met goudstiksel rechts midden en 
boven. Dat alles tegen de achter-

grond van de donkerpaarse nacht. 

De eerste diensten zijn al weer 
achter de rug. Dat we plaats heb-
ben voor 70 mensen is bij de in-
wijding bewezen. 40 beneden en 
30 mensen op de galerij. Tijdens 
de laatste dienst waren er 44 
mensen: leden en gasten. Na de 
dienst hebben we, zoals de ge-
woonte is bij de PJG NN, heer-
lijk geluncht met elkaar. De sjoel 
werd in 'no time' omgetoverd van 
Beth haTefilla in een cheder ochel. 
Het voelt goed om zo samen te 
zijn. Hine ma tov ... 

Hanne Hein-van der Hoek, 
secr. PJG Noord Nederland 

O ja, vanaf 9 december is ook 
onze nieuwe website in de lucht: 
www.pjg-noordnederland.nl 

In het donker van de nachten in 
het Noorden van Nederland zijn 
onze oriëntatiepunten de poolster 
en soms het noorderlicht. Weten 
we deze te vinden, zien we ze aan 
de hemel staan, dan vinden we het 
Noorden en vinden we van daar-
uit het Oosten, Jeroesjalajiem. 
Zo kunnen we ons oriënteren in 
de wereld en weten we waar we 
voor staan met de blik op Israël. 

Foto: Peter R. Hein, Burgwerd 
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Joodse Folkingestraat herleeft op digitaal 
Joods monument 

Koopmannen, straatventers, mu-
zikanten, bakkers, slagers, een 
zuurkoopman, een voddenman, 
kleermakers, huisvrouwen en 
kinderen — ze woonden allemaal 
in de Folkingestraat van toen... 

De hoofdstraat van de Joodse 
buurt in Groningen: dat was 
de Folkingestraat voor de 
Tweede Wereldoorlog. Over de 
straat en zijn Joodse verleden 
is veel te vinden op de website 
www.joodsmonument.nl. De 
man achter de website, prof. 
dr. Isaac Lipschits, gaf er in 
september 2007 een lezing over 
tijdens een door Stichting His-
torie Joods Groningen geor-
ganiseerde informatiemarkt. 
De bijeenkomst vond plaats 
in een gebouw dat destijds 
een belangrijke rol speelde 
in het Groningse Joodse le-
ven: het Rabbinaatshuis, op 

150 'hits', maar 229 Joden; 
de Joodse bevolking van de 

Folkingestraat in 
januari 1941. 

door Marcel Wichgers 

de hoek van de Folkinge-
straat en de Nieuwstad. 

Een typisch Joodse straat, de 
vooroorlogse Folkingestraat. 
"Maar vergeleken met de drukke 
Amsterdamse Jodenbreestraat, of 
de Antwerpse Pelikaanstraat 
met zijn diamanthandel, was het 
eerder een vredige dorpsstraat", 
meent Lipschits. 
Nico Rost schreef over de Fol-
kingestraat en de omringende 
Joodse buurt in zijn mooie boek-
je De vrienden van mijn vader. 
Ook op de landelijke website: 

Uit: De Folkingestraat. Geschiedenis van de joodse gemeenschap 

www.joodsmonument.nl is na 
te gaan wat voor straat de Fol-
kingestraat was. De site bevat 
veel informatie over de Joodse 

bewoners. Zo geeft de zoekop-
dracht 'Folkingestraat' 150 hits 
(vermeldingen). "Dat wil overi-
gens niet zeggen dat er slechts 150 
Joden in de straat woonden", stelt 
Lipschits. "Wel waren er 150 huis-
adressen waar Joden woonden." 

Velleman 
Lipschits neemt als voorbeeld 
huisnummer 3 waar het gezin 
van Salomon Velleman woonde. 
Dit gezin bestond uit het gezins-
hoofd Salomon Velleman, zijn 
echtgenote Hendrietta Velleman-
Stopppelman, zoon Marcus Ger-
son Velleman en dochter Frouke 
Leentje Velleman. De volgende 
gegevens zijn over deze gezins-
leden op de website te vinden: 
Salomon Velleman, koopman van 
beroep, geboren in Groningen op 
21 april 1898, omgebracht in Neu-
kirch op 28 februari 1943, bereikte 
de leeftijd van 44 jaar. De echtge-
note Hendrietta Velleman-Stoppel-
man, huisvrouw, geboren in Gro-
ningen op 7 juli 1897, omgebracht 
in Auschwitz op 5 november 1942, 
bereikte de leeftijd van 45 jaar. De 
zoon Marcus Gerson Velleman, 
kleermaker van beroep, geboren 
in Groningen op 25 april 1921, 
omgebracht in Midden-Europa op 
31 maart 1943, bereikte de leeftijd 
van 21 jaar. De dochter Frouke 
Leentje Velleman, geboren in Gro-
ningen op 30 juli 1928, omgebracht 
in Auschwitz op 5 november 1942 
(evenals haar moeder) en bereikte 
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de leeftijd van 14 jaar; als kind oe-
fende ze kennelijk geen beroep uit. 
(De sterfdata zijn doorgaans niet 
de echte sterfdata. Vaak werd 
de laatste dag van de maand 
als sterfdatum geregistreerd.) 

Leeftijdsopbouw 
Van alle 229 Joden die in januari 
1941 in de Folkingestraat woon-, 
den, staan op de website de volgen-
de gegevens: naam en voornaam, 
gezinsrelatie, geboorteplaats en ge-
boortedatum, sterfplaats en sterf-
datum, beroep. Lipschits heeft 
dit voor al deze 229 Joden uitge-
zocht. "Hiermee zijn we in staat 
een globaal overzicht te geven 
van de Joodse bevolking van de 
Folkingestraat in januari 1941." 
Neem de leeftijdsopbouw. Het di-
gitaal monument vermeldt de 
leeftijd die bereikt is, afgerond op 
hele jaren. Bijvoorbeeld iemand 
die is omgebracht op de leeftijd 
van 53 jaar plus 11 maanden, 
staat geboekt als iemand die de 
leeftijd van 53 jaar heeft bereikt. 
De hierdoor ontstane fout kan vol-
gens Lipschits worden verergerd 
door de vrij willekeurige vast-
stelling van de sterfdatum op de 
laatste dag van een maand zo-
als hierboven vermeld. De bevol-
kingssamenstelling was als volgt 
(in aantallen resp. percentages): 
0 tot 13 jaar: 23 (11%) 
13 tot 20 jaar: 14 (7%) 
30 tot 40 jaar: 62 (30%) 
40 tot 60 jaar: 53 (25) 
ouder dan 60 jaar: 55 (26%) 
Lipschits zegt dit niet zo veel. "We 
hebben geen vergelijkende cijfers 
voor bijvoorbeeld de gehele stad 

Groningen. Wat mij opvalt, is dat 
meer dan de helft (25 + 26 = 51%) 
van de Joodse bevolking in de Fol-
kingestraat 40 jaar of ouder was. In 
die tijd was 40 jaar al een hele leef-
tijd. De uitersten zijn de Joden die 
hun eerste levensjaar niet hebben 
vol gemaakt en één persoon die de 
leeftijd van 84 jaar heeft bereikt." 

Beroepen 
Of neem de beroepen. Van 207 Jo-
den in de Folkingestraat in janu-
ari 1941 zijn de beroepen bekend. 
Hiervan waren 114 Joden zon-
der beroep. "Niet verwonderlijk", 
meent Lipschits, "want in de ge-
meentelijst van 1941 worden huis-
vrouwen, schoolgaande kinderen 
en werkloze bejaarden beschouwd 
als personen zonder beroep." 
Van de 93 overige Joden noemden 
17 personen (18%) zichzelf koop-
man. Dit is volgens Lipschits een 
ruim begrip. "Een koopman kan 
een groot zakenman zijn of een 
arme sloeber die met een gehuur-
de kar vodden ophaalt. Een enkele 
keer wordt een nadere aanduiding 
gegeven. Er zat een papierhande-
laar bij. En een zuurkoopman." 
De tweede beroepsgroep in 
grootte is die van reiziger of ver-
tegenwoordiger. Van de totale 
groep van 93 Joden noemden ne-
gen personen zich reiziger of 
vertegenwoordiger, bijna 10%. 
Er waren zeven slagers (de drie 
paardenslagers niet meegerekend), 
vier bakkers en drie banketbak-
kers, zes winkelierswaaronder 
twee kruideniers; vier winkelbe-
diendes, drie magazijnbediendes, 
drie kleermakers. Daarnaast was 

er een reeks beroepen die door één 
persoon werden uitgeoefend: een 
godsdienstonderwijzeres, een lom-
pensorteerder, een makelaar, een 
kok, een handweefster, een poe-
lier, een boekhouder. Eén persoon 
noemde als zijn beroep arbeider. 
Opvallend in de lijst van 93 beroe-
pen vindt Lipschits het ontbreken 
van bepaalde beroepen. "Geen 
timmerman, geen loodgieter of 
overige ambachtslieden. Maar 
ook geen diamantbewerkers." 

Bijzonderheden 
Dit systeem om een groep — in 
dit geval de Joden die in januari 
1941 bewoners waren van de Fol-
kingestraat - als een geheel te 
beschouwen en onder te verdelen 
geeft volgens Lipschits aardige 
inzichten. Maar dit was niet zijn 
eerste opzet bij het ontwikkelen 
van dit Digitaal Monument. "Het 
ging mij om de mensen, niet om 
de leeftijdsgroepen of de beroeps-
groepen — hoe interessant ook." 
In de Sjoa zijn geen zes miljoen Jo-
den vermoord, maar is zes miljoen 
keer een Jood vermoord, zo haalt 
Lipschits Abel Herzberg aan. Lip-
schits: "We kunnen de Joden uit 
de Folkingestraat in januari 1941 
ook op die manier benaderen, als 
personen, als individuen. Als je 
een groep van enige honderden Jo-
den bestudeert als individuen kom 
je altijd wel bijzonderheden tegen." 

Een voorbeeld. Schoontje Hartog 
Izabella Engelsman (7-6-1886, 
Wijk bij Duurstede) vestigde zich 
in 1912 als onderwijzeres in Gro-
ningen. Ze woonde in de stad op 
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Vervolg 'Joodse Folkingestraat herleeft op digitaal Joods monument' 

Hebreeuws leesplankje, Schoontje Engelsman (1886 - 1943), 
Groningen, ca. 1930. 

Coll. Joods Historisch Museum, Amsterdam 

verschillende adressen met als 
laatste adres Folkingestraat 7a. 
Lipschits is een aantal bijzondere 
dingen over Schoontje te weten 
gekomen. "Ze was zionist, het-
geen voor de Tweede Wereldoorlog 
een bijzonderheid was. Nog meer 
bijzonder was dat zij als alleen-
staande vrouw in 1932 een reis 
naar Palestina maakte waar zij 
foto's maakte. Na haar terugkeer 
in Nederland gaf ze bij verschil-
lende joodse gemeentes lezingen 
over Palestina. In 1930 kwam 
Schoontje als eerste met een He-
breeuws leesplankje, in navol-
ging van het Nederlandse lees-
plankje aap-noot-mies dat in 1897 
door Hoogeveen werd gemaakt." 
Het door Schoontje gemaakte 
Hebreeuwse leesplankje was een 
doordacht werkstuk. "Alle 22 let-
ters van het Hebreeuwse alfabet 
zijn er in verwerkt plus de zoge-
noemde sluitletters als de sluit-ts-
adie (eets) en de sluit-mem (Jam). 
Alle klinkers komen op het lees-
plankje voor. Ook de klankcom-
binaties komen op het leesplankje 
voor, zoals de letter joet als J (jam) 
en in klinkercombinatie als ie (iesj). 
Of de letter waaf die op het lees-
plankje voorkomt als W, O en OE." 
In de recensies van het leesplank-
je van Schoontje is nogal eens be-
nadrukt dat het geen verwijzing 
naar de Joodse godsdienst bevat. 
Volgens Lipschits leerden in die 
tijd de kinderen Hebreeuws om de 
Tenach te kunnen lezen, terwijl 
het leesplankje van Schoontje, af-
gezien van de keppel op het hoofd 
van de man, strikt seculier was. 
"Dit was volgens de zionistische 

leer volgens welke de taal secu-
lier diende te zijn als uitdruk-
king van het nationale streven." 

Inwonen 
Op 150 huisnummers in de Fol-
kingestraat woonden 229 Joden. 
Dat betekende uiteraard niet dat 
er 229 gezinnen woonden. Schoon-
tje, bijvoorbeeld, woonde als enige 
Jood op het adres Folkingestraat 
7a. Lipschits: "Het valt op dat 
er in januari 1941 nogal wat al-
leenstaande Joden buiten een ge-
zinsverband in de Folkingestraat 
woonden. Het zijn vaak Joden die 
als inwonende bij Joodse gezinnen 
woonden en bij nadere analyse 
blijkt dat een belangrijk deel van 

hen in Duitsland was geboren. Wel-
licht gaat het hier om Duitse Joden 
die in de jaren '30 naar Groningen 
zijn gevlucht en hier een onderko-
men in Joodse gezinnen vonden." 
Het is overigens moeilijk vast te 
stellen wat een gezin was. Gewoon-
lijk omvatte een gezin destijds het 
gezinshoofd, de echtgenote en de 
kinderen. "Bij het Joodse proletari-
aat was het vrij normaal dat hulp-
behoevende ouders bij hun kinde-
ren introkken", aldus Lipschits. 
Hij noemt als voorbeeld het gezin 
van de vertegenwoordiger Louis 
Stoppelman op Folkingestraat 
11. "Volgens het Digitaal Monu-
ment was Louis Stoppelman hoofd 
van een gezin van zes personen. 
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een zoon en volgens het Digitaal 
Monument zou de echtgenoot de 
oorlog hebben overleefd. "Via de 
gemeentelijst zoekend op het adres 
waar Frouwke woonde, ontdekte 
ik met wie zij was getrouwd. Dat 
blijkt David van Maagdenburg te 
zijn die in Groningen werd geboren 

op 13 december 1861. Via het pro-
gramma Genlias vond ik dat deze 
David van Maagdenburg, echtge-
note van Frouwke Gosschalk, op 
17 april 1941 in de stad Groningen 
is overleden. Dit is helder als je er-
achter komt. David staat als Jood 
op de gemeentelijst maar hij staat 

niet in In Memoriam. Hij is im-
mers niet in een Duits concentra-
tiekamp maar thuis in Groningen 
gestorven. Vandaar dat hij ten on-
rechte in het Digitaal Monument 
als overlevende geboekt staat." 

Uitnodiging 

voor de Algemene Ledenvergade-
ring van de Vereniging JaGDaF 
te Groningen te houden op 24 
april 2008 in Groningen*. 
Aanvang 19.30 uur. 

Agenda 
1. Opening 
2. Mededelingen voorzitter 
3. Jaaroverzicht bestuur 2007 

a. Resultatenrekening 2007 
b. Begroting 2008 

4. Benoeming kascommissie 
5. Jaarlijks vast te stellen 
contributie 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 

* Het bestuur verzoekt de leden 
die de vergadering wensen bij te 
wonen zich uiterlijk 9 april 2008 
op te geven bij het secretariaat, 
Anton Mauvestraat 9, 8932 KH 
Leeuwarden; tel. 058 2121524 of 
e-mail: ietschabbing@hotmail. 
com 
waarna voor toezending van de 
bij de agenda behorende stukken 
zal worden zorggedragen. 

De locatie zal afhankelijk van het 
aantal leden dat de vergadering 
wil bijwonen, worden vastgesteld. 

Bestuur van de Vereniging 
JaGDaF 

Vooruitwijzing naar Pesach 

ff 

E 

l A t e l i e r l O e e s W o l f I 

Op seideravond zou er bij u een prachtige 
zilveren seiderschotel op tafel kunnen 
staan als u bij ATELIER CEES WOLF 
naar de mogelijkheden komt kijken. 

G o u d - & z i l v e r s m i d R e s t a u r a t o r 

Westerhaven 1 1 H 3 I n ^ p - 3 1 2 4 0 9 8 ~ info@atel ierceswolf.nl 
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Alef-Beth 
bewerkt door Daniël Lipschits aan de hand van een internetsite 

K T 

7T\ 
Y\xy 

Als u goed kijkt, ziet u dat in iedere letter van het Hebreeuwse alfabet een magen david verborgen zit. 
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Joodse Groningers van Weleer 
Shimon Halevie 

Uit Trouw van dinsdag 4 septem-
ber 2007: 
Utrecht - De Nederlandse RK bis-
schoppen voeren een 'Dag van het 
Jodendom' in en roepen de paro-
chies op om die jaarlijks op 17 janu-
ari te vieren. De eerste dag heeft dus 
op donderdag 17 januari plaatsge-
vonden. Met de dag, zo deelden de 
bisschoppen gisteren mede, willen 
ze de bezinning op de Joodse wor-
tels van het Christelijk geloof en 
de betekenis van de dialoog met de 
Joden stimuleren, (verkorte versie) 

Iedereen in zijn omgeving kent 
wel een bloed- of aanverwant die 
niet helemaal in de pas loopt met 
de overige familieleden. Als kind 
zijn ze al vervelend en tegen-
draads. Dit was bij ons het geval 
met ons jongste broertje Simon, 
een nakomertje die vijfjaar na mij 
geboren werd. Het zal u duidelijk 
zijn dat het een schromelijk ver-
wend ventje was. Eigenlijk is het, 
misschien wel te sterk uitgedrukt, 
maar het was een luis in de pels 
van de familie. Hij was trager, als 
het hem uitkwam, altijd te laat als 
hij een afspraak moest nakomen 
en beslist niet serieus als hij een 
taak opgedragen kreeg. Dit gaf, 
het zal u duidelijk zijn, nogal wat 
wederzijdse spanningen. Het be-
roerde is echter dat je er niet mee 
en niet zonder kunt leven. Uiter-
aard had hij natuurlijk ook zijn 
goede kanten. Je zou hem tekort 
doen als die niet genoemd zou-
den worden. Soms met een zeer 
heldere opmerking tijdens een 
discussie tussen een tweetal rab-

Hoe een vervelend, verwend 
jongetje -ook nog een 

nakomertje- het nog ver 
kan schoppen ... 

door René S. de Vries 

bijnen, soms een enkel woord in 
een gesprek met drie kohaniem. 

Voettocht met nakomertje 
Het was in het begin van de ja-
ren vijftig van de vorige eeuw dat 
mijn broer en ik besloten om een 
voettocht naar Santiago de Com-
postella te maken. U weet wel, 
dat bedevaartsoort in het noord-
westen van Spanje. We waren een 
heel eind met het treffen van de 
voorbereidingen en zouden bin-
nenkort van start gaan, toen het 
gebeurde. Simon zat weer te zeu-

ren dat hij mee wou. Mijn broer 
zowel als ik hadden hier totaal 
geen zin in en behoudens dat was 
hij, in tegenstelling tot ons, geen 
getrainde loper. Helaas bleek dit 
keer dat het de nabije omgeving 
was die hem stimuleerde, die 
was dan immers mooi een tijdje 
van Simon af. "Het zou hem goed 
doen, en hij zou er zeker flinker 
van worden", zo werd er gerede-
neerd. En zo gaven we, onder druk 
van de omgeving uiteindelijk toe. 

Achterstand-
Het geschiedde dus dat we met ons 
drieën op pad gingen. Aanvanke-
lijk was er niets aan de hand en 
haalden we de door ons gestelde af-
standen en doelen, zij het met een 
lichte vertraging, redelijk goed. 
Maar steeds vaker bleef hij achter 
en kon ons tempo niet meer bijhou-
den. Vooral in geaccidenteerd ter-
rein kon zijn achterstand aanmer-
kelijk oplopen. We moesten vaak 
op hem wachten totdat hij weer 
naast ons kwam lopen. Op een 
late namiddag, toen we aan het 
laatste deel van onze tocht begon-
nen waren en de Pyreneeën bijna 
achter ons hadden gelaten, moes-
ten we weer lang op hem wachten. 
Zolang zelfs dat we besloten een 
stukje terug te lopen, om te kijken 
waar hij bleef. Na enige tijd speu-
ren zagen we hem onderin het 
ravijn liggen. Van grote afstand 
konden we al zien dat er niet veel 
van hem over was. Eigenlijk kon-
den we niets meer voor hem doen. 
Enig overleg maakte ons duidelijk, 
dat we hoe dan ook maar gewoon 
verder moesten lopen en hem als 
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vermist opgeven. We lagen toch 
al zo ver achter op ons schema. 

Doel bereikt? 
In Santiago de Compostella aan-
gekomen liepen we door naar het 
centrum en kwamen aan op een 
zonovergoten plein. Het plein was 
prachtig geplaveid met marmeren 
platen, in zwart en wit uitgevoerd. 
De weerkaatsing van het licht 
deed pijn aan onze ogen. Er waren 
zeker zo'n driehonderd mensen op 
het plein aanwezig die in diepe 
devotie geknield zaten te bidden. 
Het was een overweldigende en 
onvergetelijke ervaring die diepe 
indruk op ons maakte. Plotse-
ling, als uit het niets verschenen, 
stond er een man in een donkere 
pij naast ons. "Waarom knielt u 
niet?" vroeg hij ons vriendelijk. 
"Wij zijn joden", zei mijn broer. 
"Wij knielen niet voor andere 
goden". We verwachtten dat de 
man ons kwaad weg zou sturen. 
Niets was echter minder waar. 
Hij keek ons enigszins ver-
baasd aan. "Dat is zeer inte-
ressant", zei hij verrast. "Mis-
schien kunt u even met me mee-
komen naar onze vicaris, die 
zal u graag willen ontvangen". 
We liepen verrast achter hem aan 
tussen de biddende menigte door 
naar een klein gebouwtje dat zich 
achteraan op het plein bevond. 
De vicaris was gezeten in een kan-
toortje achter een zeer imposant 
groot mahoniehouten bureau dat 
bijna de gehele ruimte vulde. Hij 
was gekleed in een wit habijt en 
had een indrukwekkend kruis aan 
een ketting om zijn hals hangen. 

Vriendelijk lachend stond hij op 
om ons te begroeten, gaf ons de 
rechterhand en benadrukte dit 
nog eens door de linkerhand er 
bovenop te leggen. Reagerend 
op zijn verzoek om te gaan zit-
ten namen we plaats op een een-
voudig houten stoel. Uitvoerig 
vertelde hij ons hoeveel mensen 
er jaarlijks Santiago de Compos-
tella bezochten en wijzend op de 
grote hoeveelheid ansichtkaarten 
die achter hem aan de muur hin-
gen was het duidelijk dat ze met 
goede herinneringen huiswaarts 
waren gekeerd. Zo ook wij, toen 
we de thuisreis aanvaardden. 

Zeven jaren later 
Het zal ongeveer zeven jaar later 
geweest zijn, dat we besloten om 
deze tocht nogmaals te maken. 
Het zou echter te ver voeren om 
deze zeer spectaculaire tocht hier 
te beschrijven, maar het verliep 
allemaal voortreffelijk. We kwa-
men weer aan op dat zon overgo-
ten plein. Ook de biddende men-
sen ontbraken ditmaal niet. We 
bleven kaarsrecht staan, met in 
ons achterhoofd Mordechai die 
niet wou knielen voor Haman. 
Dezelfde man, die ons de vo-
rige maal begroette kwam, toen 
hij ons herkende, duidelijk blij 
en verrast naar ons toe. "De vi-
caris wacht reeds op u", sprak 
hij verheugd. "Wij hebben uw 
tocht vanaf de Franse grens in-
tensief gevolgd". Mijn broer en 
ik keken elkaar vragend aan. 
Ziende dat wij verbaasd waren 
sprak hij verduidelijkend: "Ja, via 
de Interkerkelijke inlichtingen 

dienst (in de wandelgangen 'In-
terChurch' genoemd) konden wij u 
beiden geheel volgen. Binnen geko-
men in het kantoor van de vicaris 
troffen we een geheel andere man 
achter het bureau aan. Hij was be-
duidend jonger en had iets bekends 
wat we niet konden plaatsen. Ook 
hij was gekleed in een wit habijt, 
maar het kruis ontbrak echter. 
"Gaat u zitten", sprak hij plechtig. 
"Zoals u reeds van onze bode heeft 
vernomen, zijn we op de hoogte 
van uw komst en heb ik uitgebrei-
de informatie over u verkregen". 
Voor ons als kerk bent u buiten-
gewoon interessant. Hij stond op 
en gaf ons een warme handdruk, 
maar op dat moment zagen we dat 
hij iets wou zeggen doch in heftige 
emotionele problemen raakte. Hij 
kon zich niet langer goed hou-
den, kwam vervolgens achter zijn 
bureau vandaan, barstte in tra-
nen uit en omarmde ons intens. 
Even, heel even maar, moest 
ik aan Jozef denken.... 
"Simon, Simon toch" stamelde ik! 

Kardinaal Simonis heeft een be-
langrijke bijdrage geleverd aan 
de totstandkoming van de 'Dag 
van het Jodendom' welke op 17 
januari jongstleden voor de eer-
ste maal heeft plaatsgevonden. 
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Wij, burgers van Israël 
door Simon Soesan 

Na de Poerim- en Pesachdrukte is 
het weer tijd voor bezinning en her-
denken, niet alleen op 4 mei in Ne-
derland, maar ook in Israël. Eerst 
Jom Hasjoa op 1 mei en daarna 
Jom Hazikaron, (herdenking 
slachtoffers Israël) op 7 mei. Wij 
meenden er goed aan te doen het in-
drukwekkende artikel van Simon 
Soesan uit Levend Joods Geloof 
van vorig jaar hier over te nemen. 

(red.) 

Tegenover ons huis op de Carmel 
ligt een heuveltje. Op die heu-
vel bevindt zich een parkje. 'Het 
park van de kinderen', noemen 
we het. Er staat een herdenkings-
monument met 43 namen erop. 
Tot 2000 waren dat 'slechts' 29 
namen, van zonen en dochters 
uit onze wijk die in onze oorlo-
gen zijn omgekomen. Sinds 2000 
zijn er veertien namen bijgeko-
men van kinderen die zijn gedood 
bij terreuracties in onze stad. 
De basisschool in onze wijk 
organiseert elk jaar de her-
denkingsplechtigheid. Traditio-
neel begint de dodenherdenking 
(Jom Hazikaron) bij het vallen 
van de avond en is het de dag 
daarna een treurdag. Om acht 
uur op de avond van de doden-
herdenking gaan alle sirenes in 
het land af en houden we één mi-
nuut stilte. De volgende ochtend 
om elf uur gaan de sirenes weer 
af. Deze keer voor twee minuten 
stilte. Het verkeer, de fabrieken, 
het leger: alles stopt en iedereen 
gaat staan. Auto's op de snelwe-
gen stoppen en mensen stappen 
uit. Alleen een aantal van onze ul-

tra-orthodoxe joodse medeburgers 
loopt door en spuugt vaak op de 
grond. Dat is blijkbaar hun religie. 

Onze wijk in Haifa 
Ikzelf ben verbonden aan deze ba-
sisschool vanaf het moment dat 
onze oudste er, negentien jaar ge-
leden, naartoe ging. Sindsdien is 
deze ceremonie iets waar ik met 
de kinderen en met vrienden al-
tijd heen ga. Hun moeder, zoals 
vele moeders, kan het niet aan en 
kijkt thuis naar de officiële nati-
onale plechtigheid op de televisie. 
Enkele jaren geleden kwam Bas-
sam er met zijn familie bij. Hoe-
wel ze in een andere wijk wonen 
en christelijke Arabieren zijn, is 
dat geen probleem. Onze wijk is 
een gemengde wijk, wat wil zeg-
gen dat Joden en niet-Joden, 
zelfs vluchtelingen uit Libanon, 
er vreedzaam samenleven als 
burgers van Israël. Hoewel de 
ceremonie plechtig is, dragen de 
schoolkinderen gedichten voor, er 
is ballet, er worden zelfs liedjes 
gezongen, alles met als onderwerp 
de gevallen zonen en dochters 
van onze wijk. Uiteraard wordt 
er dan niet geapplaudisseerd. 
Onze wijk is een doorsnee Israë-
lische wijk. Niets bijzonders, be-
halve dan misschien het feit dat 
we in Haifa wonen, waar het sa-
menleven van Joden en niet-Jo-
den heel normaal is, ondanks dat 
de media in de wereld daar lie-
ver geen aandacht aan besteden. 
Ook dit jaar helpen Bassam en 
ik met het voorbereiden van 
het park. Lichtmasten en dui-
zend stoelen van de gemeente, 

geluidsversterking, een vlaggen-
mast en de omgekeerde helm 
die in het midden moet. Tra-
ditioneel en symbolisch wordt 
daar een herdenkingsvuur in 
aangestoken. Jarenlang mocht 
ik de vlag halfstok hijsen. En-
kele jaren geleden, terwijl ik de 
vlag liet zakken, hielp Bassam 
me daarbij. Sindsdien doet hij 
het en is men gewend geraakt 
aan deze reus van honderddertig 
kilo, die met tranen in zijn ogen 
luistert naar de 43 namen die elk 
jaar weer worden voorgelezen. 
Zelfs de eerste baby van onze wijk 
staat op die lijst. Een lijst waar 
niemand op wil staan en die we 
allemaal elk jaar opnieuw horen, 
met de hoop in ons hart dat er geen 
nieuwe namen bij zullen komen. 
Onze kinderen zien deze plech-
tigheid niet anders. Bij toeval 
heeft elk kind van ons al twee 
vrienden of vriendinnen uit haar 
of zijn klas moeten begraven. De 
ontploffing van het Matsarestau-
rant, vlak onder ons huis, en het 
opblazen van bus nummer 36, 
acht straten bij ons vandaan, wa-
ren daar mede de oorzaak van. 
Maar ook de zelfmoordactie in 
het Maximrestaurant heeft het 
leven van vrienden en vriendin-
nen geëist. Daarom zijn de na-
men op het herdenkingsmonu-
ment niet abstract voor ze. Als 
de namen worden voorgelezen, 
staan ze dicht bij me en ik pro-
beer ze alle drie vast te houden. 
Ook Oren, een jongen die op der-
tienjarige leeftijd in het Maxim-
restaurant zijn vader, zusje, neefje 
en grootouders verloor en daarbij 
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zelf zwaar gewond raakte, is er 
bij. Oren is sinds de aanslag blind 
en loopt moeilijk. Na drie jaar zit 
zijn gezicht nog vol met scherven 
en littekens. Ze kunnen er niets 
aan doen, maar mensen moeten 
altijd even naar hem kijken. Als 
de sirenes afgaan, krimpt hij in 
elkaar. En als de namen van zijn 
zus, vader, neef en grootouders 
worden genoemd, lijkt het of hij 
naar beneden kijkt. Alleen het 
schokken van zijn schouders laat 
zien wat er werkelijk door hem 
heen gaat. Ik kijk naar de gehan-
dicapten. De gewonden die oorlo-
gen en aanslagen overleefden en 
in hun rolstoelen vooraan zitten. 

Tommer, die de snelste hardloper 
van de school was en nu geen benen 
meer heeft. Maya, op wie onze zoon 
als kind verliefd was en die het de 
rest van haar leven ook zonder be-
nen zal moeten doen. Andere kin-
deren die inmiddels bijna volwas-
sen zijn geworden en die ook nooit 
meer zullen dansen of rennen. 
Het heeft onze jonge staat in-
middels heel wat gekost om 
onafhankelijk te zijn en het 
lijkt er helaas op dat het ons 
nog heel wat zal gaan kosten. 
Onze buren moeten ons nog 
steeds niet. De Europese Unie 
vindt de leider van Iran helemaal 
niet eng en blijft zijn eis steunen 
om zelf atoomwapens te mogen 
hebben. In Libanon woont, onder 
de grond, een man in een jurk 
die blijft volhouden dat hij ons 
van de wereldkaart zal vegen, 
terwijl Frankrijk, Duitsland en 
Rusland hem blijven bewapenen. 

Tekening: Gerrit Offringa 

Af en toe vraag ik me af of het 
allemaal wel zinnig was. Of ik 
er goed aan heb gedaan: naar Is-
raël gaan, trouwen met de liefste 
vrouw in de wereld en vervolgens 
drie kinderen in dit land groot-
brengen. Je hebt zo je momenten. 
Tijdens de ceremonie denk ik ook 
aan mijn kameraden in het leger, 
idealisten zoals ik, die omkwamen 
bij acties en veldslagen in de volle 
overtuiging dat we het voor de 
verdediging van ons land deden. 
Ik kijk naar de ouders die de 
naam van hun kinderen op het 
herdenkingsmonument zien en 
heb niets meer te zeggen. 
Maar dan nadert het einde van 
de plechtigheid en zingen we ons 
volkslied: 'Zolang diep in het 
hart de joodse ziel leeft en gericht 
naar het Oosten het oog verlan-
gend naar Zion kijkt, is onze hoop 
niet vervlogen. De hoop, twee-
duizend jaren oud, om een vrij 
volk te zijn in ons eigen land, het 
land van Zion en Jeruzalem...'. 
Dan weet ik en dan weten we 
allemaal weer waarom we hier 
zijn. Dan weten wij dat we hier 
zullen blijven, dat hier ons thuis 
is en dat we er alles aan zul-
len doen om hier in vrede en in 
veiligheid te kunnen leven. Als 
burgers van een onafhankelijk 
land, slechts afhankelijk van el-
kaar. Wij, burgers van Israël. 

Uit: Levend Joods Geloof, nr. 5 
Sjawoeot 2007 
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Oproep nabestaanden Ruth Marion Weile (1928-1943) 

Ruth zit op het raamkozijn 
in het midden. 

en vervolgens naar Auschwitz. 
(Als overlijdensdatum wordt 10 
september 1943 aangehouden.) 
Het fotoboek werd me door de zus 
van het buurmeisje aangeboden 
met het verzoek na te gaan of er 
nog familie van Ruth in leven is 
bij wie dit album in goede handen 
zou zijn. Wie helpt mij verder? 

Stefan van der Poel 

E-mail: s.van.der.poel@rug.nl 
Tel.050-5262730 

Een kunstleren fotoalbum, on-
geveer 20 bij 30 centimeter, met 
daarin circa 50 foto's: het werd 
me onlangs overhandigd door 
een dame uit Haren. De foto's to-
nen familieportretjes en enkele 
vakantiekiekjes uit de periode 
1928-1941. Hier en daar staat 
in moeilijk leesbaar Duits iets 
achterop de foto's geschreven. 
Het album behoorde toe aan Ruth 
Marion Weile, een Duits-Joods 
meisje dat op 5 juni 1928 in Mag-
deburg werd geboren. Over haar 
ouders weet ik, behalve hoe ze 
eruit zagen, vrijwel niets. Haar 
moeder heette Helene Löwen-
stein op 7 juli 1890 geboren te 
Schönebeck; haar vader was 
Sally Weile, vier jaar ouder dan 
Helene en geboren te Slochau. 
Eind 1938 kwam Ruth (waar-
schijnlijk alleen) naar Nederland. 
Tussen 1938 en 1939 woonde ze 

in Rijswijk (aan de Dwarsweg 1). 
Op 10 november 1939 verhuisde 
ze naar Groningen (stad). Waar-
schijnlijk woonde ze toen al bij de 
familie Van der Lijn aan de J.A. 
Feithstraat 30 en vanaf augus-
tus 1940 aan de Kleine Pelster-
straat 3b. Vast staat dat ze bij 
deze familie woonde toen deze in 
april 1941 naar Haren verhuisde 
(Poorthofsweg 26). Het gezin Van 
der Lijn bestond uit vader Leon, 
moeder Line (meisjesnaam Lorjé), 
dochters Elise (1935) en Félicie 
(1943) en zoon Carolus (1937). 
Ook dit hele gezin is omgebracht. 
In de eerste dagen van februari 
1943 moet Ruth het fotoalbum aan 
haar buurmeisje hebben gegeven, 
toen ze zelf naar Amsterdam ver-
trok. Vanaf 9 februari 1943 woon-
de ze daar in ieder geval aan de 
Retiefstraat 26 III. Kort daarna is 
ze naar Westerbork gedeporteerd 

Ruth staat op de tweede rij, geheel rechts. 
Deze foto is waarschijnlijk in 1939 in Rijswijk gemaakt. 
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Laat het licht naar binnen schijnen 
door let Schabbing 

Op 16 december 2007 was er 
een interreligieuze vredesdienst 
met Lichtceremonie georgani-
seerd door de Soefi Beweging 
Nederland, Centrum Friesland. 
Het onderwerp was: Laat het 
licht naar binnen schijnen. 
Iemand van het Soefisme ging 
voorop met een brandende kaars, 
en achter haar gingen de verte-
genwoordigers uit het Hindoeïs-
me, Boeddhisme, Zarathoes-
tra, Jodendom, Christendom 
(Rooms Katholiek en Remon-
strant), Islam, Baha'i, de met ge-
dimd licht verlichte zaal binnen. 
Terwijl iedereen zich opstelde 
voorin de zaal, werd met het 
binnengebrachte licht een gro-
te kaars aangestoken en werd 
het ook weer licht in de zaal. 
Behalve de grote kaars stonden er 
meer (kleinere) kaarsen op de grote 
tafel. Nu onstak ieder vanuit zijn/ 
haar geloof symbolisch een licht 
voor een religie. Ik onstak sym-
bolisch het licht voor het Hindoe-
isme, en iemand vanuit de Islam 
ontstak het licht voor het Joden-
dom. 
Tenslotte ontstak iemand van-
uit de Baha'i een kaars met de 
woorden; "voor hen allen die be-
kend of onbekend aan de wereld, 
het Licht der Waarheid hebben 
hooggehouden, in de duisternis 
van menselijke onwetendheid". 
Na rustige muziek werd van-
uit de verschillende religies een 
tekst gezegd, en verteld waarom 
men deze tekst gekozen had. 
Deze keer had ik geen tekst uit 
de Tora, maar de bracha (gebed) 
voor het ontsteken van de sjabbes-

lichten: geprezen, U, Eeuwige G'd, 
Koning van de wereld die ons door 
Zijn geboden een bijzondere 
taak heeft opgelegd en ons het 
aansteken van het Sjabbat-
licht heeft opgedragen. 
Eerst heb ik uitgelegd wat Sjab-
bat is en waarom, en wanneer 
de Sjabbat begint. 
Na het aansteken van de twee 
lichten bedekt de vrouw eerst het 
licht met haar handen, zegt de 
bracha (gebed), kan zich naar bin-
nen keren, om vervolgens symbo-
lisch het licht te verspreiden. Na-
dat ieder zijn/ haar tekst en uit-
leg had gegeven volgde een stilte. 
Na nog wat rustige muziek hield 
de Rama een korte toespraak. 
Hierna mocht men om de beurt 
naar voren komen en kreeg ie-
der een glazen schaaltje met een 

brandend kaarsje met de woor-
den; "neem dit licht, geef licht". 
Terwijl iedereen een lichtje had 
werd er gezamenlijk een mantra 
gezongen, waarna alle lichtjes op 
de trappen voorin de zaal werden 
gezet. Iedereen kon in zijn/haar ei-
gen tempo de zaal verlaten en be-
neden koffie of thee en iets lekkers 
nuttigen. Het is jammer dat ik de 
sfeer die door deze hele viering 
ontstond niet kan laten voelen. Wij 
voelden een verbondenheid, waar-
bij ieder in zijn/haar waarde bleef. 



S e r g e * s M e d i a H y p e 
<E en greep uit IsraëCiscüe Internet-Sites 

PeaceMaker - the Game! 

Terwijl de raketnaanvallen van-
uit de Gazastrook op de zuidelijke 
plaatsen van Israël gestaag door-
gaan, ontmoeten de leerlingen 
van 5 VWO elkaar in het com-
puterlokaal van de school Sja'ar 
ha-Negev (De poort van de Ne-
gev) vlak bij Ashkelon. Zij trach-
ten het regionale conflict op te los-
sen door middel van een nieuw in-
teractief computerspelletje Peace-
Maker. 

Inmiddels zijn er rond de hon-
derdduizend exemplaren van het 
spel verspreid onder Israëli's en 
Palestijnen. De PeaceMaker is 
bekroond met talloze prijzen zo-
wel voor het initiatief als voor 
het interactieve gedeelte van het 
spel, waarin de spelers met elkaar 
proberen te onderhandelen. Zo 
worden ze geconfronteerd met al-
lerlei onverwachte situaties, zoals 
bijvoorbeeld met regeringsproble-
men van het land, de relatie met 
de eigen bevolking en de reacties 
van de internationale gemeen-
schap. De spelers kunnen zelf hun 
eigen rol kiezen die zij graag wil-
len spelen: of die van de premier 
van Israël of die van de voorzit-
ter van de Palestijnse autonomie. 

Tijdens het spel worden van de 
spelers continu oplossingen ver-
wacht voor de karakteristieke ge-
beurtenissen in het Midden-Oos-
ten: het begint met onschuldige 
demonstraties en protesten en 
gaat door tot aan heftige terreur-
aanslagen en geweld. De spelers 

Easy to Use 

1 
ff Tr PAtf STINIAM PRCSIDCNT 

'f5 P*IM£ MJKfSTER 

* W PVAY RANOQM i©€ 
Challenge yourself to both sides. 

The Hawk Says: Israëli Army troop 
increase security in and anound the 
territories. The security of Israëli a 
more important than anything else. 

The Dove Says: Intense presence t 
Army troops interferes with the Patc 
people's ablrtity to work and live. T 
create tensions that could be avordf 

Listen to your advisors. Make a decision. 

YOU WIN: TWO-STATE SOLUTION 
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The JOY of success. 

ÏOU LOSE: THC THIRD INTIFADA 
'9 

The AGONY of defeat. 

moeten beslissen, welke stappen 
ze moeten nemen om de 'virtu-
ele vrede' te kunnen bereiken. 

"Toen we voor het eerst aan het 
concept van het spel PeaceMaker 
dachten, was ons idee om het spel 
onder mensen te verspreiden die 
in het gebied wonen waar het con-
flict voortdurend een rol speelt. Zo 
kunnen zij zich direct in de rol van 
een van de leiders verplaatsen. De 
spelers kunnen als het ware in de 
huid kruipen van de beleidsma-
kers en zelf ervaren hoe moeilijk 
het is om goede en juiste beslissin-
gen te nemen en zelf proberen de 
vrede in het Midden-Oosten te cre-
eren"- vertelt Assy Borak, de eige-
naar van het bedrijf ImpactGames 
die het spel op de markt bracht. 
De directeur van 'The Peres Cen-
ter for Peace', Ron Poendak meld-
de ook dat door middel van het 
spel de maatschappij zich meer 
bewust kan worden van de proble-
men die de leiders van beide par-
tijen moeten oplossen en hoe snel 
de situatie beïnvloed wordt door 
hun politieke keuzes. "Wij hopen 
de jonge generatie in staat te kun-
nen stellen zich los te maken van 
oude stereotypen, ze te leren cre-
atieve oplossingen te vinden en 
uiteindelijk de werkelijke leiders 
van beide volkeren op te kunnen 
roepen om spoedig stabiliteit en 
vrede in de regio te bereiken"- al-
dus Ron Poendak in WallaNews. 

Voor meer informatie over het 
spel: 
http://www.peacemakergame. 
com/ 
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Uitslag trekking tekening Sam Drukker 

Jammer dat er maar 1 tekening 
van Sam Drukker te verloten 
was; er waren nogal wat abon-
nees geïnteresseerd in het origi-
neel van de feestelijke taart die 
afgedrukt stond op de voorkant 
van het honderdste nummer van 
JaGDaF. 

De gelukkige is: 
Ineke van den Hof-Franken-
huis uit Hoogeveen 

Van harte mazzal tov. Op de foto 
zien we Frits Grunewald, voorzit-
ter van de Vereniging JaGDaF, 
die de tekening aan Ineke over-
handigt. 
Zij laat hem inlijsten en de teke-
ning krijgt een bijzondere plaats 
in haar huis. 

Bestuur JaGDaF 

Foto: Peter Vroege 

En dan is het Pesach ... (20 tot en met 27 april) 
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Loeacfi 
voor de Loeacfi en informatie: 
Iet Scüaèèing, Mauvestraat 9, 

8932 XHLeeuwarden 
TeC. 058 2121524 

tot en met 9 maart 
Verzetsmuseum Friesland -
Fries Museum, Turfmarkt 11, 
Leeuwarden. Tentoonstelling 
'En toen waren er nog maar ne-
gen' Info www.verzetsmuseum.nl 
of tel 058 2120 111. 
17 maart 
19.45 uur Goede Herderkerk, 
Middenweg 14, Hoogeveen. Ge-
nootschap Nederland-Israël. Rab-
bijn Boosman spreekt over 'Het 
Joodse verzet tijdens het Engelse 
Mandaat'. Info tel. 528 264 785 
of e-mail lenvantil@zonnet.nl 
20 maart 
vastendag van Esther/Ta'aniet 
Esther 
begin vasten 5.02 uur. 
20 maart 
20.00 uur Synagoge Slotmakers-
straat 16, Leeuwarden. De heer J. 
de Leeuwe leest de Megilla. 
Daarna koffie thee en Hamans-
oren met gezelligheid 
Info tel. 058 288 4521 of 058 2121 
524. 
21 maart 
Poeriem/Lotenfeest. 
begin sjabbat 18.40 uur 
22 maart 
Sjoesjan Poeriem 

8 april 
19.30 uur Tresoar, Boterhoek 1, 
Leeuwarden. Het Genootschap 
Nederland-Israël organiseert 
een lezing door Map Vermeulen 
'Pesach met de Pesachmaaltijd'. 
Aansluitend de Leden Jaarverga-
dering. 
Info tel. 058 216 7425, of e-mail 
lili.lemmink@hetnet.nl 
Van 15 tot en met 20 april 
kunt u in Leeuwarden genieten 
van het eerste nationale Jiddisch 
Festival. 
Info: 
www.jiddischfestivalleeuwarden. 
nl 
17 april 
vastendag voor de eerstgebore-
nen. 
begin vasten 4.42 uur 
na zonsondergang zoeken naar 
chameets. 
18 april 
chameets verbranden vóór 11.40 
uur 
Vier kleine challot overhouden 
voor de twee sjabbatmaaltijden. 
begin sjabbat 19.20 uur 
19 april 
sjabbat 
eerste seideravond 
20 april 
eerste dag Pesach 
tweede seideravond, begin Omer-
telling 
20 april 
21.00 uur Synagoge, Slotmakers-
straat 16, gezamenlijke Seider. 
Kosten leden € 5, hun kinderen 
€ 3, en niet-leden € 10. Voor info 
en opgave (vóór 20 maart) 
058 288 4521 of 058 2121 524. 

21 april 
tweede dag Pesach 
22 tot en met 25 april 
tussendagen Pesach chol hamo-
eed 
25 april 
begin sjabbat en jomtov 19.30 uur 
26 april 
Sjabbat en zevende dag Pesach 
27 april 
achtste dag Pesach 
I mei 
Jom haSjoa/herdenking Holo-
caust 
7 mei 
Jom haZikaron/herdenking 
slachtoffers Israël 
8 mei 
Jom Ha'atsma'oet/ Onafhanke-
lijkheidsdag Israël 
8 mei 
19.45 uur Goede-Herderkerk, 
Middenweg 14, Hoogeveen. Ge-
nootschap Nederland Israël. 
De heer van der Oord spreekt 
over 'Joodse werkkampen in 
Drenthe en Friesland'. 
Viering Onafhankelijkheidsdag. 
Info tel. 0528 264 785 of e-mail 
lenvantil@zonnet.nl 
II mei 
20.00 uur Viering Jom 
Ha'atsma'oet in de Synagoge, Fol-
kingestraat, Groningen. 
Info: tel. 050 5272573 
18 mei 
12.30 uur Post Plaza, Tweebaks-
markt 25, Leeuwarden. 
Viering 60 jaar Israël met Di Go-
jim. 
Info: 
tel 058 288 4521 of 058 2121 524. 
tot en met 31 mei 
Herinneringscentrum Kamp 
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Joodse feest- en treurdagen 5768/2008 

5768/2008 
20 maart 
21 maart 
21 tot en met 27 april 
1 mei 
8 mei 
23 mei 
2 juni 
9 en 10 juni 
20 juli 
10 augustus 

5769/2008 
30 september en 1 oktober 

Ta'aniet Esther 
Poeriem 
Pesach 
Jom Hasjoa 
Jom Ha'atsmaoet 
Lag Ba'omer 
Jom Jeroesjalajim 
Sjawoe'ot 
Sjiva-asar beTammoez 
Vastendag van 9 Aw 

Rosj Hasjana 

Vervolg 'Loeach' 

Westerbork, Oosterhalen 8, Hoog-
halen. 
Tentoonstelling over 'Het Apel-
doornsche Bosch'. 
Info tel.0593 592 600 of 
www.kampwesterbork.nl 

JHM 
Joods Historisch Museum, Nieu-

we Amstelstraat 1, Amsterdam 
Van 7 maart tot 8 juni 2008 
Superhelden en sjlemielen. Joodse 
herinnering in de stripkunst 
Van 7 maart tot 8 juni 2008 
Kurt Lubinski, fotograaf in exil. 

Zie ook voor nieuws van het Joods 
Historisch Museum www.ihm.nl 

BOEKHANDEL 
GODERTWALTER 

ARCHITECTUUR 
GESCHIEDENIS 
GRONINGANA 
LITERATUUR 
JUDAICA 
KUNST 

Sjoeldiensten 

In Leeuwarden worden sjoel-
diensten gehouden in de syna-
goge Slotmakersstraat 16. Wilt 
u informatie over de Joodse Ge-
meente, joodse lessen of over de 
diensten, dan kunt u bellen met 
de heer B. Troostwijk, 
tel. 058 2884521. 

PJG NN: informatie ook over 
sjoeldiensten tel. 06 22762967; 
website: 
www.pjg-noordnederland.nl 

In Groningen wordt eenmaal 
per veertien dagen een sjabbat-
ochtenddienst gehouden in de 
synagoge Folkingestraat. 
De woensdagavond voorafgaand 
aan de sjoeldienst is er een lern-
avond over de sidra van de week. 
Wilt u info over de diensten en de 
lernavonden, dan kunt u bellen 
naar tel. 050 5272573. 

Voor informatie over de Joodse 
Gemeente in Drenthe kunt u 
bellen naar mevrouw T. van den 
Hof-Frankenhuis, 
tel. 0528 235070. 

CHANOET 
%itiek 

www.chanoet.nl 
Klokkenmaker: John Vogel Restaui ;>te«u: Henk Suilt LEigeiuu esxe: Retaiv Vogel 

-Chanoet Antiek, Tel:0S95~191415. 
Hoofdstraat 7, Open: no.do.vrij.zat.zon. 
Mensingeweer. van 12-18 u. En op afspraak. 

Oude Ebbingestraat 53 
9712 HC Groningen 

tel 050-312 25 23 
fax 050-31 8 66 30 

e-mai l .gwal te r@noord bart.nl 
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X 

l lcl mr L.K. Visserhuis is een 
modern joods woonzorgcentrum m 

Scheveningen/Den I laag 
WIJ bieden onze bewoners een 

comfortabele leefomgeving in een 
joodse sfeer 

WIJ werken vanuit een heldere vraaggerichte visie. 

Aandacht voor de individuele behoeften van de bewoner' 

Hel mr I. I- Visserhuis ligt in een veilige, prettige, groene omgeving, maar mik 
\ lakbij winkels, strand en duinen 
WIJ zijn goed bereikbaar, ook met het openbaar vervoer 
I r i> tevens mogelijkheid voor kortdurende opname en voor dagopvang 

Wilt ii meer informatie? 
Neemt u dan eens contact met ons op 

Mr I. li Visserhuis 
Doorniksestraat 152 

2587 AZ DKN H A A G 
Telefoon 070 -358 63 63 

Of raadpleeg eerst eens onze website: nww.jbe-viNscrhuis.nl 

VoCgende f^eer uw advertentie op 
de achterpagina? 

DRUKKER IJ y j 

STERK IN 

Ulgersmaweg 13 
9731 BJ Groningen 

DRUKWERK 

T 050-5770722 
F 050-5777626 

info@drukkerijgerlach.nl www.drukkerijgerlach.nl 

erien & l a 0 r 

Groningen, Carolieweg 23, 9711 LR • Tel.(050) 313 60 73 • fax (050) 312 57 70 

B«INgr*al Inenting Ux'ireiv 
PO. Bo«,32'. S9M AH A»rfl«um, The N e t h t t l i f i * 
W +S1IÜÜM 16 « ÏS, Fi* 431 |0|Mt tl SJ 
inroaKdflQrliUDm. iCm 

cpm 

Bollegraaf 
j 

Adv^ei 

Ontwerp 

- Omwikke l ing 

- Productie 

- Instal lat ie 

- Service 
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