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Met Pesach en de seideravond in de 
sjoel in Groningen nog vers in het 
geheugen, kan ik u verzekeren dat er 
een groot verschil is in aanzitten, links 
leunen, 4 glazen wijn drinken en de 
voorbereidingen voor deze avond die 
zo anders is als alle andere avonden! 
Ik raad iedereen aan dit verschil eens 
zelf te ondervinden. 
Wat in ieder geval meer dan duide-
lijk was op deze seideravond is dat 
de Joodse Gemeente Groningen 
een duidelijk bewijs is van hoe een 
mediene-gemeente bruist van leven, 
belangstelling en participatie, óók van 
jonge mensen!

Als dit nummer van JaGDaF ver-
schijnt, staan we aan de vooravond 
van alle Jom Ha’atsmaoet vieringen 
overal in het land: 60 jaar Israël! Alle 
reden voor al deze vieringen, uiteraard 
niet alleen in Nederland, maar in ieder 
land waar Joden wonen en niet te ver-
geten in Israël zelf.

Het vermelden meer dan waard is de 
koninklijke onderscheiding die Frits 
Grunewald, voorzitter van het be-
stuur van JaGDaF, op 26 april op het 
Stadhuis van Groningen ontving uit 
handen van burgemeester Jacques 
Wallage (zie p. 13): ridder in de Orde 
van Oranje Nassau.

De lente is eindelijk losgebarsten – al-
les in het groen en in bloei. Ieder jaar 
opnieuw een natuurwonder, ondanks 
alle sombere en pessimistische be-
schouwingen over onze planeet. Ge-
niet er allemaal van!

Ruth Lipschits-de Leeuwe

Afscheid van Pesach in de Omertijd 
met meer over de seider op

pagina 9.
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O.R.T.

door rabbijn S. Evers

Het hardgekookte ei
Misschien is dit wel een passende 
titel om een stukje te schrijven 
over een onderwerp waar we al-
lemaal op een gegeven moment 
mee geconfronteerd worden, na-
melijk een lewaja, een begrafenis. 
Immers een van de bekende ge-
woontes is om direct na de lewaja 
aan de rouwenden een maaltijd 
met een hard gekookt ei te geven. 
Het ronde ei is een symbool voor 
de cyclus van het leven, waarin wij 
als mensen moeten proberen onze 
draai te vinden. Een tweede bete-
kenis van het ei is, dat een ei als het 
ware geen mond heeft, zo heeft de 
rouwende het recht ‘om geen mond 
te hebben’, dat wil zeggen dat hij 
het recht heeft om te zwijgen als 
hij geen zin heeft om een gesprek 
te voeren. In principe is het dan 
ook de regel dat de bezoeker in 
de sjiwwe wacht met spreken tot 
de rouwende hem een begroeting
heeft gegeven, waaruit blijkt dat
hij het gesprek wil aangaan. 

Na het overlijden en voor de 
begrafenis
Het overlijden wordt in de joodse 
traditie gezien als een scheiding 
tussen het lichaam en de ziel. De
ziel heeft (grotendeels) het  li-
chaam verlaten en is op weg naar 
een andere wereld. De essentie  
van een persoon is deze combina-
tie van lichaam en ziel en op het 
moment dat de ziel het lichaam 
verlaten heeft, is ook de essen-
tie van de persoon verdwenen.
Vandaar dat wij na het overlijden 
niet meer naar het lichaam wil-
len kijken, het zeker niet opbaren 
en zelfs bij de tahara, de rituele 
wassing, zo min mogelijk naar het 
lichaam kijken. Het lichaam is tij-
dens de tahara met een laken af-
gedekt (in andere landen kent men 
hierin andere gewoontes, maar zo 
doen wij het hier in Nederland). 
De nesjama kan pas echt rust 
krij gen als het lichaam terug is 
gegeven aan de aarde. Vandaar 
dat wij het juist als een kawod, 
een eer zien, om de overledene zo 
snel mogelijk te begraven.Vroeger 
moest men 36 uur wachten na 
het overlijden, maar tegenwoor-
dig komt het zeer vaak voor dat 
de officier van justitie toestem-
ming geeft om eerder te begra-
ven. Zo kan de nesjama zich nog 

meer los maken van het lichaam 
en gaan naar een hogere wereld. 
De nesjama maakt zich nooit he-
lemaal los van het lichaam, van-
daar dat we de gewoonte kennen 
om voor de Hoge Feestdagen naar 
de graven van overleden familiele-
den te gaan om daar onze gebeden 
uit te spreken en onder andere 
te vragen dat zij zullen pleiten 
voor ons voor de hemelse troon. 

Lewaja
Meestal vertaald met begrafe-
nis. Toch is het beter om het te 
vertalen met ‘begeleiden’. We be-
geleiden de overledene naar zijn 
laatste fysieke weg hier op aarde. 
Het is zelfs zo dat men al aan deze 
mitswa voldaan heeft als men een 
stukje achter de kist aangelopen 
heeft, zelfs als men niet meegaat 
naar de begraafplaats. De Joodse 
gemeente Amsterdam heeft in 
Bui tenveldert op Ter Kleef een 
ei gen uitvaartcentrum. Veel men-
sen komen daar naar toe en lopen 
daar een stukje achter de kist aan, 
maar gaan niet mee naar buiten, 
naar de feitelijke begrafenis en 
hebben wel aan de mitswa voldaan.  

Met of zonder kist
In Nederland was het tot een 
aantal jaren geleden verboden om 
zonder kist te begraven. Met de 
komst van vele nieuwe culturen 
in Nederland is de Wet op de 
lijkbezorging veranderd en is het 
tegenwoordig wel toegestaan om 
zonder een kist te begraven. Het 
voordeel van begraven zonder kist 
is, dat het lichaam sneller in con-

Rond de lewaja

Een lewaja kun je niet 
letterlijk vertalen met be-
grafenis – waarom niet? 

Lewaja in een shtetl,
houtsnede
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tact komt met de aarde en daardoor 
voldaan kan worden aan de zin: 
“want stof ben je en tot stof zul je                                                                                                                                              
terugkeren”. Hoewel dit wel de ge-
woonte is in Israël zie ik dit toch 
niet snel veranderen in Nederland.  

3 scheppen aarde
Nadat de kist is neergelaten wor-
den er 3 scheppen aarde op de kist 
geworpen. Het getal 3 speelt een 
belangrijke rol bij het vaststellen 
van een status quo. (Als iemand 
3 jaar achtereen de opbrengst van 
een veld oogst dan is er een sta-
tus quo dat hij de eigenaar van 
het veld is; als iemand 3 maal 
achtereen in sjoel dezelfde mits-
we krijgt dan ontstaat een sta-
tus quo dat hij die mitswe krijgt 
enz.) Door 3 scheppen aarde op de 
kist te werpen heeft men de sta-
tus quo gevestigd dat men heeft 
bijgedragen aan de begrafenis. 
In Den Haag en Rotterdam heb 
ik een mooie gewoonte gezien. 
Zoals bekend mogen kohaniem 
niet op een begraafplaats komen 
en staan zij achter een hek op 
het kohaniempad en kunnen dus 
niet echt meedoen met de lewaja. 
Daar heb ik de gewoonte gezien 
dat een van de aanwezigen met 
2 scheppen naar het kohaniem-
pad gaat, één volle en één lege. 
De koheen schept met zijn hand 
wat zand van de ene schep op de 
andere en daarna wordt het uit 
zijn naam in het graf gestort. Zo 
heeft hij toch ook daadwerkelijk 
meegeholpen aan deze mitswa. 

De spiegels
Gedurende de sjiwwe-week (sjiw-
we komt van het Hebr. telwoord 
sjèwa, zeven) zijn de spiegels en 
spiegelende voorwerpen, zoals een 
televisiescherm af  gedekt met een 
doek. Ik heb hierover de volgende 
verklaring ge zien. De nabestaan-
de kan door het overlijden van zijn 
geliefde e norm aangedaan zijn en 
het zou voor hem een geweldige 
schrik kunnen zijn om zijn eigen 
gezicht gespiegeld te zien. Om deze 
grote schrik te voorkomen is de 

spiegel afgedekt in de sjiwweweek.  

Troost
Bij het weggaan zegt men (in het 
Iwriet) Moge Hashem u/jullie troos-
ten temidden van de overige rou-
wenden van Tsijon en Jeroesjalaim.  

(HaMakom jenagém otga betog 
sje’ar awélé tsijon wieroesjalajim)

Moge deze troost spoedig voor ons 
allen komen.

De hekken van de begraafplaats
Marc Chagall, 1917

Vervolg 'O.R.T.' 
Rond de lewaja
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Op maandag 9 en dinsdag 10 juni 
(6 en 7 Siewan) is het Sjawoe’ot. 
Dat betekent dat op zondagavond 
(8 juni) de zogenaamde lern-
nacht (Tikkoen) begint, dus èrèv 
Sjawoe’ot. Het is een gebruik 
– minhag – geworden om  dan
met elkaar te lernen, eigenlijk
tot aan de morgenstond. 

Omertelling
Op de tweede avond van Pesach 
wordt er begonnen met de 
O mertelling (omer betekent letter-
lijk schoof en is een inhoudsmaat 
van circa 4.000 cc). Men begint 
met het aftellen van de vijftig da-
gen tussen Pesach en Sjawoe’ot. 
Het woord omer wordt niet al-
leen in verband gebracht met de 
toenmalige Tempeloffers. Er is 
ook een relatie met de veertigjari-
ge tocht door de woestijn, toen het 
Joodse volk door God gevoed werd 
met het manna, waarvan één 
omer per persoon naar beneden 
kwam (Sjemot/Exodus 16:16-18). 
De telling gaat als volgt: op 16 
Niesan, de tweede dag Pesach, 
begint men met tellen en zegt ha-
jom jom echad la-omer (van-
daag is één dag van de Omer). 
Elke zevende dag wordt de tel-
ling omgezet in een weektelling, 
bijvoorbeeld “vandaag zijn het 14 
dagen, dat zijn twee weken van 
de Omer”. De hele periode van 
de Omer is een rouwperiode, be-
halve de 33ste dag, Lag Be’omer. 
Op die dag worden er vele hu-
welijken gesloten en in Israël 
gaan vrome Joden massaal naar 
Meron; zij herdenken de sterfdag 
van een groot mysticus die daar 

begraven ligt, Sjimon bar Jochai. 

Op de afbeelding zien we  een
prachtige Omer kalender (Frank-
rijk, ca 1870) . 
De kalender is geschreven op een 
perkamenten rol, opgerold op twee 
houten stokken waarvan de hen-
dels onder de kist zelf uitsteken.
De getallen zijn als volgt gearran-
geerd: het bovenste getal voor de 
49 dagen van de Omer; het mid-
delste getal voor de 7 weken en 

Omertelling
door Ruth Lipschits- de Leeuwe

het onderste getal voor de 6 dagen 
van de week met het getal 7 spe-
ciaal gedecoreerd voor de sjabbat.
Hier zien we dus de 33ste    dag  
Lag Be’omer, de vijfde dag
van de vierde week. 

Omer Kalender 
Maurice Mayer diende als goudsmit Napoleon III van Frankrijk. 
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door Frits de Wit

Stichters van Tel Aviv ontmoeten elkaar in 1908 om stukken grond op de zandduinen 'te trekken' buiten 
Jaffa - waar een Joodse wijk moet komen.

Uit: The Jews in Their Land, 1966

Op zondag 11 april 1909 liepen 
150 mannen, vrouwen en kinderen 
door de zandduinen tot op een plek 
een kleine 3 kilometer ten noorden
van hun woonplaats Jaffa. Op de-
ze plaats kregen de 66 families
via een dobbelspel een stuk grond, 
dat op naam stond van Jacobus 
Henricus Kahn, een rijke Jood-
se koopman uit Den Haag. 

Tel Aviv, de ‘witte stad’

Hoe sticht men een stad? 
In de duinen langs de 

kust honderd jaar geleden. 
Bauhaus viert hoogtij.

Binnen een jaar werden  de
eerste huizen van Tel Aviv 
(Lente Heuvel) – toen nog
Ach uzat-Bayit genoemd (‘bouw-
grond voor woningen’) – in de 
Herzl straat, Jehuda Ha-Levi-
straat en aan de Rothschild-
bou  levard gebouwd. De eer-
ste huizen werden ontworpen
in een neoklassieke romantische
stijl; een groot deel van de ar-
chitecten kwam uit Oost-Euro-
pa, onder wie de eerste stadsar-
chitect van Tel Aviv, Judah 
Ma gedowitch, die geboren was in 

de Oekraïne en meer dan 500 ge-
bouwen ontwierp voor Tel Aviv.  
Tussen 1924 en 1929 ontstond 
de zogenaamde eclectische stijl, 
klassieke architectuur met 
een oriëntaals aspect en met 
oud-Joodse motieven in prach-
tige keramiek, ontworpen door 
Boris Schatz, de oprichter van 
de Bezalel-school in Jeruzalem. 

Snelgroeiend Tel Aviv
Tel Aviv groeide intussen van 
een kleine 160 inwoners in 1909
tot 34.000 in 1925. Begin jaren 

ver wante werk praktiseerden in 
het snel groeiende Tel Aviv. De
architecten belandden in 
een stad in opbouw, die zich 
wei nig gelegen liet liggen
aan de klassieke en neoklas-
sie ke tradities. Het was voor-
al van groot belang dat
er snel werd gebouwd om de vele 
nieuwe immigranten te huisves-
ten. 
Het Moderne Bouwen (in Is raël
noemde men dat de Bau  hausstijl)
had daarbij de voorkeur.  
Kenmerkend voor deze nieu we

30 waren het vooral uit Duitsland
afkomstige voor Hitler gevluchte 
architecten en terugkerende jonge
architecten – zij hadden Pa le-
sti na verlaten na een crisis in 
de bouw in 1925  en studeer-
den aan verschillende Hoge 
Scho  len in Europa – die hun
aan de Internationale Stijl (het 
Za kelijk of Moderne Bouwen)
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woningen in Tel Aviv werd
de meestal eenvoudige stijl, met 
ronde of rondaflopende functionele
balkons, stenen luifels om de door-
dringende zon tegen te houden,
gepleisterde witte of pastelkleu-
rige buitenmuren en een plat dak. 

Invloed Erich Mendelsohn
Een  van de architecten die naar 
Tel-Aviv kwam, was Erich Men-
delsohn, die onder andere in 
Duitsland naam had gemaakt
met zijn ontwerpen in de Moder-
ne Stijl voor de toentertijd enor-
me warenhuizen voor de Joodse
Schockenfamilie. Hij had grote
invloed op de bouw van de 
eer ste Bauhauswoningen  in Tel

Aviv. Tussen 1930  en 1948 wer-
den een kleine 4.500 woningen
in deze, voor Tel Aviv nieuwe
stijl gebouwd. 
En ieder die in de jaren zestig, 
zeventig in de binnenstad van
Tel Aviv heeft rondgelopen weet 
dat van een ‘witte’ stad weinig 
over was! De gebouwen waren 
totaal vervallen, betonrot vierde
hoogtij en de eens witte façades wa-
ren één grote grauwe, bruine mas-
sa. 

Aan de noodrem
Restauratie en renovatie waren 
on bekende termen in Tel Aviv. 
Het was pas in 1984 dat  er
voor het eerst aan de nood rem

werd getrokken. 
Professor Michel Levin, cultureel 
adviseur van de gemeente Tel Aviv,
organiseerde (met een klein bud-
get) de tentoonstelling: ‘De Witte
Stad’; met tientallen histori-
sche foto’s van gebouwen in hun
originele, witte staat. De reac-
ties waren enorm positief en
het gevolg was dat de gemeente 
1200 ge bouwen op de monumen-
ten lijst plaatste; 400 woningen
kwamen in aanmerking voor
restauratie. 

Restauratie
Na een groots symposium in Tel 
Aviv in 1984 (de International
Sty le Architecture Conference), 

Het Boaz-Schwabe huis van architect Ze'ev Heller (1936) in de Strauss-straat nr. 3.
Gerestaureerd in 2005/6 in het kader van het Lev Ha'ir project van architecte Adi Karmi.
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waar meer dan 1500 architecten
uit de hele wereld op afkwa-
men, kwam het restauratie-  en
renova tieproces pas echt  goed op
gang onder de bezielende
leiding van professor Nitza
Szmuk. Zij werd hoofd van een 
nieuwe afdeling voor Behoud
en Renovatie in het Departement 
voor Stadsplanning. Nitza vocht 
als een tijger voor ‘haar’ Bau haus-
woningen. Er werden in een kor-
te periode meer dan 250 wo nin-
 gen gerestaureerd en tot van-
 daag de dag zie je tientallen
woningen in de binnenstad  
van Tel-Aviv in de steigers staan. 

Werelderfgoed
Door de jaren lange strijd van o.a. 
Nitza Szmuk en Michel Levin werd 
op 3 juli 2003 de binnenstad van 
Tel-Aviv door de UNESCO 
uitge roepen tot Werelderfgoed.  
Een jaar later zei de di-
recteur van het Bauhaus
Col lege in Desau, Omar Akbar, 
tijdens de officiële opening van de
tentoonstelling ‘Living on the 
Sands’ (curator: Nitza Szmuk): 
“Wij in Europa hebben een  eeu-
 wenlange geschiedenis achter de
rug. Onze steden staan volge-
bouwd met historische rege-
ringsgebouwen, prachtige kerken
en oude kastelen. Jullie, hier in Tel 

Aviv, hebben HET juweeltje van
het Moderne bouwen. Jullie stad 
is een openluchtmuseum van deze
stroming. PLEASE  PLEASE be-
scherm deze gebouwen en wees
er trots op!!” 

Indien  u Tel Aviv bezoekt, vindt u 
veel informatie over het Moderne
Bouwen in Tel Aviv in het 
BAUHAUS CENTER, 
Dizengoffstraat no. 99.
Heeft u interesse in een rondleiding 
in (of wilt  u meer informatie over)
HISTORISCH Tel Aviv, stuur me 
dan een mail: frits.dewit@gmail.
com

In juni 2003 werd de binnenstad van Tel Aviv officieel uitgeroepen tot werelderfgoed (Unesco).

Vervolg Tel Aviv, de ‘witte stad’
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Op 8 mei 1948 werd door de Ver-
enigde Naties de Staat Israël uit-
geroepen.  

Over bijna de hele wereld en zeker
in Israël en Nederland wordt aan-
 dacht geschonken aan  deze bij-
 zondere gebeurtenis. 
Er zijn door het hele land feestelij-
ke bijeenkomsten georganiseerd.
In het Noorden zijn er in ieder 
geval twee evenementen waarop 
wij uw aandacht willen vestigen: 

Zondag 11 mei om 20.00 uur zal 
in de Synagoge in Groningen 
een prachtige film vertoond wor-
den over de 60-jarige geschiede-

60 JAAR ISRAEL

nis van het ontstaan van Is-
raël en de periode daarna. 
Er zal gezellige muziek ge-
maakt worden en een hapje en 
drankje worden geserveerd. 
De toegangsprijs is € 8,-- p.p.  
Aanmelden per e-mail:
info@nig-groningen.nl of
tel. 050-5272573.

Zondag 18 mei  om 12.30 uur zal 
in  Post Plaza, Tweebaksmarkt 
25, Leeuwarden. een feestelijke 
middag zijn met de beroemde klez-
merband Di Gojim. Eigenlijk had 
u zich hiervoor al op moeten ge-
ven, maar zolang er plaats is mag 
u ook naar binnen als u zegt dat

u JaGDaF leest. 

Dan vinden er in Amsterdam een 
aantal landelijke manifestaties 
plaats op 28 april in de Esnoga 
(Portugese Synagoge). Om 20.00 
uur een bijzondere synagoge-
dienst met aansluitend o.a.  een 
buitenbuffet. Info of opgeven per
e-mail info@nik.nl  

Ook in Amsterdam, in het RAI 
Congrescentrum vindt een fees-
telijk programma plaats op 7 mei
met optredens, een DJ en een 
afterparty. Kosten € 25,- p.p. Info 
www.60jaarisrael.nl 

Mijn dochter en ik (Deborah en 
Eva, dochter en kleindochter van 
Ruth en Ies Lipschits) zijn voor 
de seider uit Stockholm – waar 
we wonen – naar Groningen 
ge komen. Ook mijn broer Da-
niel was uit Italië – waar hij 
mo men teel woont – gekomen. 
Natuurlijk waren er een aantal 
Israëli’s en een hele tafel uit een 
soort buitenland, namelijk een hele 
groep Tesselaren, rond Eveline, de 
dochter van Bep Koster. Kortom 
een gevarieerd gezelschap. 
Eva (12 jaar) had de hele middag 
in sjoel geholpen met alle voorbe-
reidingen en uiteindelijk zaten we 
met ongeveer 70 personen aan tafel. 
Het was een reuze succes,
iedereen deed mee en de maal-
  tijd was verrukkelijk. 
Toen wij hadden besloten om naar 
de seider te komen, en mijn va-

der te bezoeken, ben ik Eva gaan
voorbereiden. Van Joodse les is
tot nu toe in Stockholm niet veel 
terechtgekomen. Dus ben ik haar 
het verhaal over de uittocht uit 
Egypte gaan vertellen. Over Mo-
zes die in opdracht van God de 
Joden uit Egypte leidt, na de tien 
plagen, door de Rode Zee, enz. De 
Rode Zee waar de Joden zomaar 
doorheen konden waden nadat 
de zee als het ware spleet, fasci-
neerde haar enorm. De volgende 
dag vertelde zij het verhaal aan 
tafel aan haar vader en opgeto-
gen vertelde ze: ”toen kwamen 
de Joden bij de Stille Oceaan en 
die zee ging aan de kant...” (vrij 
vertaald uit het Zweeds) Ik denk 
dat ze op school nog niet aan de 
Rode Zee toegekomen waren. 
Vervolgens ging ik de symbolen 
op de seiderschotel behandelen 

aan de hand van een plaatje uit de 
Haggada en ik vroeg haar: “waar-
om denk je dat er een gebraden ei 
op de seiderschotel ligt?” Dat ant-
woord was eenvoudig: “Natuurlijk 
omdat oma’s eiersalade zo lekker
is!” 
Nou ja, ik denk toch dat we maar 
eens met Joodse les moeten be-
ginnen. We hebben een bijzonder 
aardige chabad-rabbijn, Chaim, 
die staat te trappelen. Trouwens, 
ik ben met Chaim in contact ge-
komen via jullie rabbijn Spiero. 
Chaim stuurde mij voor ik naar 
Nederland vertrok nog een e-
mail: “waarom verschilt deze e-
mail van alle andere e-mails?” 
In ieder geval komt Eva volgend 
jaar weer!

Deborah Lipschits-Hagström, 
Stockholm 

Seider international in Groningen
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Saartje Frank kwam zomaar 
uit de lucht vallen. Ze plofte 
in september 2006 neer in een 
vervallen huis aan de Tuin-
straat nr. 66 in Groningen. 
Wim Melis, sinds kort tevo-
ren de eigenaar van het vrij-
staande en grondig te reno-
veren huis vlakbij het UMCG, 
was er in een kamer bezig de 
vermolmde schrootjes van 
het plafond los te trekken. En 
daar viel ze: een grote, bruine 
envelop. Stoffig en afgesloten. 

De envelop is ooit met de post 
verstuurd. De afzender was wat 
karig met het vermelden van 
adresgegevens, wat destijds ken-
nelijk geen probleem was. De 
post kwam toch wel aan. Over de 
afzender staat op de envelop al-
leen ‘Botticellistraat, Amsterdam’ 
vermeld. De geadresseerde wordt 
wat uitvoeriger maar toch niet 
vol ledig omschreven: Mej. Frank, 
onderwijzeres, Gasselte, Drenthe. 
Deze mejuffrouw Sara, Saar, of 
Saartje Frank (Groningen 1910 
– Auschwitz 1943) heeft de enve-
lop vermoedelijk in 1941 gebruikt 
om haar meest dierbare documen-
ten in veiligheid te stellen: privé-
foto’s, knipsels en een paspoort. 
,,Vermoedelijk voelde Saar haar 
deportatie aankomen”, zegt Wim 
Melis. ,,Toen heeft ze documenten 
in de gebruikte envelop gestopt, 
die op deze manier nog goed van 
pas kwam. De documenten pasten 
er precies in. Vervolgens heeft ze 
de gevulde envelop in een gat in de 
vloer van de kamer erboven gelegd.”
Of laten leggen. Want Saar heeft 

in het huis nooit gewoond. Zij en 
haar familie woonden tien hui-
zen verderop, op Tuinstraat nr. 
46. Het huis op nr. 66 werd be-
woond door een (niet-joodse) lood-
gieter. Saartjes vader had aan
huis een handel in oude meta-
len. Melis: ,,Mogelijk kenden de
families elkaar goed, als buurt-
genoten of via de handel.”  
In 1932 had Saar Frank haar ou-
derlijk huis verlaten om zich te 
vestigen in Gasselte. Ze kreeg er 
een baan als onderwijzeres aan 
de plaatselijke openbare school. 
Vermoedelijk ging ze in het dorp 
bij iemand in de kost. Maar in 
1941 kwam de vrijgezelle Saar 

weer in haar ouderlijk huis in de 
Tuinstraat wonen. De school had 
haar ontslagen. ,,Het boterde niet 
tussen Saar en het  hoofd der school, 
een NSB-er”, meent Gertrude 
Kokke, de partner van Wim Melis. 

Volgens Kokke heeft de openba re 
basisschool in Gasselte iets goed 
te maken. Want de school is Saar, 
tot voor kort, gewoon vergeten. 
Met jubilea van de school wer-
den de namen van de leerkrach-
ten keurig in herinnering ge-
bracht, maar niet die van Saar. 
Totdat een voormalige leerlinge 
van de school de geschiedenis 
van Saar op het spoor kwam en 
een boekje over haar publiceerde. 
Nu besteedt de school ieder jaar 
in mei aandacht aan de Tweede 
Wereldoorlog én  Saar. In de (nieuw 
gebouwde) school hangt sinds 
2001 een plaquette over Saar.  
De schrijfster van het boekje over 
Saar reageerde volgens Kokke 
ver rast op de vondst van de en-
velop in de Tuinstraat. ,,Ze kreeg 
zelfs tranen in de ogen toen we 
de foto’s voor haar op een ta-
fel legden. Ze was helemaal van 
slag.” Haar boekje bevat nauwe-
lijks foto’s, omdat die – tot de 
vondst – niet voorhanden waren.  

Melis en Kokke gingen pas on-
geveer een jaar geleden echt iets 
doen met de gevonden documen-
ten. Via internet kwamen ze er 
achter dat Saartje een zus was 
van de Groninger student Leo 
(Eliazer) Frank (Groningen 1908 
– Auschwitz 1944). Stefan van der 
Poel publiceerde enkele jaren gele-

‘Vergeten’ Joodse schooljuf uit de Tuinstraat
Documenten Saartje Frank teruggevonden

De wonderlijke wegen van 
dierbare documenten in een 
plafond van een vervallen 

huis.

door Marcel Wichgers
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den het boek Leo Frank, politieke 
analyses van een Groninger student 
in de jaren 1930 over deze opmer-
kelijke linkse denker en activist.
Ook namen Melis en Kokke con-
tact op met het Joods Historisch 
Museum, de Anne Frank Stichting 
en Herinneringscentrum Kamp 
Wes terbork. Op het Digitaal 
Joods Monument vonden ze ge-
gevens over Saar. ,,Westerbork 
denkt erover om de foto’s te ex-
poseren. Mogelijk ook worden ze 
gebruikt in een nieuwe televisie-
serie over recent opgedoken ma-
teriaal over de Jodenvervolging 
in de Tweede Wereldoorlog.” 
De weduwe van Leo (schoonzus 
van Saar) kwam in 2002 speci-
aal over uit Israël om aanwezig te 
zijn bij de onthulling van de pla-
quette op de school. Zij staat ook 
op enkele van de foto’s als bruid. 
Van hun zoon Leo Frank, woon-

achtig in Amsterdam, kregen 
Melis en Kokke een telefoontje 
naar aanleiding van de vondst.
Hij wist te vertellen dat Saar aan 
het eind van haar leven wellicht 

Paspoort Koninkrijk der Nederlanden. Nog als nieuw, niet vergeeld. Sinds bezetting niet meer geldig. 
Uitgiftedatum 1938.

toch een vriendje gehad heeft. 
Het huis van de familie Frank op 
de hoek van de Tuinstraat en de 
Agricolastraat staat er niet meer.
Zie ook www.joodsmonument.nl

Vermoedelijk de enige foto van broer en zus samen
(Saar en Leo, 1920)
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De stichting Een Joodse Erfe-
nis uit Winsum houdt zich sinds 
1995 onder meer bezig met het 
inventariseren en beschrijven van
joodse oorlogsmonumenten. 
Met deze activiteit wil de stichting 
bijdragen tot het tastbaar maken 
en herdenken van de Holocaust. 
 
Tot nu toe zijn de provincies Gro-
ningen, Friesland, Drenthe, Over-
ijssel en Gelderland onderzocht. 
Daarover zijn door ons boeken 
ge publiceerd. Middels deze boe-
ken zijn velen bereikt. Aan de 
Jood se oorlogsmonumenten wordt 
nu bredere bekendheid gegeven 
door een reizende fotopresentatie. 
 
De tentoonstelling bestaat per 
pro vincie uit vijf panelen waar-

op een monument is afgebeeld. 
Voorts is bij elk monument een 
klein paneel met informatie over 
het monument en een slachtof-
fer waarnaar het monument ver-
wijst. Daarnaast is er een alge-
meen informatiepaneel. Tijdens 
de tentoonstelling zijn ook de 
boeken ter inzage en verkrijgbaar. 
 
De financiering van de fotopresen-
tatie is mede mogelijk gemaakt door 
het Prins Bernhard Cultuurfonds.
 
Sporen van de Holocaust is in 
Groningen op 23 januari 2007 in 
de Groninger Archieven van start 
gegaan. Vervolgens is de presenta-
tie gegaan naar de  Bibliotheken 
in Blijham en Uithuizen. Daarna 
hingen de panelen in het Cultu-

reel Centrum van Beresteyn in 
Veendam en in de Bibliothe-
ken in Winsum en Middelstum. 
 
In Friesland is er een Friese 
versie. We startten daar in het 
Verzetsmuseum in Leeuwar-
den, vervolgens gingen de pane-
len naar de OB Lemmer en het 
Gemeentehuis in Drachten. Tot 
9 mei is de presentatie in Mu-
seum Opsterland in Gorredijk 
en daarna in de OB Bolsward. 
 
De Drentse versie is 17 maart 
jl. gestart in het Drents Ar-
chief in Assen en blijft daar 
tot 9 mei. Daarna gaat ze ver-
volgens naar de OB Borger. 
 
Voor verdere informatie zie ook

Stichting 'Een Joodse Erfenis'
fotopresentatie ‘sporen van de holocaust’

een reizende fotopresentatie

Monument in Assen
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Plaquette monument in Assen

onze website: 
www.joodseerfeniswinsum.nl  

Deze website bevat informatie 
over het jaarprogramma, de res-
tauratie van de voormalige sy-
 na  goge en andere onderwerpen. 
 
Een van die onderwerpen is een 
aanvulling op de verschenen boe-
ken over de Joodse oorlogsmonu-
menten. Er zijn namelijk na de 
verschijning van de boeken nog tal-
rijke gedenktekens geplaatst. Een 

aantal ervan kan nu gedownload 
worden van onze website. Fries-
land is gereed en we zijn bezig met 
Groningen. Het mo nument dat 
hier wordt afgebeeld is er een van. 
De bladen zijn gemaakt op  dezelf-
de wijze als in het boek, zelfs het 
bladzij denummer is aangegeven. 
 

Hans Hamburger 
 

Onze voorzitter, Frits Grunewald 
is geridderd in de Orde van Oran-
je Nassau. Op 25 april ontving hij 
uit handen van Jacques Wallage, 
burgemeester van Groningen een 
koninklijke onderscheiding voor 
zijn inzet voor de Joodse gemeen-
schap en de impulsen die hij van-
uit zijn onderneming aan econo-
misch Groningen gaf. Een ieder 
kent (waarschijnlijk) het fami-
liebedrijf  Grunewald, schoenen-
zaak in de Oude Ebbingestraat. 

Bij de uitreiking waren familie en 
vrienden  aanwezig. Zoals dat bij een
onderscheiding hoort, hield de bur-
ge  meester een toespraak waarin ge-
 memoreerd werd waarom  Frits de
onderscheiding krijgt. 
Frits is vanaf 1989 voorzitter van 
het bestuur van JaGDaF, hij zet 
zich in voor de continuïteit van 
JaGDaF. Samen met zijn func-
ties in het bestuur van het Ne-
derlands Israëlitische Gemeente 

Groningen en het 4 Mei Comité 
is hij van grote betekenis voor de 
kleine Joodse Gemeenschap in het 
Noorden. Heel bijzonder is dat hij 
bij een overlijden (zeer zorgvuldig) 
zorgt voor het begraven volgens 
de Joodse regels. Uiteraard heb-
ben deze activiteiten meer inhoud 
dan ik nu in vijf regels opschrijf. 
Een geheel andere verdienste le-
vert hij vanuit zijn onderneming 
voor de Groningen City Club. Een 
40 jarige carrière in het schoenen-
vak liggen hieraan ten grondslag.  

Te onderscheiden mensen worden 
in het algemeen onder een voor-
wendsel naar het Stadhuis gelokt, 
zo ook Frits. Hij had zich wel af-
gevraagd waarom hij een pak 
met das aan moest, maar ja …..

Na afloop van de plechtigheid 
ging een gezelschap van fami-
lie, vrienden en enige anderen 
naar een restaurant voor een ge-

zamenlijke lunch, die zijn zonen 
René en Sander aanboden. Na 
elk een toespraak(je) gehouden 
te heb ben, waarin ook nog werd 
gememoreerd hoe lastig het is 
om je tijdens de hele procedure 
niet te verspreken waar Frits bij 
is, begonnen we na het glas ge-
heven te hebben, aan de lunch. 
Feestelijk, gezellig en lek-
ker! Een zeer geslaagde dag, 
niet in het minst voor de ge-
ridderde, Frits Grunewald! 

Anneke van Rhijn
ps: 
In de toespraak heeft Jacques 
Wal lage, burgemeester van Gro-
ningen duidelijk aangegeven dat 
JaGDaF een blad van kwaliteit is. 
Als redactielid was dit natuurlijk 
buitengewoon plezierig dit uit zo'n 
vooraanstaande 'mond' te horen! 

25 april 2008 Lintjesdag, ook voor Frits Grunewald
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Joodse Groningers van Weleer 
Izak Jacobus de Vries

door René S. de Vries

Inleiding
Dit is het verhaal van mijn groot-
vader Izak Jacobus de Vries, gebo-
ren op donderdag 18 juli 1872 te 
Leeuwarden en overleden op dins-
dag 15 mei 1923 te Utrecht.Het was 
een bijzonder mens die in zijn leven 
veel ellende ondervonden heeft en 
onder bittere omstandigheden over-
leed. Ik heb de man nooit gekend, 
maar door speuren in de archieven 
wist ik veel te achterhalen.Namen, 
data en plaatsen in het verhaal 
zijn correct. De tussenliggende ge-
sprekken echter zijn het resultaat 
van beelden, door concentratie en 
inleving verkregen en tot een ge-
heel aaneengesmeed. Er ontstaat 
hierdoor een zeer aangrijpend ver-
haal dat volkomen in die tijd past.
Door mijn onderzoekingen heb ik 
hem wellicht beter leren kennen, 
dan dat bij leven mogelijk geweest 
was. De nasleep van dit verhaal 
echode nog geslachten na in mijn 
familie. In het verhaal komen 
een paar Groningers voor die u 
al eerder in mijn rubriek ‘Joodse 
Groningers van Weleer’ ontmoet 
heeft. De weergave geschiedt 
voor JaGDaF in een aantal sterk 
verkorte afleveringen uit het ge-
heel, die ook ieder per aflevering 
apart gelezen kunnen worden. 

Deel I - Waarin Izak Jacobus 
zijn jeugd en opleiding ter spra-
ke komen en het benauwende 
bestaan in een joods gezin aan 
het eind van de 19e eeuw dui-
delijk zijn invloed doet gelden.

Toen Izak Jacobus onder luid 

protest ter wereld kwam was het 
alsof er een last van zijn moe-
der, Celine van Bueren, afviel. 
De ogen van zijn vader, Yzac Izac 
de Vries, glinsterden, en ze bad 
in stilte dat de relatie met hem 
aanmerkelijk zou  verbeteren. 
Ze had het kind naar haar vader 
willen noemen, maar ze wist ook 
dat het niet ging. Yzak zijn va-
der, Isaac, zou het eerste aan de 
beurt zijn. Het zou al mooi ge-
noeg zijn als het kind als tweede 
naam,die van haar vader kreeg.  
Op vrijdag 26 juli (1872) toen de 
brizzemile  plaatsvond en Isaac 
Jacobus gejitst werd, huilde hij 
luid en langdurig. Twee dagen 
lang bleef hij huilen zonder veel 
te drinken. Ze maakte zich al on-

gerust. Ze overwoog met het kind 
naar een dokter te gaan, maar ze 
wou eerst de dag van morgen nog 
afwachten. Net zo plotseling als 
hij begonnen was te huilen hield 
hij zich ook weer stil. Vanaf dat 
moment ging alles naar wens.  
Hij was in vergelijk met zijn zus-
jes goed uit de kluiten gewassen 
zonder dik te zijn, en ze voelde 
zich uitermate gelukkig met hem. 
Ook Yzac hield zich vaak, zij het 
wat onbeholpen, met hem bezig. 
Izak Jacobus groeide voorspoedig 
op in het gezin, bestaande uit moe-
der, vader en twee oudere zusters.  
Zijn zusters hielden zich intensief 
met zijn opvoeding bezig, knuffel-
den hem, deden spelletjes met hem 
en plaagden hem. Hij was nog geen 
twee jaar toen er alweer een meis-
je geboren werd. Ze werd Anna 
genoemd. En hij was nog geen vier 
toen er alweer een kind ter we-
reld kwam. Dit keer was het een 
jongetje, Jacques. Jakkie was zijn 
naam voor dagelijks gebruik. Dit 
omdat hij zo bijzonder tenger was. 

Op school maakte Izak Jacobus 
snel furore, niet zozeer door zijn 
leren als wel door zijn wilde spel-
letjes en gewaagde stunten. Het 
leren ging minder goed, hetgeen 
meer op onwil en ongeduld be-
rustte, dan op onvermogen tot le-
ren. Discipline was een gevleugeld 
woord, en daar ontbrak het hem 
aan! Op zijn 12e jaar gebeurde 
er iets vreselijks. Zijn broertje 
Jacques overleed. Door een “snel 
om zich heen grijpende ziekte” 
(cholera) stierf Jacques op negen-
jarige leeftijd. Het duurde lang 

Een onbekende grootvader 
die bekend wordt door na-

speuringen, familieverhalen 
en inbeeldingsvermogen...
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voordat de familie er overheen 
was. Dagen liep Celine met een 
strak gezicht door het huis. Yzak 
deed zijn uiterste best om tot haar 
door te dringen, maar ze sloot zich 
helemaal van de omgeving af en 
wou alleen zijn met haar verdriet. 

Op Sjabbes 14 Tammoez 5645  
werd Izak Jacobus Barmitswa en 
laaiende hij zijn parsje Bamidbar 
met heldere en duidelijke stem. Dit 
was een openbaring voor de kille. 
Iedereen was doodstil toen hij het 
stuk over Balak las waar Bileam 
en de ezel een rol in speelden.Dit 
had men niet verwacht van een 
jongen die altijd zo rebelleerde en 
waarvan de prestaties op school 
beneden de maat waren. Het 
ver haal kwam er moeiteloos en 
slechts met hier en daar een lichte 
aarzeling uit. Yzac straalde van-
uit zijn hele wezen. Zou Izak dan 
toch nog in zijn voetsporen lopen? 
Hij maakte zich alweer illusies. 
In gedachten zag hij Izak Jacobus 
al in de manufacturenwinkel aan 
de Voorstreek, zodat hij het wat 
kalmer aan kon doen en wat meer 
tijd kon besteden aan het zo bit-
ter nodige  werk in de kille. Voor 
hem waren religie en de Joodse 
gemeente uiterst belangrijk. Hij 
vervulde hier dan ook diverse be-
langrijke functies en hij verheug-
de zich er al op dat de jongen 
hem in deze taken zou bijstaan. 
Ondanks het slechte leren kreeg 
Yzac het toch zover dat Izak 
Jacobus naar de mulo ging. Het 
leren ging hem niet eens zo slecht 
af. Hij spijbelde als hij maar even 
de kans kreeg, maar kwam toch 

iedere keer met de hakken over 
de sloot in de volgende klas. Op 
16-jarige leeftijd had Izak Jacobus 
het eindexamen mulo in zijn zak 
en moest er een baantje voor hem  
worden gevonden. In ieder geval 
kon hij eerst bij zijn grootvader in 
de zaak komen. Hij kon dan rustig 
uitzien naar iets wat hem lag en 
hoefde  niet ‘bij de straat te zwer-
ven’. Izak Jacobus was veel alleen. 
Als hij even de kans kreeg sloop hij 
weg uit de veel te kleine woning, 
waar ze met hun tienen moesten 
wonen. Hij was het meer dan zat 
steeds maar bedisseld te worden 
door zijn moeder en zijn twee ou-
dere zussen.  Ze behandelden hem 
nog steeds als een klein kind. 

Noodgedwongen ging hij nog wel 
met zijn vader op Sjabbat mee naar 
sjoel, maar liever ging hij niet. 
Ook kreeg hij oog voor meisjes. 
Zijn zusters plaagden hem ermee.
“Jij bent nog veel te klein voor 
de liefde”. Of ze zijn postuur 
of zijn leeftijd bedoelden was 
niet duidelijk, maar Izak Ja co-
 bus zelf interpreteerde dit als 
zijn de zijn geringe grootte. 

Met zijn één meter zestig was 
hij beslist niet de kleinste, maar 
zijn zusters waren in ieder ge-
val niet groter! Toch wist hij zelf 
wel dat hij kleiner was dan zijn 
leeftijdgenoten. De constatering 
dat hij daarom niet minder was 
vond hij vanzelfsprekend en werd 
woedend als iemand daar anders 
over dacht. Hij zou ze wel eens la-
ten zien wie hij was en waar hij 
toe in staat was! In zijn fantasie 
zag hij zichzelf  dan als soldaat 
met een grote sabel om zich heen 
slaand. Wie en wat hij neersabel-
de was hem niet geheel duidelijk. 
Wel keken zijn twee oudste zus-
ters en zijn moeder ademloos toe.

Hij was bijna 17 jaar toen hij met 
zijn moeder, zijn jongste zusje 
An na en zijn broertje Emanuël 
naar Amsterdam ging. De oud-
ste twee zusters, Henriëtte en 
Sophie zouden op de toen zesja-
rige Maurits passen. Eerst met 
de trekschuit naar Lemmer, 
waar bij natuurlijk op de me-
ren gezeild werd en daarna met 
de stoomboot naar Amsterdam. 
Het meest werd hij geïmponeerd 
bij aankomst in Amsterdam door 
de grote hoeveelheid schepen.  
Boten en schepen groter dan hui-
zenblokken, welke vlak naast hem 
hoog boven het water uittoornden. 
Dit alles gaf hem een geweldige 
stimulans en een gevoel om erbij te 
willen horen. Het wond hem op en 
maakte nog ongekende gevoelens 
bij hem los. Het  beeld van die ge-
weldige ijzeren stoomschepen met 
hun rook uitbrakende schoorste-
nen en hun geweldige zwarte rom-

De Voorstreek waar Izak Jaco-
bus een groot deel van zijn jeugd 

doorbracht.
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pen fascineerden hem mateloos. 
Dit alles sprak hem nog veel meer 
aan dan de reis naar Groningen 
al weer enige jaren daarvoor. 

Zijn zuster Sophie had een baan-
tje als dienstmeisje bij Mevr. 
Span jaard. Hij was toen met zijn 
oudste zus Henriëtte op bezoek 
geweest in het deftige huis aan 
de Ebbingestraat in de binnen-

stad van Groningen. Hij had toen 
gelogeerd bij zijn tante Judic. 
Ei genlijk geen tante maar een 
volle nicht van zijn vader, die ge-
trouwd was met Herman Polak.
In de volgende aflevering vertel 
ik u hoe Izak Jacobus zich liet 
ronselen voor Indië, vervolgens 
naar Harderwijk ging en vandaar 
op 29 september 1894  met het 
Stoomschip Lawoe naar Atjeh ver-

trok om de eer van Nederland te 
redden en ‘orde op zaken te stellen’. 
De opstandelingen van Teukoe 
Oemar werden steeds brutaler.  

In een latere aflevering vertel ik 
u ook hoe hij zich handhaafde op 
‘De verlaten posten in Groot Atjeh’ 
en hij de liefde leerde kennen. 

 

Vervolg 'Joodse Groningers van Weleer' 
Izak Jacobus de Vries
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Zondag 6 april hield de Wizo af-
deling Friesland ‘s morgens  haar
jaarlijkse Huishoudelijke  Jaarver-
gadering.  
Aan de lunch daarna konden
ook de ‘vriendinnen’ deelnemen
en natuurlijk ook aan het  verdere
programma. 
Tina vertelde ons heel enthousi-
ast over haar reis naar Israël. Zij 
was een van de door het hoofd-
bestuur uitgenodigden om Wizo 
Nederland te vertegenwoordi-
gen tijdens de EGM (Enlarged 
Gen eral Meeting) in Tel Aviv.  
Vrijdag 11 januari vertrok de 
groep zonder de voorzitter Joyce 
Numan en de vice-voorzitter 
Mar griet Boucher. Zij zouden  la-
  ter volgen om in de gelegenheid
te zijn bij de lewaja van Helen
Lion aanwezig te zijn.  
Tina heeft genoten van het grote 
gezelschap vrouwen uit de hele 
wereld. Van de toespraken o.a. 
van Ehud Olmert, van de sessies 
over veiligheid, onderwijs en ar-
moede; maar ook van de bezoeken 
aan projecten. Een heel emotio-
neel bezoek was dat aan Afula. 
Daar werd een plaquette onthuld 
voor Frouk Levie, als dank voor 
haar gift. Daarnaast werd in de 
handenarbeidruimte van het cen-
trum stilgestaan bij het leven en 
overlijden van Helen Lion. Deze 
ruimte was gerestaureerd dankzij 
het cadeau van de Wizo aan Helen 
voor haar voorzitterschap. Aan 
het eind van de drukke week tij-
dens een heerlijk diner, waarbij de 
vrouwen getrakteerd werden op 
prachtige zang en dans door jeugd 
uit diverse Wizo projecten, be-

sluit Helena Glaser de EGM met 
een geweldige daad: de Wizo stelt
1 miljoen dollar beschikbaar voor 
een speciaal programma gericht 
op traumaverwerking, specifiek 
voor alle docenten in Sderot, die 
zo’n belangrijke opvoedkundige 
rol hebben voor de jeugd daar. 
De meer dan duizend vrouwen 
gaan uit hun dak en dansen zin-
gend door de zaal. Tina was lang 
‘slapend’ lid zoals zij zelf zegt, 
maar heeft nu de knop omgezet. 
Dat niet alleen, zij is nu ook de 
nieuwe penningmeester van Wizo 
Friesland. Zij volgt Channah 
Koppel op, die haar al aardig in-
gewijd heeft, en zolang zij nog in 
Friesland woont bereid is haar 

met raad en daad bij te staan. 
Margriet speldt Channah, na 
een korte terugblik op alles wat 
zij voor de Wizo heeft betekend, 
een gouden speld op. Channah 
was eerder secretaris, en is nu 
dus penningmeester. Ook Trees 
Troostwijk neemt deze middag af-
scheid als bestuurslid. Margriet 
vertelt dat Trees vanaf 17 augus-
tus 1980 bestuurslid is geweest. 
Zij was secretaris en is nu dus 
voorzitter. Zij ontvangt voor haar 
vele werk een ‘gouden award’. De 
beide dames bedanken ontroerd.
Het huidige bestuur, Evelyn 
van Pinxteren voorzitter, Tina 
Reisman penningmeester en Iet 
Schabbing secretaris had nog 
een spelletje hints willen doen, 
maar daar was geen tijd meer 
voor. Van de afdeling ontvin-
gen Trees en Channah Iris bon-
nen en een  certificaat ‘sponsor a 
child’, met alle namen van de ge-
vers. Verder waren er leuke hart-
jes voor ‘uit het oog, maar niet 
uit het hart’ en flessen wijn voor 
‘goede wijn behoeft geen krans’.
Natuurlijk waren er ook bloemen. 
Iedereen ging tevreden naar huis.

Goede wijn behoeft geen krans

Uitreiking van de gouden speld aan Trees Troostwijk

Channa Koppel, Margriet
 Boucher, Trees Troostwijk
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Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Mijn lieve vriendin Brendele 
Hertz berger z.l. is afgelopen no-
vember in Israël overleden na-
dat zij daar net een jaar had ge-
woond. In 2006 ging ze op aliyah; 
zij had haar hele leven in Am-
sterdam gewoond. Het lot maakt 
rare sprongen. Met haar heb ik 
veel over eten, gerechten, kasj-
roet en dat soort zaken gepraat. 
Zij heeft jarenlang in Amsterdam 
zogenaamde Tisches verzorgd;  bij
haar thuis in de Plantagebuurt, 
vlakbij de Roeterstraat. Dat be-
tekende dat ze voor sjabbat 
maal tijden klaarmaakte voor 
or thodoxe Joden die Amster-
dam ‘aan deden’ en een kosjere 
sjabbat maaltijd op prijs stelden, 
hetzij op vrijdagavond, hetzij op 
sjabbat. Men moest zich uiter-
aard wel van te voren aanmelden.  
En zo kwam het voor dat ze soms 
met 10 à 12 personen, of zelfs met 
meer, aan tafel zat; vrome Joden 
uit de meest uiteenlopende landen.  
Ze was een geboren verhalenver-
teller en ze kon werkelijk prach-
tige en boeiende gesprekken weer-
geven; soms hield ze er blijvende 
contacten aan over. Met haar 
hu mor waarmee ze hoog oplopen-
de discussies kon navertellen, 
zelfs naspelen (theater was een 
van haar hartstochten!) had ze 
aan mij een dankbaar publiek. 
Als ik dan bij haar – altijd aan de 

keukentafel – zat, onder de portret-
foto van haar grootmoeder, vlogen 
de uren voorbij. Ondertussen ser-
veerde ze lekkere hapjes, restjes 
van de Tisches, en dronken we 
thee; tot ik weer op de trein moest. 
Dan bracht ze me met een soort 
auto die ongeveer uit elkaar viel, 
werkelijk waar, naar een station 
en ik hoopte maar dat ze dan vei-
lig thuis zou komen met dat wrak, 
waar ze trouwens hoog over opgaf. 
Tot ze naar Israël vertrok heeft 
ze er toch nog mee kunnen rijden. 
Maar goed als je in Amsterdam 
in het centrum woont en je auto 
voor de deur kunt parkeren is een 
dergelijke auto zo gek nog niet... 

Hoe dan ook, een van die keren 
hadden we het over een van haar 
Tisches en vertelde ze me over een 
smakelijk visgerecht. Dat wil zeg-
gen het klónk erg smakelijk zoals 
zij het vertelde. Ik moet namelijk 
eerlijk bekennen dat ik een gemak-
zuchtige viseter ben, liefst zalm- of 
kabeljauwfilet zonder graten, een 
gebakken scholletje gaat nog net, 
en haring natuurlijk niet te verge-
ten, maar dan houdt het zo’n beet-
je op. Zij had het over rode poon. 
Had ik natuurlijk vaak genoeg op 
de markt zien liggen, ook bij mijn 
eigen viskraam; die vissen zien 
er prachtig en aantrekkelijk uit, 
maar ze kopen ... nou nee, heb ik 
nog nooit gedaan. Maar Brendele 
vertelde op haar eigen smakelijke 
manier over een rode poon scho-
tel die ze had klaargemaakt en 
die zeer in de smaak viel. Móest 
ik echt proberen, ophouden met 
dat domme visaankoopgedrag!  

Schreef ik nou een culinaire ru-
briek? Nou, wierp ik tegen, dat is 
tot nu toe prima gegaan zonder vis 
hoor. 

Nu is ze er niet meer, tenminste 
niet tastbaar in Zur Hadassah, 
waar ze woonde. Ik wil het hier-
navolgende rode poon gerecht 
pos tuum aan haar opdragen! Sa-
men met u ga ik dit experiment 
aan – ik ben heel eerlijk, ik heb 
het (nog) niet eerst geprobeerd.  

Rode poon met sinaasappel-
boter

Benodigdheden
1 kg verse rode poon
schil en sap van 1 kg sinaasap-
pelen
zout en peper naar smaak
mespunt chilipoeder
1 teentje knoflook, gesnipperd
1 volle theelepel suiker
2 eetlepels witte wijn
bloem
mengsel van olie en boter om in 
te bakken
250 gram ongezouten boter, ge-
smolten

Bereidingswijze
Spoel de rode ponen, als ze klein 
zijn, simpelweg af onder de kou-
de kraan. Als ze meer dan 75 
gram per stuk wegen, moeten ze 
worden geschubd en schoonge-
maakt. (Ik denk dat ik bij de vis-
boer kleintjes uitzoek en vraag 
of hij de koppen eraf haalt! RL) 
Snijd de sinaasappelschil in dunne 
reep jes, blancheer ze 2 minuten in 
kokend water en laat ze uitlekken.

Rode poon met sinaasappelboter



DaF 5 ijar jaargang 21 nummer 3 19

Laat het sinaasappelsap in een 
steelpan met zout, peper, de chili-
poeder, de knoflook, de suiker, de 
wijn en de schilletjes koken tot het 
mengsel tot de helft is ingekookt. 
Dep de vissen intussen droog, 
be strooi ze met zout en pe-
per, haal ze door de bloem en 
schud de overtollige bloem eraf. 
Verhit het mengsel van olie en boter 
in een koekenpan tot er damp af-
komt en bak – om ervoor te zorgen 
dat ze knapperig blijven – niet te 
veel vissen tegelijk. Bak de vissen 
circa 5 minuten aan iedere kant, 
afhankelijk van het formaat en 
laat ze uitlekken op keukenpapier. 
Verdeel de vis over 4 voorver-
warmde grote of 8 kleine borden
voor een voorgerecht. 
Klop van het vuur de gesmolten 
boter door het ingekookte sinaas-
appelsap, of doe het sap en de bo-
ter in een grote glazen pot met 
deksel en schud tot het een gladde 
saus is. Giet de saus over de vis. 

Uit: De smaak van Israel – een 
mediterraan feest, Avi Ganor en 
Ron Maiberg

Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Knud Romer Wie knippert is 
bang voor de dood
Deze roman is een klein mees-
terwerk uit Denemarken over de 
jeugd van Knud in een dorpje na 
de oorlog, die gepest wordt, net als 
zijn ouders, omdat zijn moeder een 
Duitse is. Het boek is nauwelijks 
besproken, de schrijver is niet be-
kend, maar ik heb het graag ge 
lezen.   
Querido, € 17.95 

Nico de Both Het Scholtens-
huis
Een boek over de geschiedenis van 
Het Scholtenshuis, het hoofdkwar-
tier van de SD in Groningen. De 
Both heeft voor zijn boek onderzoek 
gedaan naar de personen die op 
het Scholtenshuis werkzaam wa-
ren. Naast een dertigtal Duitsers, 
waarvan Robert Lehnhoff het 
meest gevreesd was, deden meer 
dan veertig Nederlanders dienst 
bij de SD. In dit boek neemt 
De Both de hoofdpersonen on-
der de loep, hij geeft een portret 
van de  ze figuren en probeert te 
doorgron den wat deze mensen 
be  zield moet hebben om tot der-
gelijke gruweldaden over te gaan.  
In Boekvorm, € 18.50

Ernst Weiss De ooggetuige
Het lot heeft mij ertoe voorbestemd, 
een bepaalde rol te spelen in het 
leven van een van die zeldzame 
mensen die na de Wereldoorlog 
zo’n gewelddadige omwenteling en
onmetelijk lijden over Europa zou-
den  brengen. Vaak heb ik me la-
ter afgevraagd wat mij destijds, 
in de herfst van 1918, tot die in-

greep bewoog: was het weetgierig-
heid, de belangrijkste eigenschap 
van een medisch-onderzoeker 
als ik; of was het je reinste over-
moed, de drang om ook eens, god-
gelijk, te heersen over het lot? Het 
is Duitsland - 1918. De hoofdper-
soon uit De ooggetuige is arts-
psychiater in een reservelazaret, 
waar hij geestelijk verminkte mi-
litairen behandelt. Zijn patiënt is 
een zekere A.H., een grootheids-
waanzinnige, joden hatende fan-
tast, die als gevolg van een hyste-
rische aandoening niet meer kan 
zien. Medisch gezien is hij echter 
niet blind. De arts raakt door hem 
gefascineerd. Tot dan toe was hij 
in zijn eigen leven een ooggetuige 
geweest; nu voelt hij de hartstoch-
telijke behoefte macht uit te oefe-
nen over zijn patiënt, diens grote 
geestkracht in humanere banen 
te leiden, het lot te beheersen en 
op de stoel van God te gaan zitten. 
Hij besluit A.H. te behandelen, en 
geneest hem. Hiermee blijkt hij op 
zijn beurt blind - voor de gevolgen 
van zijn besluit. Niet alleen voor 
zijn eigen leven: van de grootheids-
waanzin van zijn patiënt zal la-
ter heel Europa ooggetuige zijn.   
Van Gennep, € 17.90

Sebastian Haffner 
Kanttekeningen van een rati-
onele profeet - beschouwingen 
uit de twintigste eeuw
De als jurist afgestudeerde
Rai mund Pretzel (Berlijn, 1907-
1999), die wij vandaag als de his-
toricus Sebastian Haffner kennen, 
was zijn leven lang in de eerste 
plaats journalist. In dit journalis-

tieke werk zit de kern van de ge-
schiedschrijving waarmee Haffner 
in Duitsland en daarbuiten zo 
een grote reputatie heeft verwor-
ven. Deze verzameling stukken, 
waar van het oudste in de jaren 
dertig verscheen en het jongste 
in de jaren tachtig, werd bijeen-
gebracht door Koos van Weringh.    
Mets & Schilt, € 25.00

Sandrai Marai Bekentenissen 
van een burger
Dit boek (met Gloed het mooiste 
van hem, ek) laat niet alleen op 
boeiende wijze zien hoe een jon-
gen volwassen wordt maar biedt 
de lezer tegelijkertijd een pano-
rama van het Europa van de eer-
ste dertig jaar van de twintigste 
eeuw, van het burgerlijke Europa. 
Wereldbibliotheek, € 22.50
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

Viering 60 jaar Israël – 
kosten: 100 miljoen shekel

Maar liefst 24% van het gehele 
budget dat voor de viering van 
het 60-jarige bestaan van de on-
afhankelijke Joodse staat werd 
uit getrokken, gaat naar verschil-
lende projecten in het onderwijs 
met als doel de waarden van het 
Jodendom en het Zionisme nog 
meer bij de jongeren onder de aan-
dacht te brengen. Dat meldden de 
Minister van het Jubileumproject 
Roechama Avraham-Balila en

de voorzitter van het ‘Lustrum-
comité 60 jaar Israël’ Chaim 
Gold berg aan Walla-News. 

Van de totale 100 miljoen shekel 
(rond € 18 miljoen) wordt 10 mil-
joen geïnvesteerd in het werk met 
jonge getalenteerde Israëliërs die 
wellicht in de toekomst de nieuwe 
beleidsmakers van het land kun-
nen worden. 15% gaat naar de 
festiviteiten op Jom Ha'atsmaoet 
zelf. De rest wordt gereserveerd 
voor de voorbereidingen van de 
infrastructuur en de organisatie-
kosten van het lustrum, zoals fes-
 ti vals, tentoonstellingen en  het
gebruikelijke vuurwerk. 

In de laatste tijd verschijnen  
steeds meer kritische berichten  in
de media dat het maken van de 
grootste vlag ter wereld, namelijk 
de Israëlische vlag in de woestijn 

vlak bij Eilat, meer dan 200.000 
shekel (€ 35.000) gekost zou heb-
ben. Dit is in de ogen van veel 
Israëli’s een enorme geldverspil-
ling. Goldberg kon echter beta-
lingsbewijzen tonen waaruit bleek 
dat Israëls trots, de grootste vlag 
ter wereld, slechts 50.000 shekel 
heeft gekost  – aldus Walla News. 
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 Loeach
voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

van 9 t/m 12 mei
Internationaal Joods Muziekfesti-
val in Amsterdam.
Info www.ijmf.nl.
18 mei
12.30 uur Post Plaza, Tweebaks-
markt 25, Leeuwarden. Viering 
van de 60ste Onafhankelijkheids-
dag van Israël. Onder het genot 
van een hapje en een drankje 
speelt de beroemde klezmerband 
Di Gojim. Eigenlijk had u zich 
hiervoor al op moeten geven, 
maar zolang er plaats is mag u 
ook binnen als u zegt dat u
JaGDaF leest.
19 mei
19.30 uur Theater De Tamboer, 
Hoogeveen. Feestelijk concert met 
muzikale medewerking van Het 
Jeugd Symfonie-orkest Drenthe. 
Voor info en kaarten zie
Mazzeltov Tour 60 jaar Israël 
www.christenenvoorisrael.nl
20 mei
19.30 uur theater De Lawei, 
Drachten. Feestelijk concert met 
muzikale medewerking van het 
Hineni Symfonie Orkest. Voor 
info en kaarten zie 19 mei.
22 mei
19.30 uur Grote Kerk in Wilder-
vank. Een feestelijk programma 

met medewerking van de brass-
band Elad uit Muntendam. Voor 
info en kaarten zie 19 mei.
23 mei
Lag Ba’Omer. Begin sjabbat 
20.05 uur.
23 mei
19.00 uur sjoel Zuidlaren, vrij-
dagavonddienst van PJG-Noord 
Nederland. Info en opgave post@
pjg-noordnederland.nl
1 juni
Jom Ha’Voetbal in Amsterdam. 
Info www.jomhavoetbal.nl
2 juni
Jom Jeroesjalajiem / hereniging 
van Jeruzalem
8 juni
begin jomtov 21.45 uur.
8 juni
19.00 uur sjoel Zuidlaren, PJG-
NN, lernen in verband met Sja-
woeot. Info en opgave post@pjg-
noordnederland.nl
9 juni
eerste dag Wekenfeest/Sjawoeot
10 juni
tweede dag Sjawoeot/Wekenfeest.
14 juni
10.30 uur, sjoel Zuidlaren, PJG-
NN, sjabbatochtenddienst. Info 
en opgave post@pjgn-noordneder-
land.nl
De volgende evenementen zijn 
in de Synagoge, Folkingestraat, 
Groningen.
16 tot 25 mei
Expositie Talens Palet, amateur-
kunst met als thema; als de rook 
om je hoofd is verdwenen, naar 
Boudewijn de Groot.
eerste twee weken juni
Kerken Open Groningen

15 juni
concert, Missa Faulx perverse, 
Jakob Barbireau, door ensemble 
Josquin Desprez, kleine bezetting 
van vier mannen. Info
www.synagogegroningen.nl

De volgende tentoonstellingen 
zijn in het Joods Historisch Mu-
seum, Nieuwe Amstelstraat 1, 
Amsterdam. Info ook voor het 
kinderprogramma www.jhm.nl

tot en met 8 juni
Superhelden en sjlemielen. Joodse 
herinnering in de stripkunst.
tot en met 8 juni
Kurt Lubinski, fotograaf in exil.
27 juni tot 30 november
Art of the State, fotografie en vi-
deokunst uit Israël.
27 juni tot 30 november
Hendrik Werkman, de Blauwe 
Schuit.

27 juni tot 30 november
Beeldenroute Ida Kleiterp
Herinneringcentrum Kamp Wes-
terbork, Oosthalen 8,Hooghalen. 
Ontruiming Het Apeldoornse 
Bosch-januari 1943. Info
www.kampwesterbork.nl
tot en met 14 november
Vesting Bourtange 'Joodse bewo-
ners langs de grens' 
Info www.bourtange.nl
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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.

LJGNN: informatie ook over 
sjoeldiensten tel. 06 22762967; 
website:
http://www.ljg.nl/noord.html
e-mail: ljgnn@hotmail.com

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 
Ge meente in Drenthe kunt u 
bellen naar mevrouw T. van den 
Hof-Frankenhuis,
tel. 0528 235070.

Joodse feest- en treurdagen 5768/2008

5768/2008
8 mei    Jom Ha'atsmaoet
23 mei    Lag Ba'omer
2 juni    Jom Jeroesjalajim
9 en 10 juni   Sjawoe'ot
20 juli    Sjiva-asar beTammoez
10 augustus   Vastendag van 9 Aw

5769/2008
30 september en 1 oktober Rosj Hasjana 

Vrijdag heeft het Hare Majesteit 
behaagt Bob Theewis, onze oud-
voorzitter, en Geert Hovingh, 
vz Vereniging Behoud Synagoge 
Zuidlaren, een lintje toe te ken-
nen. Dankzij Bob en Geert heb-
ben wij, Progressief Joods Noord 
Nederland, een prachtig onderko-
men. Kort gezegd waren het vast-
leggen van de geschiedenis van 
Joods Zuidlaren, het restaureren 
van de Joodse begraafplaats al-
daar en het restaureren en weer 
tot leven brengen van de Sjoel 
van Zuidlaren de belangrijke 
bijdragen van Bob en Geert voor 
de regio. Bouwen aan een Beth 
haTsafon om in  te leren, om in te 
vieren, om bij elkaar te komen en 
anderen blij te maken was voor 
hun een uitdaging en jarenlang, 
naast alle andere gebeurtenissen 
in hun leven, een  belangrijke 
taak, waar ze zich met heel hun 
hart voor inzetten. Wij zijn ze erg 
dankbaar en blij dat ook Hare 
Majesteit begreep dat zij voor 
hun volhardende inzet deze on-
derscheiding verdiend hebben. Zij 

hebben vrijdag in Vries (Dr.) het 
lintje mogen ontvangen in aanwe-
zigheid van familie en vrienden.
Voor Bob en Geert en beide fami-
lies een van harte Mazaltov van 
Progressief Joods Noord Neder-
land.
 

Hanne Hein
secr. Progressief Joodse Ge-

meente Noord Nederland

Bob Theewis en Geert Hovingh
koninklijk onderscheiden
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