
nummer 104 . een en twintigste jaargang nr 5 . 27 september 2008 . 27 elloel 5768

EEN EN TWINTIGSTE JAARGANG



2 JaG27 september jaargang 21 nummer 5

Bestuur
Voorzitter – Frits Grunewald
Vice voorzitter  – Bep Koster
Secretaris – Iet Schabbing
2e secretaris – Ruth Lipschits-de 
Leeuwe
Penningmeester – Serge Heldring

Redactie
Opmaak – Anneke van Rhijn-van der 
Veer
Eindredactie – Ruth Lipschits-de 
Leeuwe
Lid – Bep Koster

Vaste medewerkers
O.R.T. – Rabbijn S. Evers
René de Vries - Groningers van 
Weleer
Marcel Wigchers
Ontwerp voorpagina – S. en F.Drukker
Fotograaf en fototechnische 
ondersteuning – R. Mulder

Redactieadres
Postbus 550, 9700 AN Groningen
E-mail: jagdaf@yahoo.com

Opgave voor de Loeach
Mauvestraat 9, 8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

Oproepen en Mededelingen
Tekst naar het redactieadres, max. 60 
woorden.

Abonnementen
Opgave nieuwe abonnees bij het 
redactieadres of per e-mail:
jagdaf@yahoo.com

Abonnementsgeld min. Euro 15 per 
jaargang.
Postbankrekening 1605423 t.n.v. 
JaGDaF, Groningen.

JaGDaF is een onafhankelijke 
vereniging en ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel.

JaGDaF betekent samen zijn.
J = Joden; G = Groningen; D = 
Drenthe; F = Friesland.

IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Redactioneel    2

O.R.T. - Lernen op zijn Joods  3

De feestdagen in de maand Tisjri  5

Een volk bouwt zijn huis
Palestijnse Reisschetsen   6

Bourgas in Bulgarije  10

Art of the State
Opening op 26 juni 2008  12

Hendrik Werkman: De Blauwe
Schuit    16

Men Neme    18

Boeken - uitgekozen door Erik
Kweksilber   20

Chazzan Yaron schildert met licht 22

Serge's Media Hype - Een greep
uit Israëlische Internet-Sites 24

Barbecue Joodse Gemeente
Groningen   25

Loeach    26

Joodse feest- en treurdagen
5769/2008   27

Vervolg 'Chazzan Yaron schildert
met licht'   27

Sjoeldiensten   27

Aanbevolen
Op de website van de Israëlische Am-
 bassade vindt u onder het kopje 'Afdelin-
gen' en vervolgens onder 'Cultuur' een 
zeer complete Evenementenkalender.
website: http://thehague.mfa.gov.il

Een nieuw (Joods) jaar begint over 
enkele dagen. De redactie en het 
Bestuur van JaGDaF wensen u al-
len Sjana Towa oe-metoeka en een 
voorspoedig 5769. Misschien,  met 
belangrijke veranderingen in het ver-
schiet (andere president in de VS en 
straks een nieuw premier in Israël) 
wordt de kans op vrede daar waar 
ons hart ligt, groter. De data van alle 
feestdagen staan zowel in de Loeach 
als op blz. 27

In dit nummer besteden we bijzondere 
aandacht aan de tentoonstellingen die 
op het ogenblik in het Joods Historisch 
Museum te bewonderen zijn: Hendrik 
Werkman: De Blauwe Schuit en Art of 
the State; u vindt er interessante arti-
kelen over. Een reisje naar Amsterdam 
is zeer aan te bevelen!

Dan starten we met een serie artikelen 
uit de jaren dertig van de vorige eeuw. 
Philip Mechanicus was toen corres-
pondent in Palestina tijdens het Britse 
mandaat. Vernieuwd inzicht over het 
Land Israël hoe het in die jaren was – 
we zouden het bijna vergeten.

Bij het nieuwe jaar hoort ook de ac-
ceptgiro. Een goed begin is het halve 
werk: meteen helpen ons magazine in 
stand te houden; een beetje meer dan 
het abonnementsgeld mag!

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Zoals misschien bekend werk 
ik sinds ruim een jaar ook voor 
Justitie. Als gevangenisrabbijn 
be zoek ik Joodse gedetineerden 
her en der in den lande.  In deze 
functie ontmoet je weer eens heel 
andere mensen. Ja, helaas, er 
zijn ook Joden die de fout in zijn 
gegaan en in de gevangenis zit
ten voor korte of langere tijd. 

Naast mijn persoontje is er nog 
een aantal collega’s dat ditzelfde 
werk doet. Begin augustus waren 
we met z’n   allen samen geko
men voor zogenaamde ‘heideda
gen’ om eens een aantal zaken 
grondig door te spreken om zo 
tot een beter functioneren te ko
men. Gelukkig was de heide niet 
zo primitief, maar waren wij te 
gast in het prachtige gebouw van 
de Joodse Gemeente Bussum, al
waar we door de voorzitter bijzon
der hartelijk ontvangen werden. 

Profielschets
Het belangrijkste dat op de agen
da stond was om samen een profiel 
te schetsen van de zogenaamde 
Gevangenisrabbijn. Wat is zijn op
dracht, wat zijn de doelen en wat 
zijn de taken. Wij werden begeleid 
door een trainer van een intern 
opleidingsinstituut van Justitie.  
Op een gegeven moment ontstond 
er een debat tussen twee collega’s 
over een bepaald onderwerp. Ze 
waren het fundamenteel met el
kaar oneens en het debat werd 
steeds feller, in woord en gebaar. 
De trainer stond er wat beduusd 
bij te kijken en na een tijdje vond 

hij het tijd om in te grijpen en op 
te komen voor de collega die ‘in 
de hoek werd gedrukt’.  “Rustig 
aan, rustig aan, mijne heren, we 
komen er wel uit!”  Hij kreeg het 
gevoel dat het debat ontaardde. 

Lernen in ‘koppels’
Wij hebben hem toen uitgelegd dat
we hier te maken hebben met een
‘cultuurverschijnsel’. Wij al len 
heb ben heel wat jaren geleerd in

jeshiwot, Talmoedho gescholen, en
deze manier van debatteren is nor
maal.  
Stelt u zich voor een grote zaal met 
allemaal koppels van twee jongens 
die samen studeren. Het is een ka
kofonie van geluiden. Ik herinner 
me nog goed de eerste keer dat ik 
de jeshiwa binnen kwam. Een paar 
weken tevoren had ik mijn eind
examen gehaald en was gewend 
aan de Nederlandse manier van 
studeren. Als je alleen bent kan 
je desnoods hardop leren, maar 
zodra je in een gemeenschappe
lijke ruimte bent, dan wordt er 
liefst helemaal niet gesproken en 
hoogstens op fluistertoon. En hier 
sprak iedereen door elkaar heen 
en ieder probeerde zijn gelijk te 
halen, en soms was de beste me
thode om je gelijk te bewijzen door 
je stem te verheffen. De eerste 
twee weken deed ik niets anders 
dan om me heen kijken waar ik de 
volgende fikse ruzie moest beslech
ten, maar uiteindelijk viel het al
lemaal toch wel weer mee. Na een 
kort fel debat zaten de jongens 
weer broederlijk naast of tegenover 
elkaar en lernden weer verder. 

Het systeem van in koppels leren 
is al een heel oud en beproefd sy
steem. Vergeet niet dat wij ons al 
ruim 3000 jaar bezighouden met 
intensieve Torastudie. Het grote 
voordeel van met z’n tweeën leren 
is dat je zo tot een veel beter be
grip van de tekst komt. Je wordt 
gescherpt door je partner, hij helpt 
je om over een dood punt heen te 
komen, hij stimuleert je om niet 

In koppels leren - je kunt er niet 
vroeg genoeg mee beginnen.

Uit: Yiddishland,
Silvain & Minczeles

door rabbijn S. Evers

Lernen op zijn Joods

Er zijn helaas ook Joodse 
gedetineerden. Hoe moet de 
profielschets van een gevan

genisrabbijn eruit zien?
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weg te dromen. Het feit dat er 
naast jou een ander koppel ook 
bezig is, stoort niet. Integendeel 
soms discussiëren twee kop
pels samen over dezelfde tekst. 

Natuurlijk gaat het ook wel eens 
fout en komt het voor dat een kop
pel in plaats van te lernen over al
lerlei andere zaken spreekt.  Als je 
dan van je naburige koppel woor
den als ‘tickets’, ‘goedkope  bel
 abonnementen’ en dat soort zaken 
hoort, dan leidt dat af en kan het 
wel eens gebeuren dat het nabu
rige koppel ook ‘uitglijdt’ en zich 
in deze discussie gaat mengen en 
soms zelfs ook met dezelfde fel
heid. Wel een beetje op een fluis
tertoon, want voor dat soort za
ken ben je nu eenmaal niet in de 
jeshiwa. Gelukkig is er dan een 
meneer in de zaal die een en an
der kan corrigeren en dan naar 
het kletsende groepje loopt en ze
weer even tot de orde roept. 

Maar het systeem heeft zichzelf 
echt zeer goed bewezen en wordt 
wereldwijd in duizenden jeshiwot 
met succes toegepast. Natuurlijk 
past niet iedereen helemaal in het
systeem en zodoende hebben vele
jeshiwot ook programma’s voor die 
jongens om ervoor te zorgen dat 
ook zij toch hun Talmoedkennis 
kunnen uitbreiden.  

De trainer schreef in zijn afslui
tende email dat naast andere ob
servaties hem onze blijmoedig
heid was opgevallen en dat hij
met een positief gevoel terugkeek
op deze dagen. 

waar
Leeuwarden, Tresoar

wanneer
10 x op dinsdagmiddag, 
14.00-16.00 uur 
28 oktober, 11 en 25 
november, 2 en 9 
december 2008, 6, 20 
en 27 januari, 10 
en 24 februari 2009

kosten
€ 160, exclusief
benodigde boeken

aantal deelnemers 
minimaal 14

JIDDISJ VOOR BEGINNERS
 –– docent: drs. Hilde Pach

inschrijven bij Crescas:
e-mail crescas@crescas.nl
telefoon 020-640.23.80
meer informatie op www.crescas.nl

Jiddisj was tot de Tweede Wereldoorlog de meest 
gebruikte omgangstaal van Joden in Oost-Europa. In tien 
lessen leert u deze taal lezen, schrijven en spreken. Jiddisj 
wordt geschreven in Hebreeuwse letters. De basisbegrip-
pen van de grammatica krijgt u onder de knie door een 
duidelijke uitleg en veel oefeningen. U maakt kennis met 
de Jiddisje literatuur en lectuur van vroeger en nu. 
Van Mendele de Boekverkoper en Sjolem Aleichem tot 
het hedendaagse weekblad de ‘Forwerts’.  Aan het eind 
van de cursus kunt u met behulp van een woordenboek 
zelfstandig eenvoudige literaire teksten en krantenartike-
len lezen. U dient een Engelstalig leerboek en een 
woordenboek Jiddisj-Engels / Engels-Jiddisj aan te 
schaffen (titels worden u na inschrijving toegestuurd).
 

Hilde Pach (1957) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde, 
Hebreeuwse taal- en letterkunde en Jiddisj aan de Universiteit van 
Amsterdam. Ze volgde een zomercursus Jiddisj aan de Universiteit 
Vilnius en aan de Columbia University in New York. Ze werkt als 
vertaler Hebreeuws-Nederlands en Jiddisj-Nederlands, als free- 
lance journalist en redacteur en is promovendus bij de Leerstoel-
groep Hebreeuws,  Aramees en Joodse Studies van de UvA.

een cursus van Joods Educatief Centrum ‘Crescas’ i.s.m. Tresoar Leeuwarden

Vervolg 'O.R.T.'
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Laten we deze sjofarblazer be
schouwen als een oproep voor 
de Jamiem Nora’iem (letterlijke 
vertaling: de ontzagwekkende 
dagen). De dagen tussen Rosj 
Hasjana en Jom Kippoer. De da
gen van bezinning en inkeer.

Nauwelijks bekomen van Jom 
Kippoer, of we beginnen met 
voorbereidingen voor het volgende 
feest: Soekot (Loofhuttenfeest). 
We gaan de soeka opzetten en 
versieren. De soeka met een dak
bedekking die afgedekt wordt met 
riet, dennengroen of ander loof, 
zodanig dat de lucht en ’s avonds 
de sterren zichtbaar blijven. Zoals 
het bekende kinderliedje luidt: 
“Vier muren en een dak van riet, 
meer is het niet, meer is het niet.” 
En eigenlijk hóeft het ook niet 
meer te zijn. We denken even niet 
aan de in ons klimaat nogal eens 
voorkomende regenpartijen in 
oktober tijdens bijvoorbeeld een 
gezellige lunch...
Afsluitend in Nederland Sjemini 
Atseret (Slotfeest) en Simchat 
Tora (Vreugde der Wet). In 
Israël en in de Liberaal Joodse 
Gemeenten worden deze beide 
feesten op één dag gevierd. Op 
deze vrolijke dag worden alle 
Torarollen uit het Aron Hakodesj 
gehaald en wordt er uitbundig 
mee gedanst onder het gooien 
van snoepgoed. Men leest het al
lerlaatste gedeelte uit een van 
de Torarollen en onmiddellijk 
daarna uit een andere rol het eer
ste begin: Beresjiet (Genesis); als 
symbool voor de continuïteit en 
eeuwigheidswaarde van de Tora.

Chassidische sjofarblazer

Shlomo Ohana is een van de belangrijkste zilversmeden in 
Jeruzalem, geboren in Marokko. Hij leerde het vak

al op zeer jonge leeftijd.

De feestdagen in de maand Tisjri
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Deze miets is niet anders dan 
het onvermengde gele sap van 
den Jaffasinaasappel, die onder 
een pers tot den laatsten druppel 
wordt uitgeknepen. Tien mils, of 
een cent of vier, voor een heel glas 
koel vruchtensap.

Den volgenden dag kruiste ik 
onder de hoede van een voortref
felijken Joodschen chauffeur die 
wat zijn afkomst en beschaving 
betreft even goed het eerste het 
beste intellectueele beroep had 
kunnen uitoefenen, door de Sja
ronvlakte, — om te zien, waar 
mijn miets vandaan kwam en 
hoe de boomen erbij stonden. Men 
had mij als eerste station het 
reeds vroeger genoemde Petach 
Tikwah, een der kolonies uit den 
tijd van baron De Rothschild, 
aangewezen. Petach Tikwah 
staat om zijn welvarendheid be
kend, en men kan er inderdaad 
aan het welgedane uiterlijk der 

Onlangs kreeg ik van een goede 
vriendin te leen een boekje uit 
1933 met reisschetsen van Philip 
Mechanicus, toenmalig correspon-
dent van het Algemeen Handels-
blad.
Deze artikelen zijn zo interessant 
en geven zoveel informatie over 
het Palestina (toen Brits man-
daatgebied) uit de jaren dertig 
van de vorige eeuw, dat wij het 
een goed idee vonden u in de 
komende nummers mee te laten 
genieten.
Wij hebben ervoor gekozen de 
oude spelling van het Nederlands 
zo te laten als hij toen was.

Zijn naamgenoot en neef was een 
bekende fotograaf; had jarenlang 
een culinaire rubriek in De Groe-
ne Amsterdammer en schreef op 
de kinderpagina van NRC Han-
delsblad; hij overleed in 2005. 
Neef Philip is vernoemd naar zijn 
oom.

Ruth Lipschits-de Leeuwe

De Jaffasinaasappel
 verovert de wereld
door Philip Mechanicus

 (18891944)

Reeds den eersten dag van mijn 
verblijf te Tel Aviv werd het mij 
duidelijk, dat ik midden in het 
land der sinaasappelen stond. Op 
het heetste van den dag, toen mij 
de tong bijna tegen het verhemel
te begon te kleven, voerde mij een 
goede genius naar een kioskje en 
bestelde voor mij een glas miets. 

dikbuikige heereboeren zien, dat 
daar geld zit. Van Tel Aviv ligt 
het niet meer dan een goede 15 
kilometer weg. Een prachtige as
faltweg loopt langs de oude Duit
sche Tempelierskolonie Sarona 
en Sjechoenath Borochof, naar de 
schans van Napoleon. Sarona is 
bewoond door Duitsche protestan
ten, die uit religieuze aanvechtin
gen reeds vóór de Joden aan den 
bodem een goed georganiseerde 
en bloeiende landbouwkolonie ont
trokken, waar de kolonisten te
ruggetrokken leven. Sjechoenath 
Borochof is een arbeidersneder
zetting, waar een groep meisjes 
den landarbeid leert, — een der 
velen in Palestina, die den land
bouwnederzettingen voorzien van 
energieke en bekwame arbeid
sters en goede huishoudsters. 
De schans van Napoleon is een 
gelijkmatige heuvel, waar Napo
leon met zijn troepen zou hebben 
gelegerd bij de belegering van 
Jaffa, toen hij den stouten droom 
wilde verwezenlijken, Indië aan 
zijn macht te onderwerpen.
Van Tel Aviv naar Petach Tikwah 
is slechts één eindelooze tuin, aan 
beide zijden van den weg, niet 
anders dan keurig afgebakende 
pardessiem met op regelmatigen 
afstand geplante sinaasappelboo
men met mooi donker loof, op be
paalde afstanden gesneden door 
wegen en doorspekt met pomp
stations en villa’s, die voor het 
oog een lust zijn. Of men nu de 
Sjaronvlakte naar het Zuiden tot 
voorbij Gedera, of naar het Noor
den tot Benjamina en Zichron
Jakob door kruist, overal hetzelfde 

Een volk bouwt zijn huis
Palestijnse Reisschetsen
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beeld: eindelooze sinaasappel
aanplantingen, slechts met deze 
variatie, dat op een groot deel 
der pardessiem de boomen nog 
jong zijn, een, twee, drie jaren, 
en nog niet het dichte en zware 
loof hebben als de oude boomen. 
De sinaasappelgordel strekt zich 
langs de zee uit over een afstand 
van onge veer 45 kilometer — 
wanneer men de acht kilometer 
breede gaping ten Noorden van 
Nathania, in het midden tus
schen Tel Aviv en Haifa, niet me
derekent: een strook grond, waar 
wel reeds kavelingen aangekocht 
zijn, maar waarop nog niet wordt 
geplant, — en van de zee tot aan 
den spoorweg door de vlakte over 
een diepte van 15 kilometer. Dit 
geheele gebied is bezig één groote 
heerlijke sinaasappeltuin te wor
den, waaraan de rijpende groote 
appelen levendige kleur en aro
matischen geur verleenen.
De Sjaronvlakte is door de voor
waarden van bodem en klimaat 

voor de z.g. citruscultuur bij uit
stek geschikt. De Emek is voor 
de citruscultuur niet toegankelijk 
wegens de schaarschte aan regen 
en de geringe kans op irrigatie, 
en ook wegens den zwaren bo
dem. In den lichten zandigen 
bodem van de Sjaronvlakte gedijt 
de sinaasappel, en overal in de 
vlakte wordt bij diepboring goed 
water aangetroffen, waarmede 
de sinaasappelboomen worden 
gevoed. Er bestaat ver schil van 
meening omtrent de oppervlakte, 
die in de Sjaronvlakte in verband 
met irrigatiemogelijkheden voor 
de citruscultuur geschikt kan 
worden gemaakt. De Engelsche 
expert dr. Strahorn meent, dat 
niet meer dan 300.000 doenam (1 
doenam is 1/11 H.A.) kan worden 
geïrrigeerd, de deskundigen van 
het Jewish Agency meenen, dat 
500.000 doenam voor de citrus
cultuur kan worden geïrrigeerd.
Intusschen zijn tot nog toe 
130.000 doenam beplant, waar

van 75.000 doenam door de 
Joden, 55.000 door de Arabie
ren, die de sinaasappelcultuur 
oorspron kelijk in Palestina heb
ben ingevoerd, waaraan de Jo
den met hun wetenschap pelijke 
methoden vooral sedert 1928/29 
zoo’n groote uitbreiding heb
ben ge geven. De Joden hebben 
de Arabieren, die hunnerzijds 
ruim hebben deelgenomen aan 
de uitbreiding van de aanplan
tingen, thans overvleugeld. De 
goede prijzen, die de appel op 
de wereldmarkt opbrengt, en de 
toenemende vraag hebben de 
productie de laatste jaren sterk 
gestimuleerd. Thans is voor meer 
dan zeven millioen pond ster
ling in de sinaasappelcultuur 
geïnvesteerd. Tot 1931 heeft de 
oogst van sinaasappelen in Pa
lestina tusschen de 1.500.000 en 
2.000.000 kisten bedragen. Een 
jaar geleden steeg hij plotseling 
tot 3.000.000 kisten. Het jongste 
seizoen bereikte de oogst een 
aantal van 4.250.000 kisten. De 
verwachting voor het volgend 
jaar is 6.000.000 kisten. De tien 
millioen is in het verschiet. Men 
stelt den maximalen oogst op 20 
millioen kisten. Men gaat daarbij 
uit van de gedachte dat de Jaf
fasinaasappel een monopolistisch 
artikel is, dat de concur rentie van 
geen enkelen anderen sinaasap
pel behoeft te duchten en dat, 
bij doel treffende propaganda en 
bij voldoende verzorging van het 
product, het afzetge bied in alle 
landen aanzienlijk kan worden 
uitgebreid. De sinaasappelplan
ters in Palestina meenen, dat een 
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verbruik van 51 sinaasappels per 
hoofd per jaar in de Vereenigde 
Staten, van 38 in Engeland en 
van 27 in Nederland ruimte laat 
voor een geweldige uitbreiding. 
Er hangt in Palestina een ner
veuze sfeer om de sinaasappeltui
nen. Uit het buitenland stroomt 
in het land het zoekende kapitaal 
binnen, dat happig afkomt op 
de fabelachtige verhalen van 
de hooge winsten, die er in de 
sinaas appels steken, buitenland
sche kapitalisten komen pools
hoogte nemen. Zionisten, die al 
sedert lang in Palestina wonen en 
kans hebben gezien wat opzij te 
leggen, of op niet te bezwarende 
voorwaarden geld op te nemen, 
hebben of dromen van een pardes, 
die hun een zoet winstje oplevert. 
Maatschappijen, zooals de Hano
taiah Ltd., die in de Sjaronvlakte 
rondom Nathania een strook 
gronds van 3000 doenam in con
cessie heeft, bereiden pardessiem 
met irrigatiestelsels al vijf jaar 
lang voor tot de boomen vrucht 
beginnen te dragen, en leveren ze 
dan tegen een som van 100 pond 
sterling per doenam aan koopers 
af. Zionisten, die niet van plan 
zijn zelf naar Palestina te emi
greeren, koopen stukken grond 
voor familieleden. Genoemde 
maatschappij heeft, dat zij merk
waardigheidshalve vermeld, ook 
een dochtervennootschap, de 
Nathania Seashore Development 
Co. Ltd., die de mooie duinen van 
Nathania met succes voor woon
doeleinden exploiteert.
Er komt een sterk kapitalistisch 
element in de ontwikkeling van 

Palestina naar voren. De kolonis
ten in de kwoetsoth en in de mo
sjawiem met hun socialis tische en 
coöperatieve opvattingen en hun 
verlangen persoonlijk gebonden 
te zijn aan den aartsvaderlijken 
bodem, ontvangen den grond 
grootendeels uit de handen van 
de Zionistische organisaties in 
erfpacht. Zij, die als sinaasappel
planters naar Palestina komen, 
kóópen den grond meestal, van 
de Palestina Jewish Colonization 
Association, of van particulieren, 
uit eigen middelen. Ziet men hier 
niet in zekeren zin een terugkeer 
van de oude plantagepolitiek, 
die vroeger werd prijsgegeven ten 
gunste van de kwoetsoth en de 
mosjawiem? De nieuwe plantage
bezitters worden hier misschien 
weder eens voor de keuze gesteld 
van: tewerkstelling van Arabi
sche, of Joodsche arbeiders? In 

Petach Tikwah is nog steeds 
een groot aantal plantages, die 
met Arabische arbeidskrachten 
bewerkt worden. Er zijn stroo
mingen, die daar sterk voor zijn, 
b.v. de boerenpartij van Smilan
ski, een ouden, warsen boer, die 
een geheel eigen plaats inneemt 
in de planterswereld en zijn op
vattingen in een eigen orgaan 
geregeld scherp ver tolkt. Hij is 
een heftig tegenstander van de 
opvatting der Zionisten, dat het 
land met officieele gelden kan 
worden opgebouwd en is absoluut 
voor het parti culier initiatief en 
den vrijen arbeid, d.w.z. Ara-
bischen arbeid. Hij vindt hier 
steun bij de z.g. Bnei Benjamin, 
de Zonen van Benjamin, zoons 
van de eerste immigranten, die, 
door de Histadroeth, de machtige 
Zionistische Arbei dersfederatie, 
geboycot, geheel uit eigen mid

Vervolg 'Een volk bouwt zijn huis'
Palestijnse Reisschetsen
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delen grond moesten koopen ter 
voorziening in hun bestaan. Hij 
vindt in het algemeen den steun 
der kleine eigenboeren, die finan
cieel niet krachtig genoeg zijn om 
zich te voegen naar het parool 
van werken met dure Joodsche 
arbeiders.
De vraag is, in hoeverre de nieu
we zuiverkapitalistische golf, die 
thans over Palestina is gekomen, 
Smilanski wind in de zeilen zal 
voeren. Zionisten, die pardessiem 
bezitten en deze niet zelf kunnen 
bewerken, omzeilen de moeilijk
heid vaak door het tewerkstellen 
van Jemenietische arbeiders, Jo
den uit Jemen, die naar Palestina 
geëmigreerd zijn, doch staan op 
het levenspeil der Arabieren. De 
Zionisten gaan de tendenz van 
tewerkstelling van Arabieren 
tegen, doordat zij sterk idealis
tische jonge chaloetziem in de 
Sjaronvlakte nestelen, die moree
len druk oefenen. Zoo hebben zich 
de laatste jaren in het gebied van 
Petach Tikwah honderden jonge 
Zionisten gevestigd, die naast 
hun werk in de mosjawiem, loon
arbeid opeischen bij de particu
liere planters — in de plaats van 
Ara bieren, die plachten seizoen
arbeid te verrichten.
De toekomst van de sinaasap
pelcultuur is natuurlijk een 
hypothese. De opleving is een 
onloochenbaar feit en rechtvaar
digt goede verwachtingen voor 
de toekomst. Er zijn echter onder 
de deskundigen in Palestina, die 
niet zonder bedenking de „boom” 
aanzien. De winstpercentages 
zijn ongetwijfeld vaak hoog, zij 

varieeren bij de tegenwoordige 
prijzen in vele gevallen van 10 
tot 15 procent. De toekomstige 
ontwikkeling van de sinaasap
pelcultuur hangt van het opne
mingsvermogen der wereldmarkt 
af. In hoeverre hier de rekening 
zal uitkomen, zal afhangen van 
de ontwikkeling der heerschende 
economische crisis. Wat Duitsch
land bv. betreft, óók een factor in 
de berekeningen, Palestina voert 
thans 25 procent zijner sinaas
appelen naar Duitschland uit, 
maar Duitschland importeert uit 
Palestina thans tweemaal zooveel 
als Palestina uit Duitschland 
invoert. Dit is een der redenen, 
waarom Palestina niet openlijk 
tot de boycot van Duitsche wa
ren kan besluiten, ofschoon geen 
enkele Jood in Palestina thans 
Duitsche waren koopt. Een Tsjech 
verklaarde geestig: Wij kunnen 
de boycot niet afkondigen,  doch 
wij hebben niet het recht haar op 
te heffen.  Duitschland is inder
daad een factor.
Zoo zijn er méér factoren. De 
quaestie is: of de prijzen der 

Jaffaappelen zich zullen hand
haven, hetgeen in groote mate 
afhangt van de methode, waarop 
de appelen ter markt worden 
gebracht, van de vraag, of de 
verpakking zorgvuldig geschiedt. 
Daaraan hapert nog veel. Of men 
de schimmelziekten, die voorko
men, en waardoor een aanzien
lijk percentage der appels moet 
worden uitgeschoten, afdoende 
zal kunnen bestrijden. Het mooie 
proefstation te Rehovoth doet in 
dit opzicht uitstekend werk, doch 
kampt met geldgebrek. Of men 
met de Arabieren tot samenwer
king zal kunnen geraken. Dit 
zijn enkele belangrijke vragen, 
waarover alleen de toekomst kan 
beslissen.
De sinaasappels — en op beperk
te  schaal ook de grapefruit, die 
de sinaasappels pleegt te volgen 
— verdringen thans de amande
len, die langen tijd een exportar
tikel vormden, dat winstgevend 
werd gecultiveerd. Moge deze ver
andering Palestina blijvend ten 
goede komen.

"Vier muren en 
een dak van riet, 
meer is het niet, 
meer is het niet."
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Christelijke heiligen in een syna-
  goge. Wanden vol iconen waarop
Maria en apostelen je aansta-
ren. De synagoge staat in de Bul-
gaarse havenstad Bourgas aan de
Zwarte Zee.   

'Moorse' synagoge in Bul ga-
rije
De prachtige stad Bourgas is ge
makkelijk te bereiken vanuit het 
nabijgelegen zielloze toeristenoord 
Zonnestrand. Hier geen eindelo
ze rijen hotels, restaurants en 
winkeltjes met nutteloze spullen, 
maar voorname, brede straten. 
De synagoge staat in een rustige 
zijstraat van de oude binnenstad. 
Meteen valt de moorse stijl van 
het gebouw op, met zijn hoefijzer
vormen en twee torens, net als 
de synagoge in Groningen. De 
sy nagoge werd in 1909 ingewijd, 
drie jaar na de Groningse. Maar 
na de communistische machts
overname emigreerden de meeste 
Joden uit Bourgas naar Israël. In 
de jaren zestig van de vorige eeuw 
werd de synagoge een kunstga
lerie voor Bulgaarse iconen
kunst en regionale kunstenaars. 
Toch staan op de torens nog 
twee davidsterren fier overeind. 
Binnen is van het joodse karak
ter van het gebouw weinig meer 
te bespeuren. Of het zouden de 
geschilderde davidsterren moeten
zijn die onlangs onder een dik
ke laag naoorlogs pleisterwerk 
vandaan gehaald zijn. Ooit hin
gen ze onbereikbaar hoog, in de 
koepel van het gebouw. Nu kun 
je ze aanraken. Want de koe
pel is een bovenzaal geworden. 

Aan de voorgevel hangt een 
pla quette waarop de architect 
van het gebouw, Ricardo Tosca
ni, vermeld wordt. 
De synagoge van Bourgas is een 
herinnering aan de vooroorlogse 

tijd waarin Bulgaren, Armeniërs, 
Russen, Turken, Grieken en Joden 
in de havenstad samenleefden, zo 
goed en zo kwaad als het ging. 

Bourgas in Bulgarije
door Marcel Wichgers

Twee davidsterren staan nog fier overeind.
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De bovenzaal: kunstgalerie voor Bulgaarse iconen en regionale kunstenaars.
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Waarom grijpt de 60ste verjaar
dag van Israël mij – en misschien 
u allen – zo aan? Zo bijzonder is 
het nou ook weer niet – ik bedoel: 
58 en 59 waren niet minder be
langrijk. Of 61, weet ik uit eigen 
ervaring. Maar we hebben dat ra
re mechanisme dat we sommige 
ju bilea met een soort mythische 
blik bekijken. Net als u lees ik 
een schier eindeloze reeks artike
len, afwisselend met ontroering, 
er gernis, instemming, woede,  en
met een soort meetlat – zoals Jo
den dat doen. Is de schrijver vóór 
of tegen ons? Waarom zie ik zo 
vaak het woord nagba? Een cata
strofe? Kom op, mijn hele jeugd 
was doordrenkt met zionistische 
dromen, gesteund door de hor
rasfeer van de jeugdbeweging, die 
zich met onvermoeibare wellust 
meester maakte van mijn roman
tische jongensziel, dolend tussen 
de theorieën van Theodor Herzl 
en Mozes Hess, Karl Marx en 
 Abel Hertzberg, BenGoerion en 
Jabotinsky, socialisme en revisio
nisme, testosteron en adrenaline.

Ik behoor tot de generatie die er 
eigenlijk niet had mogen zijn. 
Zelfs de Endlösung is, gelukkig, 
niet helemaal tot in de perfectie 
uitgevoerd. En daarom ben ik 
er – daarom zijn velen van u er. 
Daarom ook is onze lotsverbon
denheid met Israël misschien 
extra groot. Het Israël – onze 
leeftijdsgenoot – net als wij, gebo
ren op de ruïnes van de Sjoa, van 
onze eigen catastrofe. Israël, dat 
er volgens zijn vijanden eigenlijk 
niet had mogen zijn, evenmin als 

mijn generatie. Vijanden in de 
buurlanden, maar ook de fellow
travelers hier in Nederland, die 
hun traditionele vooroordelen pro
jecteren op het Israël van nu.

Zijn wij, van onze generatie, naïef 
of blind voor de realiteit van het 
moderne Israël? Natuurlijk niet. 
Ja – misschien keek de zionisti
sche droom van de horradans een 
beetje door een roze bril, maar 
ook toen al, als jonge meisjes en 
jongens, begrepen we de proble
men van het Nabije Oosten. Ik 
lees voortdurend dat wij geher
senspoeld zouden zijn door aller
hande propaganda. Dat wij ons 
sprookjes op de mouw lieten spel
den over het politieke en militaire 
spel in de jaren tot 1948. Dat 
politici en media decennia lang in 
de zogenaamde ‘Israëlische val’ 
zouden zijn gestapt. U moet van 

mij aannemen dat wij, ook toen 
al, dansend op de tonen van de 
strijdliederen van de chaloetsiem, 
de pioniers, wisten dat de oorlog 
van 1948 – om de scherpzinnige 
historicus Benny Morris te cite
ren – zou voortduren totdat het 
delingsplan voor Palestina defini
tief zou worden uitgevoerd. Zover 
is het nog steeds niet, en dus 
leven we in HaMatzav – de toe
stand. Al behoor ik tot het kleine 
groepje, dat rotsvast blijft geloven 
in een rechtvaardige oplossing, 
waarbij ‘vrede’ iets meer is dan 
‘geen oorlog’.

Maar voor mijn generatie geldt 
ook dat het Israël van nu niet de 
staat is zoals wij ons die destijds 
voorstelden. Toen ik, 41 jaar gele
den, tijdens de Zesdaagse Oorlog, 
in Israël kwam, was het wél wat 
ik me had voorgesteld. Een beetje 

Miki Kratsman, Gilo, 2000-1

ART OF THE STATE
Opening op 26 juni 2008

door Bernard Hammelburg
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stoffig, een beetje provinciaal, 
een beetje simpel. De kibboets 
bestond écht, ik bestuurde er 
een bulldozer met een Uzi op 
mijn schouder, Jaffasinaasappels 
hingen echt aan de bomen in de 
pardessim, de groene woestijn 
was een wonder dat je zomaar 
kon bezichtigen. We gingen 
nieuwsgierig kijken in de bezette 
gebieden (die de Israëli’s toen ook 
nog gewoon ‘bezette gebieden’ 
noemden, dus voordat door de 
politiek de onbestemde benaming 
‘de gebieden’ werd bedacht). En 
we ontmoetten Arabieren – het 
woord Palestijn moest toen nog 
inburgeren. En wij waren ervan 
overtuigd dat deze fase tijdelijk 
was, en een onmisbaar onderdeel 
van een proces dat onherroepelijk 
tot vrede zou leiden.

Israël was, ook toen, een enorme 
smeltkroes, met een wirwar 
aan culturen, gewoontes, talen. 
Wat toen vooral opviel, was de 
kloof tussen de generatie van 
de Jisjoew, de voornamelijk 
Europese Joden die het moderne 
Israël gestalte hadden gegeven, 
en de Sefardische en Jeminitische 
joden – groepen die maatschap
pelijk en emotioneel langs elkaar 
leefden. Maar wat je toen veel 
minder zag dan nu was het enor
me onderscheid tussen orthodox 
en seculier – aan joodse zowel als 
aan Palestijnse kant. Om Joden 
met streimsels te zien moest je 
naar Mea Sjearim, of Bnei Barak. 
Vrome Arabieren zag je ook, bij de 
Tempelberg op vrijdag. Ook het 
omgekeerde is van later: de ex

plosie van seculier modernisme, 
van snelwegen, een skyline, schit
terend geklede jonge mensen, 
mobiele telefoons (Israëli’s zijn 
wereldkampioen telefoneren). En 
tegelijkertijd de explosieve groei 
van de orthodoxie van de zwarte 
jassen, van jesjiwoth, joodse leer
scholen, van lange jurken, lange 
mouwen, sjaitls, tritsen kinderen 
– een groeiende kloof tussen secu
lier en religieus, een misjmasj die 
de staat nog altijd doet twijfelen 
of hij een democratie of een theo
cratie is. 

Die caleidoscoop van tegenstel
lingen is de laatste 20, 25 jaar 
enorm gegroeid. Het Israël van 
nu is het Israël van ‘de toestand’, 
met een muur, met checkpoints, 
met eenzame joodse nederzet
tingen in troosteloze steppen (ik 
noem ze sjtetlsinthedesert). 
Met beeldschone jonge meisjes en 
jongens in uniform. Met aan de 
andere kant beeldschone jongens 
met kefiahs en meisjes met hoofd
doeken. Een land, verscheurd 
door een lastig conflict, levend in 
onzekerheid, bedreigd door aan

Een oude, Arabische man die voor een bulldozer staat.
Miki Kratsman, Halhul, 1996
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slagen en aanvallen. Een land 
van patrouilles, metaaldetectors, 
opgeblazen huizen. Een land van 
Qasams en F16’s. Maar ook een 
land met de sterkste munt ter 
wereld, een militaire supermacht, 
een ICT supermacht, een land
bouwkundige supermacht. En 
een land waar de waarden van 
de drie monotheïstische gods
diensten een rol spelen in vrijwel 
ieders leven.

Als journalist, of fotojournalist, 
of fotograaf en videokunstenaar 
kun je het gebied op allerlei ma
nieren vastleggen. Met vlaggen 
– de Israëlische en de Palestijnse. 

Vervolg 'ART OF THE STATE'

Met wilskrachtige krijgers. Met 
droevige beelden van ingeslagen 
raketten, of met mooie foto’s van 
imposante symfonieorkesten.

In deze tentoonstelling, Art of the 
State, zijn van al die onderwer
pen elementen bijeen gebracht. 
Maar nooit – echt helemaal nooit 
– zoals je verwacht. Het beeld dat 
hier tot ons komt van de 60jarige 
staat is afwisselend geestig, ter
gend, weemoedig, beangstigend, 
hoopgevend, weerbarstig, uitda
gend – maar vooral: fascinerend. 
Het is géén fotojournalistiek, het 
is kunst – kunst op een niveau 
zoals je dat zelden ziet. Het zijn 

geënsceneerde, geposeerde en ge
monteerde opnamen, waarin alle 
aspecten van de voortdurende 
culturele, politieke, religieuze en 
maatschappelijke contrasten op 
soms onnavolgbare wijze op hun 
plaats vallen. U gaat moderne 
varianten zien van oude thema’s, 
waarnaar Rembrandt (die hier 
om de hoek woonde en werkte) 
ongetwijfeld met ontzag zou heb
ben gekeken. Abraham die op het 
punt staat Izaäk te offeren – dat 
onnavolgbare schilderij dat in de 
Hermitage hangt – ziet u hier in 
de interpretatie van Adi Nes: een 
armoedige zwerver, op weg met 
een volgeladen supermarkt kar, 
waar bovenop een jongetje ligt te 
slapen. De profeet Elija is bij hem 
een oude man op een bankje, bui
ten. U zult een prachtige variant 
zien op het Laatste Avondmaal, 
de seider maaltijd die Jezus 
viert met, zoals in het Nieuwe 
Testament staat, zijn 12 discipe
len. Hier ziet u de centrale figuur, 
een soldaat, met niet 12 maar 13 
soldaten. In de voorstelling van 
Leonardo DaVinci zie je de ont
steltenis door de onthulling van 
Jezus dat een van de aanwezigen 
hem zal verraden. In de foto, 
hier op de tentoonstelling, is de 
centrale figuur totaal geïsoleerd 
– zijn kameraden praten met el
kaar, maar niet met hem.

We zien Adam en Eva, we zien 
Cain en Abel – onnavolgbaar. 
Maar ook de tegenstelling tus
sen de mondaine wijk Shenkin 
in Tel Aviv, vlak voor de shabat, 
en als contrast ultraorthodoxe 

Abraham die op het punt staat Isaac te offeren.
Adi Nes, 2004
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burgers die op het punt staan te 
gaan picknicken in een bos. Een 
adembenemende foto van een 
oude, Arabische man die voor 
een bulldozer staat, zoals die 
onvergetelijke Chinees in zijn 
witte overhemd voor een tank 
stond op Tienanmen. Soldaten en 
Palestijnen, maar ook soldaten 
als homoerotische droom.

De beelden zijn soms choquerend, 
maar meestal vooral fascinerend. 
Het is niet het Israël van de hor
ra, ook niet het Israël waarvan 
ik droomde als jongetje van vlak 
na de oorlog. En toch ook wel. Het 
land dat er, net als wij, eigenlijk 

Variant op het Laatste Avondmaal (soldaten).
De soldaten praten met elkaar, maar niet met hem, de centrale figuur, totaal geïsoleerd.

Adi Nes, 1999

niet had mogen zijn, is er – net 
als wij – toch. Het is, net als wij, 
al ruim van middelbare leeftijd. 
Net als wij, misschien niet zo 
gracieus als we zouden willen. 
Maar de ironische puzzelstukjes 
van Art of the State geven samen 
een beeld van wijsheid en inzicht 
over jezelf die komt met de jaren. 
“In veel wijsheid is veel verdriet, 
en wie zijn kennis vermeerdert, 
vermeerdert smart”. Die woor
den zijn niet van mij, maar van 
de Prediker – wiens somberheid 
samensmolt met hoop en een 
rotsvast vertrouwen. Dank aan 
het Joods Historisch Museum 
voor het binnenhalen van deze 

collectie soms wat doffe, maar 
altijd echte parels. Het is waarlijk 
‘state of the art’. Geniet van deze 
prachtige expositie – Art of the 
State.

De tentoonstelling is tot en met 
30 november 2008 in het JHM, 
Amsterdam te zien (red).
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Hendrik Werkman: De Blauwe Schuit
door Jaap Bruintjes

Nog tot en met 30 november is 
in het Joods Historisch Museum 
in Amsterdam de prachtige ten
toonstelling 'Hendrik Werkman: 
De Blauwe Schuit' te bewonderen.  
Op de expositie zijn de druksels 
te zien die Hendrik Werkman in
de Tweede Wereldoorlog maak
te en die als een verzetsdaad
tegen de Duitse bezetter be
schouwd kunnen worden. 
Er is geen aparte catalogus van 
deze tentoonstelling, maar wel 
is het indrukwekkende com
plete oeuvre verschenen bij NAI 
uitge vers met een voorwoord 
van Jacques Wallage, voorzitter 
van de Stichting H.N. Werkman.  

Het is voor het eerst sinds 1977 dat 
dit werk van Hendrik Werkman 
weer in het Joods Historisch Mu
seum wordt getoond. Een jaar 
eerder, in 1976 schonk de we
duwe van dominee August Hen
kels aan het Joods Historisch 
Museum de volledige serie proef
drukken van 'De Blauwe Schuit' 
(meer dan 60 werken). Naast de
ze werken gaf zij het museum ook
de briefwisseling tussen haar  
man en Hendrik Werkman. 
De tentoonstelling in het prenten
kabinet van het JHM laat niet al
leen de proefdrukken met een kor
te toelichting zien, maar ook delen 
van de correspondentie en schet
sen. Het is een bijzonder indringen
de tentoonstelling. Allereerst om
dat de werken proefdrukken  zijn
waar zeer goed op is gepast. Ze 
zien er dus erg fris uit. Vaak zijn 
de in omloop gebrachte drukken 
door verkleuring minder helder en 

soms ook eenvoudiger van druk. 
In de tweede plaats en misschien 
nog wel belangrijker, is het een 
belangrijke tentoonstelling omdat
het inzichtelijk maakt hoe Werk
man met zijn vrienden in de oor
log op een hoog artistiek niveau 
hun ongenoegen over het tijdsge
wricht hebben geuit. Zelf relati
veerden zij deze visie en zagen de 
uitgaven van 'De Blauwe Schuit' 
meer als uitingen van morele on
dersteuning aan hun vrienden en 
minder als een actieve daad van 
verzet. Door het tragische einde 
van Werkman en zijn antifascis
tische houding en groeiende inte
resse in het Jodendom tijdens de 
oorlog wordt vooral de uitgave van 
de Chassidische Legenden als ver
zetskunst beschouwd.  Niemand 
zal dat nu bestrijden. 

Hendrik Werkman (18821945) 
is een van de belangrijkste gra

fische kunstenaars van Ne der
land. Met behulp van sjablonen, 
rollen en stempeltechnieken 
maakt Werkman composities  en
voorstellingen in eenvoudige,  hel
dere kleuren en vormen. 
Aan het begin van de 20ste eeuw 
wordt hij journalist en begint een 
drukkerij met matig succes. In 
1923 gaat hij zelfs failliet. Daarna 
gaat het beter. De drukkerij is ge
vestigd boven in een pakhuis aan 
het Lage der A 13 in Groningen. 
(Het staat er nog en functioneert 
nu als jongerenhuisvesting.)  
Als kunstenaar is Werkman auto
didact en pas laat, in 1917, maakt 
hij zijn eerste schilderij. Een aan
zienlijk deel van zijn werk, in het 
bijzonder de schilderijen, is tijdens 
de bevrijding van Groningen in 
1945 in het beruchte Scholtenhuis 
aan de Grote Markt verbrand. 

Onder de naam 'De Blauwe Schuit' 
werkt Hendrik Werkman samen 
met Adri Buning, Ate Zuidhoff 
en August Henkels als uitgevers
groep. De naam De Blauwe Schuit 
komt voort uit het middeleeuwse 
carnaval waar een groep onaange
paste en gebrekkige mensen in een 
blauw geschilderd schip op wie
len tijdens optochten de feestvie
rende mensen bespotten. August 
Henkels is dominee in Winschoten 
en wordt Werkmans belangrijkste 
vriend bij het uitgeven. Henkels is 
geïnteresseerd in de Joodse filo
soof Martin Buber (18781965). In 
1941 geeft Henkels aan Werkman 
Die legende des Baalschem van 
Martin Buber. Buber houdt zich 
bezig met het chassidisme, of an

Dit zelfportret in Oost-Indische 
inkt is een van de meest gere-

produceerde zelfporteretten van 
Werkman.
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ders gezegd het chassidische Jo
dendom. Het is een strenge or
thodoxe beweging, maar Buber is 
vooral geïnteresseerd in de cultu
rele en esthetische aspecten van 
de beweging die in OostEuropa 
is ontstaan vanuit de pogroms.
Dit werk van Buber maakt grote 
indruk op Werkman en hij illu
streert dit werk met 20 prachtige 
en indrukwekkende druksels. Het 
wordt in twee delen in 1942 en 
1943 onder de titel Chassidische 
legenden een suite van H.N. 
Werkman uitgegeven. Het wordt 
zijn beroemdste werk. Het verhaalt 
van de Rebbe Ba’al Sjem Tov (die 
werkelijk leefde van ca. 16981760 
onder de naam Israël ben Eliezer 
in Polen). De naam is Hebreeuws 
en betekent Man of Meester van 
de Goede Naam. De korte verha
len zijn aangrijpend en vertellen 

van de wonderen van deze Rebbe.
De suites worden in een beperkte 
oplage van 20 gedrukt en zijn van
af het begin populair. De proef
drukken hebben meer details en 
zijn krachtiger van kleur. Uit de 
correspondentie blijkt dat dat een 
bewuste keuze van Werkman is 
geweest. Aan het eind van 1943 
schrijft Werkman aan Henkels: 
“Nu het af is kan ik er op terug
zien als een stuk van mijn leven 
als ’t ware. Ik acht mij gelukkig 
dat ik dit heb kunnen volbrengen.” 

Werkelijk indrukwekkend is de 
Tur   kenkalender die eveneens in 
1942 verschijnt. De titel is gelijk 
aan een van de eerste uitgaven 
van de 15de eeuwse Duitse druk
ker Gutenberg die een jaarkalen
der uitgaf met gedichten tegen de 
dreigende Turkse overheersing.  
De Nederlandse Turkenkalender 
bevat onder meer gedichten van 
Vondel, Cats en een anoniem geu
zengedicht. Een vergelijk met de 
Duitse bezetting is gauw gemaakt. 
De abstracte en geometrische vor
men in kleur, de verschillende pa
piersoorten, de verschillende let
tertypes en bladspiegels, maken 
dit werk tot een typografisch feest. 
De vierde uitgave Sabbatgesänge 
is een verzameling van vier gedich
ten die de zondag als onderwerp 
hebben. Ook dit werk dat geen 
versieringen in kleur heeft, heeft 
een mooie druktechniek. De cor
respondentie geeft inzicht in  hoe
zorgvuldig Werkman te werk  
ging. Hij schrijft aan Henkels dat 
de titel op de handpers is gedrukt. 
Door gaas op het papier te leg

gen en daarover heen de letters te 
drukken, is de zachte zweem van 
letters ontstaan. De rest van de 
uitgave wordt met een prachtige 
bladspiegel op de snelpers gedaan. 
Het laatste werk dat eind 1944 in 
opdracht van 'De Blauwe Schuit' 
door Werkman wordt gedrukt, is 
Reizang van burgers terugkeerend 
uit de ballingschap. Onwillekeurig 
denk je dan aan de terugkeer van 
de Joden uit de Babylonische 
bal  lingschap. Het is een verhe
ven, wat steriel gedicht van P.C. 
Boutens (18701943). Henkels ver
zoekt Werkman dit gedicht met 
een voorstelling te drukken om 
deze na de bevrijding aan vrienden 
rond te sturen. Zover is het niet 
gekomen. De bevrijding van het 
Noorden laat op zich wachten en 
door de arrestatie van Werkman 
wordt het later niet verspreid.  
Op 13 maart 1945 wordt Hendrik 
Werkman opgepakt en een maand 
later, op 10 april met nog negen an
deren op het Mandelveld in de bos
sen bij Bakkeveen gefusilleerd. In 
de korte tijd, tussen de arrestatie 
en het fusilleren, vertelt Werkman 
aan zijn celgenoten verhalen uit
de Chassidische Legenden. 

(Jaap Bruintjes  is directeur 
van Museum Smallingerland in 
Drachten.)
  

De taal der vogelen (Suite II-9), 
1941

Uit: Chassidische Legenden
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Over vissen

Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Zweden, Stockholm, varen naar 
Kor pen, de kleinkinderen en 
vooral: vissen!

Onlangs was ik in Zweden om al
daar mijn familie op te zoeken. In 
de zomer bevinden zij zich – zoals 
zeer vele andere Zweden – op ‘hun’ 
eiland met zomerverblijf, vooral 
om optimaal van al het licht, de 
zon en in dit geval de Baltische 
zee te genieten. Er is geen stro
mend water (laat uw fantasie de 
vrije loop...), wél elektriciteit en 
een open haard; hout genoeg im
mers. Men wast zich in de zee – 
zachtzout water. Maar die zee was 
19 graden en dat is mij te koud! 
Drinkwater staat in 2 grote jer
rycans in de keuken voor tanden
poetsen en de kokerij. Dat water 
wordt opgehaald uit een bron bij 
een huis dat hoger op de ‘berg’ 
staat. Zuinig met water dus. 

Om dat eiland te bereiken hebben 
wij (mijn dochter en ik, zij was in 
Stockholm om me van het vliegveld 
te halen) met een soort busboot 
twee uur gevaren (niet op het dek, 
het was iets te fris). Gezellig bene
den met koffie en lekkere broodjes. 
Beneden in de stad, ongeveer voor 
het Grand Hotel, aan de Ström
kajen, ligt een hele rij boten (zoals 
bij ons een busstation) die alle

maal naar andere eilandjes ver
trekken. Als je op de boot stapt die 
wij moesten hebben meld je de be
stemming en je koopt een kaartje. 
Na ongeveer 2 uur varen (het is 
een ‘stopboot’, hij meert aan bij 
alle opgegeven bestemmingen/ei
landjes) arriveerden we bij de door 
ons opgegeven steiger. Vanuit het 
zomerhuis kun je de grote boot 
zien komen. Dus sprongen 3 van 
de 4 kinderen in het piepkleine 
motorbootje en kwamen met ab
surd hoge snelheid naar ons toe. 
Wel een gedoe om in en vooral uit 
zo’n bootje te komen. Met ons er
bij mochten ze niet zo hard racen. 
Gearriveerd! Naar boven klau te
ren, tussen de bosbessen en ander 
struikgewas door en we waren 
thuis. Heerlijk! De zon begon te 
schijnen en Eva (12 jaar), mijn 

kleindochter, vertelde vol trots dat
er wel 12 vissen in de vriezer la
gen die ze de afgelopen dagen 
voor me gevangen had; ze heeft 
ze met lijf en leden bewaakt: “die 
zijn voor oma!” Familie die langs
kwam (verblijven op hetzelfde ei
landje) om wat vissen op te eisen, 
maakten geen schijn van kans. 

Het was geweldig om die vier kin
deren 24 uur bezig te zien. Deborah 
en Martin (mijn schoonzoon) heb
ben de twee kinderen uit zijn eer
ste huwelijk ’s zomers 5 weken bij 
zich. Het is heerlijk om waar te 
nemen hoe close die vier zijn, hoe 
ontspannen ze daar zijn (geen tv, 
geen computer). Ze lezen, spelen 
gitaar, halen halsbrekende toe
ren uit op de trampoline, zoeken 
bosbessen voor de taart – helaas 

Eva doet het 'vuile' werk
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waren er nog geen cantharellen 
– ze gaan met het bootje de krant 
halen, en er wordt driftig gevist. 
Ze moeten houthakken en helpen
met de maaltijd klaarmaken. 
Eva kwam trots met nog min
stens 12 vers gevangen baarzen 
(de vriezer kon dicht blijven).  Eva 
vindt het zielig voor de vissen 
als ze een halve dag in een em
mer moeten rondzwemmen, dus
draait ze ze meteen hun nek om; 
zij is de enige die dat durft. De 
andere kinderen kijken er vol af
grijzen naar. Vervolgens trekt 
Mar  tin handschoenen aan en gaat 
de beestjes fileren. Hij is zeer al
lergisch voor alle soorten vis en 
schaaldieren, zelfs de aanraking 
ermee is voldoende voor hem om 
last te krijgen. Hij is die dag de 
chefkok en verzorgt de maaltijd; 
de rest ondersteunt hem. Ik heb 
niet toegekeken bij het fileren van
die vis, want ik was bang dat ik 
ze dan niet meer zou lusten... 
De filetjes paneert hij en bakt  ze
in de boter – verrukkelijk! 

En dan nu het recept dat eigen
lijk al in mijn verslag verweven 
zit, maar voor de goede orde. 

Zeebaarsfilet

Benodigdheden
2 zeebaarzen (hangt af van het 
aantal personen)
zout, peper
schijfjes citroen
paneermeel
olie of boter om in te bakken

Op de markt in Groningen  zag 
ik zeebaarzen liggen, wel iets  gro 
ter dan die mijn kleindochter ge
vangen had.  
Ik zou de desbetreffende visboer 
op de markt of in een winkel vra
 gen om de beestjes te fileren, mits
u dat zelf leuk vindt of kunt. 
De filetjes onder de koude kraan 
even wassen en op en een vergiet 
te drogen leggen. Zout en peper er
overheen strooien, aan beide kan
ten en voordat u gaat bakken ze 

door de paneermeel halen, bloem 
kan ook, denk ik. Eventjes bak
ken aan beide kanten en smullen 
maar! Krieltjes in de schil erbij 
een goede salade en omdat het heel 
snel Rosj Hasjana is bijvoorbeeld 
perencompote of zoete appeltjes 
er bij, waarom niet?  Of misschien 
heeft u al een honingcake gebak
ken? Ik vermoed dat u in de toe
komst vaker zeebaars gaat eten. 

Joar en Eva tonen trots een deel van hun vangst.
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Helga Ruebsamen Het lied en 
de waarheid 
Uitgeverij Contact jubileert en 
heeft daarom hoogtepunten 
uit haar fonds herdrukt in een 
goedkope, en toch gebonden edi
tie, waaronder dit meeslepende 
boek van Helga Ruebsamen. 
Louise Benda woont tot haar vijf
de jaar op Java. Overdag speelt 
zij buiten en ‘s nachts leeft zij in 
een geheimzinnige wereld waarin 
werkelijkheid en fantasie moeilijk 
van elkaar te onderscheiden zijn. 
In 1939 vertrekt het gezin naar 
Europa. Louise wil het liefst terug 
naar huis, maar de oorlog breekt 
uit en ze duikt met haar vader 
onder. Later waagt zij zich aan 
de reconstructie van het verleden. 
Uitgeverij Contact, € 7.50 

Canon van Groningen 40 ijk-
punten uit de Groninger ge-
schiedenis 
In deze uitgave worden in chro
nologische volgorde 40 ijkpunten 
en 52 boegbeelden door middel 
van een korte beschrijving toe
gelicht. Acht bekende Groninger 
historici hebben een achtergrond
artikel over een bepaal de peri
ode uit de Groninger geschiede
nis geschreven. De verhalen zijn
royaal geïllustreerd.  
Een uitgave van Het Huis van 
de Groninger cultuur en de Ver-
eniging Stad & Lande € 10.00  

Hanny Michaelis Een keuze 
uit haar gedichten 
Op zaterdag 1 augustus 1987 at 
Hanny Michaelis bij ons. Een paar 
uur later brachten we haar naar 

huis. Het was een warme zomer-
avond. Hoewel het al laat was, wa-
ren er nog veel mensen op straat. 
Op de hoek van de Herengracht 
en de Herenstraat kruiste ons pad 
dat van Jan Fontijn, Charlotte 
Mutsaers en hun hond. We groet-
ten elkaar. Voortlopend vroeg ik 
me af hoe ze ons zagen: de grootste 
levende dichteres van Nederland 
en een man die lang geleden een 
dik boek over studenten had ge-

schreven. Onwaarschijnlijk dat 
ze dat een van drieën gedacht
hadden. Dat vond ík, hoewel ik 
een woord als groot niet gauw in 
mijn mond zou nemen. De ene 
dichter is niet groter dan de an-
dere. Desgevraagd zou ik gezegd 
hebben dat geen andere dichter 
me zo aanspreekt en weet te ont-
roeren. Dat is nog zo. En dat zal 
wel zo blijven. (citaat uit een van 
de interviews met J.J. Voskuil) 
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 J.J. Voskuil maakte een persoon
lijke keuze uit de poëzie van 
Hanny Michaelis, poëzie die, in 
zijn woorden, direct, sober en on
opgesmukt is. Poëzie die het ver
dient opnieuw en ook meer ge
lezen te worden, want we zijn 
het met Voskuil hartgrondig 
eens: het is prachtige poëzie. 
Uitgeverij van Oorschot, € 7.50 

De joodse agenda 15 maanden 
5769/70 – 2008/09 
Deze 15 maandenagenda (sep
tember 2008 tot december 2009) 
is rijk geïllustreerd met tekenin
gen en kunstafbeeldingen van 
Jood se kunstenaars en bevat  ook
verhalen van jong en oud. De 
agenda heeft ruimte voor afspra
ken en aantekeningen en bevat 
informatie met natuurlijk de 
Jood se maanden, de zonsonder 
en opgang op Sjabbat, de Joodse 
feesten en ook met de algemene
en christelijke(!) feestdagen. 
Het grote formaat maakt hem 
geschikt als bureauagenda of om 
de gezamenlijke afspraken in een 
gezin erin te noteren.In kleur en 
met een harde kartonnen omslag. 
Uitgeverij Bekking, € 12.90 

Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.
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Yaron Abulafia maakte in de 
synagoge in Groningen een 
wel heel snelle ‘carrière’. Nog 
maar net gearriveerd uit zijn 
geboorteland Israël om in 
Gro ningen te gaan studeren, 
werd hij gevraagd voorzanger 
te worden. Ook professioneel 
gaat het hem voor de wind. Als 
(licht)ontwerper voor het the-
ater ontving hij onlangs een 
prestigieuze internationale 
prijs. Op zijn Joods-Israëlische 
wortels is hij trots, maar hij 
loopt er niet mee te koop. 

Yaron werd op 1 augustus 1979 
geboren in RamatGan. Later ver
 huisde hij met zijn gezin naar Giv
ataim, waar hij tot zijn vertrek 
naar Nederland bleef wonen. Bijna 
vier jaar lang diende hij in het le
ger van Israël. Toen hij afzwaaide, 
had hij de rang van officier bereikt. 

In wat voor gezin groeide je op?

Het gezin waarin ik opgroeide 
was niet religieus maar wel hiel
den we de Joodse traditie in ere. 
Zoals de Joodse feestdagen, en de
sjabbat als rustdag en dag 
van samenzijn met de familie.  

Je hebt je verdiept in de rijke ge-
schiedenis van je familie. Hoe ben 
je daartoe gekomen?

Rond mijn barmitswa moest ik 
voor school een opstel schrijven 
over mijzelf, mijn familie en mijn 
voorouders. Toen ik me verdiepte 
in de geschiedenis van mijn fa
milie ontdekte ik dat we diepe 
wortels hebben in het moorse 
Spanje van de 14e en 15e eeuw. 
De Joden werden er in 1492 door 
de nieuwe katholieke heersers 
ver  bannen als ze zich niet tot 
het katholicisme wilden bekeren.

De naam Abulafia is van Arabische 
oorsprong: AbuelAfia. Dat bete
kent ‘vader van gezondheid’. Dit 
was in de tijd dat mensen hun naam 
in een Arabische naam verander
den, om zo hun aanhankelijkheid 
aan de islamitische koning te be
nadrukken. De naam werd afge
leid van het beroep dat men had. 
Ik ontdekte dat later Rabbi 
Abraham I en zijn zoon Abraham 
Haim II vooraanstaande figu
ren waren in de Joodse gemeen
schappen van Tzfat en Tiberias, 
in hun tijd twee van de vier be
langrijkste steden in Israël. 

Waarom ben je uit Israël wegge-
gaan en hoe ben je ertoe gekomen 
in Groningen te gaan studeren?

In september 2005 kwam ik naar 
Groningen om er aan het Frank 
Mohr Instituut theatervormge
ving te gaan studeren. De oplei
ding in Groningen biedt andere 
onderdelen dan de opleidingen in 
Israël. En ik was op zoek naar 
een onderwijsinstelling in een 
land waar, behalve deze opleiding, 
ook een interessant aanbod was 
van theater en dansgezelschap
pen. Nederland bood mij deze ge
legenheid. Inmiddels heb ik de 
op leiding aan het Frank Mohr 
In stituut afgerond. Ik volg nu een 
studie aan de Rijksuniversiteit.  

Wat trok je zo aan in theater- en 
lichtontwerp?

In Israël heb ik zes jaar lang een
opleiding schilderen en beeldhou
wen gevolgd. Maar op een be

Chazzan Yaron schildert met licht
door Marcel Wichgers

'Onze' Yaron: een chazzan met een gouden stem; een bezielde licht-
kunstenaar voor dans- en theatervoorstellingen;

 een Israëli in hart en nieren!
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paald moment voelde ik me meer 
aangetrokken tot het the ater van 
van wege  het collectieve ka rak
ter ervan en de interactie  met
het publiek. Dat miste ik bij 
mijn eerdere kunstopleiding. 
Ik ging zoeken naar een manier
om op het podium met ‘licht 
te kunnen schilderen’, op een 
meer intuïtieve manier. Dat heb 
ik verder kunnen ontwikkelen 
door mijn academische studies.  

In de afgelopen jaren heb je in 
Nederland vele keren het lichtont-
werp gedaan voor theater- en 
dansgroepen, onder meer Galili 
Dance in Groningen. Hoe kwam je 
aan deze opdrachten?

Voordat ik lichtontwerp deed, 
was ik naast mijn studie licht
technicus. Ik ontmoette toen veel 
mensen in de theaterwereld. Zo 
zijn in de loop der jaren aller
lei contacten ontstaan. Het gaat 
tenslotte allemaal om het uitwis
selen van ervaringen en samen
werking tussen en met mensen. 
Op die manier ben ik ook in al 
die projecten terechtgekomen. 

Je hebt onlangs een prestigieuze 
Roemeense prijs voor lichtontwerp 
gewonnen. Hoe heb je dit ervaren?

Ik had nog nooit zo’n prijs ge
kregen. Maar eigenlijk vind ik 
zo iets niet het belangrijkste in 
mijn carrière. Ik vind het leuk 
om zo’n prijs te krijgen, maar 
ik heb er nooit naar gestreefd.  

Je bent al enige tijd voorzan-

ger of chazzan in de synagoge in 
Groningen. Hoe ben je dit geworden? 

Toen ik voor het eerst in Groningen 
kwam, maakte ik er in de synagoge 
Jom Kippoer mee. De dienst werd 
geleid door Gihon van Maarsen, 
een chazzan uit Amsterdam. Ik 
weet nog goed dat hij mij opriep 
voor de Tora. In Israël was ik van 
mij 14e tot mijn 18e chazzan. Aan 
het eind van de dienst kreeg ik de 
vraag of ik de opvolger wilde wor
den van de chazzan die net was 
teruggekeerd naar zijn geboorte
land Hongarije (Tamas Biro).  

Wat doet een chazzan eigenlijk?

Een chazzan leest het gebed in 
het Hebreeuws en moet goed door
drongen zijn van de betekenis, 
van wat hij precies leest, om op 
die manier een soort ‘boodschap
per’ van de gemeente te zijn. Zo 
zorgt hij voor een zo goed mo
gelijk verloop van de dienst.  

Wat vind je van het Jodendom 
in Nederland? Zijn er verschil-
len tussen het Joodse leven in 
Nederland en in Israël?

Die vraag vind ik moeilijk te be
antwoorden omdat ik hierover 
niet genoeg weet. Ik ben bang 
dat ik dan ga generaliseren.  
Maar over het algemeen kun je 
stellen dat het in Israël veel ge
makkelijker is om bijvoorbeeld 
kosjer te eten, zowel thuis als in 
restaurants. Want in Israël zijn 
bijna alle producten op het gebied 
van voeding kosjer. En het is in 

Nederland veel moeilijker en duur
der een kosjere keuken te hebben.
Een andere kwestie is dat ik het 
merkwaardig vind dat het in Ne
derland haast onmogelijk is Joods 
te worden. Ik vind het erg jam
mer dat iemand die veel religieu
zer leeft dan ik, niet de Joodse 
status kan krijgen. Ik vind dat 
deze zogenaamde ‘gijoer’regels 
moe ten worden heroverwogen en 
aan gepast aan de huidige tijd. 
Bovendien is het hoog tijd dat men 
gaat inzien dat de (volgens ortho
doxe begrippen) ‘Joodse’ gemeen
schap in Nederland langzaam 
aan het verdwijnen is doordat 
steeds meer Joden trouwen met 
nietJoden. Het is toch treurig 
dat het ons in die prachtige syna
goge van Groningen maar nauwe
lijks lukt minjan (het minimum 
aantal van tien Joodse mannen, 
red.) te hebben, zelfs met slechts 
één dienst in de veertien dagen!  

Hoe belangrijk is de Joodse iden-
titeit voor jou persoonlijk?

Joods zijn en Israëli zijn – dat  
zijn twee identiteiten die in mij 
samenkomen. Maar wat ‘Joodse 
identiteit’ sinds de oprichting van 
de staat Israël precies betekent, is 
erg lastig te zeggen. Daarop heb 
ik geen duidelijk antwoord. Ik ben 
trots op mijn JoodsIsraëlische 
wor tels zonder deze nadrukke
lijk te willen uitdragen. Maar ik 
zou graag willen dat mijn kinde
ren zich verbonden zouden gaan 
voelen met het Joodse volk, zijn 

vervolg op pagina 27
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

De Israëlische ‘brutaliteit’ 
overstijgt de internationale 
grenzen
De zomervakantie zit er in Israël 
alweer bijna op en ook dit jaar 
bereiken de meest bijzondere ver
halen de pers over het gedrag van 
de landgenoten in het buitenland. 
Samen met de Engelsen hebben 
de  Israëli’s al sinds jaar en dag 
een naam opgebouwd bij de inter
nationale touroperators voor hun 
‘speciale manier’ om vakantie te 
vieren. Dit vertaalt zich vaak in 
de meest genante situaties, waar
door zo’n prachtig land als Israël 
al snel een stempel krijgt als leve
rancier van ‘ongewenste toeristen’.
Enkele dagen geleden werd een 
Israëlisch consulaat in Europa op
geschrikt door een telefoontje van 
een bezorgde Israëlische dame 
die de consul vroeg om de vlucht 
naar Tel Aviv te laten vertragen 
omdat haar zoon simpelweg te 
laat was voor de vlucht. Het ant
woord van de consul viel niet in 
goede aarde toen hij aan de dame 
verklaarde dat hij niet over der
gelijke competenties beschikte. 
Het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken meldde dat steeds meer Is

raëli’s hun vakanties in het bui
tenland doorbrengen, waardoor 
ook het aantal curieuze inciden
ten toeneemt. Recentelijk eisten 
de ouders, van wie het kind zon
der geld ergens in Europa strand
de, van het Israëlische consulaat 
om hun kind onmiddellijk te hulp 
te schieten omdat hij niet zon
der geld naar het vliegveld kon.
In een ander geval waren twee 
jonge heren op vakantie in de 
Py reneeën, aan de grens tussen 

Frankrijk en Spanje. Een van de 
heren heeft zijn been gebroken. 
Vervelend, maar het consulaat  
nam contact op met de verzeke
raar en regelde het transport 
van de twee vanuit het gebergte. 
En dat moest het consulaat la
ter bezuren. De moeder van het 
slachtoffer belde boos op en eiste 
dat de helikopter terug zou vlie
gen omdat haar kind zijn rug
zak op de berg had laten liggen. 
Het meest voorkomende incident 
blijft nog steeds het vergeten van 
het paspoort in het hotel. Vaak 
komt men er pas op het vliegveld 
achter. En wat doe je dan? Het 
makkelijkste is natuurlijk om 
iemand van het consulaat op te 
bellen en ze op pad te sturen om 
het paspoort van het hotel naar 
het vliegveld te brengen. In ne
gen van de tien keer wordt ook 
zonder pardon om een nieuw pas
poort gevraagd, aldus ISRAland. 
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Op zondag 24 augustus j.l. was er 
een barbecue georganiseerd door 
bestuur en culturele commissie van 
de Joodse Gemeente Groningen op 
de binnenplaats van de synagoge.
Er waren ongeveer 60 aanmeldin
gen. Dat was al bijna twee keer zo
veel als vorig jaar toen het voor het 
eerst gebeurde! Het werd een bij
zonder geslaagde middag die zeker 
tot traditie verheven kan worden.
Wat is nu een barbecue zonder
regen? De paraplu's kwamen ge
lukkig goed van pas. Gewoon 
door gaan. Na regen komt zon ne
schijn! En zo was het. 

Bep Koster

Barbecue Joodse Gemeente Groningen

Onder toeziend oog van rabbijn Spiero werd het door hem meege-
brachte vlees strikt kosjer toebereid.

Er werd heel wat gekletst, terwijl het eten zeker niet vergeten werd. 
Binnen de kortste keren moesten de schalen opnieuw bijgevuld en de 

werkers achter de barbecue's konden het tempo
nauwelijks bijhouden.

Foto's: R. Dalsheim
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 Loeach
voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

29 september 
18.15 uur begin jomtov 
30 september
Eerste dag Rosj Hasjana 5769
1 oktober
Tweede dag Rosj Hasjana/Nieuw
jaar 5769
2 oktober 
Vastendag van Gedalia, begin 
vasten 6.03 uur
2 oktober
20.00 uur van der Boechorst
straat 26, Amsterdam. Eenmalig 
concert in Nederland door
Givatron. Info en kaarten bestel
len tel. 0252 344 995 of email 
gideonyadin@gmail.com
3 oktober
20.00 uur Oude Kerk (Trias), 
Groenmarkt, Meppel. Theater
programma 'Enkele reisTel Aviv
Amsterdam'. 
Info: www.galit.nl
8 oktober
Begin vasten en werkverbod 
18.40 uur
9 oktober
Jom Kippoer/Grote Verzoendag
13 oktober 
Begin jomtov 18.30 uur
14 oktober
Eerste dag Soekot/Loofhutten
feest

15 oktober 
Tweede dag Loofhuttenfeest/
Soekot
18 oktober
20.30 uur Groningen, Ooster
poort (kleine zaal). Optreden van 
de Jemenitische artieste Noa.
Info www.mojo.nl of tel. 0900 
3001 250.
16 tot en met 20 oktober 
Chol hamoëd/tussendagen
20 oktober 
Begin jomtov 17.35 uur
21 oktober
Sjimini Atseret/Slotfeest
22 oktober 
Simchat Tora/Vreugde der Wet
26 oktober
15.30 uur Synagoge, Folkinge
straat, Groningen. Amsterdam 
Shtetl Band. Entree €12,  Info 
www.synagogegroningen.nl
1 november
10.30 uur sjabbatochtenddienst, 
Progressief Joodse Gemeente 
N.N., Zuidlaren
Info en opgave eredienst@
postpjgnoordnederland.nl.
2 november
Synagoge, Folkingestraat, Gro
ningen. Noord Nederlandse Can
torij.
Info www.synagogegroningen.nl
6 tot en met 9 november
Joods Film Festival, Westergast
fabriek, Amsterdam
16 november
Synagoge, Groningen. Nikitov, 
Entree €12,50.
Info www.synagogegroningen.nl 
9 tot 28 november
Synagoge Folkingestraat, Gronin
gen. Joodse Kinderboeken. Info 
www.synagogegroningen.nl 

Tot en met 14 november
Vesting Bourtange, expositie 
'Joodse bewoners langs de grens'
Info www.bourtange.nl
16 november
Bioscoop Pathé, Groningen, Joods 
Film Festival 2008.
Info en reserveren vanaf de laat
ste week in oktober
www.joodsfilmfestival.nl 
21 november
19.00 uur vrijdagavonddienst 
PJGNN, Zuidlaren. Gasten die 
graag een dienst willen bijwonen 
en leden opgeven eredienst@
postpjgnoordnederland.nl 
30 november
Synagoge, Folkingestraat, Gro
ningen. Presentatie Cursus
Zingen uit oude koorboeken. 
Entree €8,50.
Info www.synagogegroningen.nl 
6 december
Stadsschouwburg, Groningen. 
GaliliDance. Itzik Galili neemt 
afscheid van het Noorden.
Info www.galilidance.com 
13 december
10.30 uur sjabbatochtenddienst 
PJGNN, Zuidlaren
Info en opgave eredienst@
postpjgnoordnederland.nl 
Voor de diensten op de Hoge 
Feestdagen van PJGNN in Zuid
laren contact opnemen met
Divi Viskoper: divi@kpnplanet.nl 
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te mensen het er tegenwoordig wel 
over eens dat een oplossing voor het 
PalestijnsIsraëlische conflict de 
cre  atie van twee staten voor twee 
volkeren zal moeten inhouden. Het 
probleem is hoe tot overeenstem
ming gekomen kan worden over 
zwaarbeladen onderwerpen, zon
der de extremisten van Hamas, 
Hezbollah, Syrië en Iran aan te 
zetten tot terreur. Ik hoop dat een 
spoedige vervanging van de sleu
telfiguren in dit conflict, zoals de 
premier van Israël en de president 
van de VS, pogingen om tot vrede 
in het MiddenOosten te komen 
meer kans van slagen zal geven. 

Wat zijn je toekomstplannen?

Voorlopig blijf ik gewoon in Gro
ningen wonen. Ik heb nog geen 
echte plannen voor de verdere toe
komst. Eerst maar mijn pas begon
nen PhD universitaire studie af
maken die normaal gesproken vier 
jaar duurt. En me blijven ontwikke
len als licht en theaterontwerper.

Vervolg 'Chazzan Yaron schildert met licht'

Sjoeldiensten

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

PJGNN: informatie ook over sjoel
diensten tel. 06 22762967; 
email:
post@pjgnnoordnederland.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 
Ge meente in Drenthe kunt u bel
len naar mevrouw T. van den Hof
Frankenhuis,
tel. 0528 235070.

Joodse feest- en treurdagen 5769/2008

5769/2008
30 september en 1 oktober Rosj Hasjana
2 oktober   Vastendag van Gedalje
9 oktober   Jom Kippoer
14 en 15 oktober  Soekot
21 oktober   Sjeminie 'Atseret
22 oktober   Simchat Tora
22 tot en met 29 december Chanoeka

5769/2009
6 januari   Vastendag van 10 Tewet
9 februari   Toe Bisjwat
9 maart   Vastendag van Esther
10 maart   Poeriem
8 april    Pesach 1e Seideravond
9 tot en met 16 april  Pesach
21 april    Jom Hasjoah
29 april   Jom Ha'atsmaoet
12 mei    Lag Ba'omer
22 mei    Jom Jeroesjalajiem
29 en 30 mei   Sjawoe'ot
9 juli    Vastendag van 17 Tammoez
30 juli    Vastendag van 9 Aw
   

geweldige geschiedenis en tra
di ties. En dat ze van het land 
Israël zouden houden. Maar ik 
be   sef dat dit een erg bondig ant
woord is op een complexe vraag.      

Hoe kijk je sinds je in Nederland 
bent naar actuele gebeurtenissen 
in Israël? Is het van een afstand 
anders dan wanneer je in Israël 
zou zijn?

De lange tijd, namelijk drie jaar, 
dat ik al uit Israël weg ben, heeft 
bij mij vermoedelijk geleid tot een 
andere kijk op de actuele gebeurte
nissen daar. In Israël zijn de mees
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