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IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Dit nummer van JaGDaF verschijnt 
vlak voor Chanoeka – vanwege nog 
steeds de tweede adar, aan de late 
kant. Maar u heeft de menora vast al 
klaar staan, evenals de 44 kaarsje of 
olielampjes die u in totaal nodig hebt. 
Ieder jaar weer opnieuw: de lichtjes 
plaatsen van rechts naar links, maar 
met de sjamasj aansteken van links 
naar rechts, dus steeds beginnen met 
‘de nieuwe dag’.

Voor het volgende nummer dat 
verschijnt voor Pesach – moeilijk 
voor te stellen in de winter – is het 
eerst nog Toe Bisjwat (Nieuwjaar 
der Bomen) op 9 februari  2009 en 
Poerim op 10 maart. Daarna zijn de 
‘verschuivingen’ door de tweede adar 
in het jaar 5768 te niet gedaan.

Abonnementen
Velen van u hebben gelukkig hun 
abonnementsgeld voor de nieuwe 
jaargang betaald; sommigen ook meer 
dan de verplichte € 15,-; we hebben 
het echt hard nodig! Helaas is het 
teleurstellend dat toch nog vrij veel 
JaGDaF-lezers hun abonnementsgeld 
nog niet hebben betaald, bijna een-
derde van het totale aantal abon nees; 
wacht niet tot het volgend jaar, maar 
betaalt u alstublieft zo snel mogelijk!

Namens redactie en bestuur wens ik 
u ten slotte een mooie Chanoeka en 
een goed begin van het nieuwe jaar 
2009.

Ruth Lipschits-de Leeuwe

PS:
Wij rekenen op verschijning van dit 
nummer op 20 december, waarbij wij 
ervan uitgaan dat TNT Post de stroom 
decemberpost aankan. 
Zo niet dan past u natuurlijk de hoe-
veelheid kaarsjes aan. 

Redactioneel     2

O.R.T. - De gevangenisrabbijn   3

Mageen David     4

Binyomin Jacobs tot Opperrabbijn 
benoemd     5

Een volk bouwt zijn huis    6

Chanoeka 5769   10

Joodse Groningers van Weleer - 
Izak Jacobus de Vries
De ontluistering   12

Toch weer in de Soeka!  14

Afscheid van Stadskanaalster
Joden in Groninger sjoel  15

Men Neme    18

Boeken - uitgekozen door Erik
Kweksilber   20

Cursus Joods-Amerikaanse
literatuur in Groningen  22

Serge's Media Hype - Een greep
uit Israëlische Internet-Sites 25

Loeach    26

Joodse feest- en treurdagen
5769/2008   27



DaF 23 kislew jaargang 22 nummer 1 3

O.R.T.

In mijn vorige stukje voor JaG
DaF heb ik geschreven over een 
discussie tussen gevangenisrabbij
nen die uitliep in het lernen en 
tweeaantwee discussies in je
sjiewes. Naar aanleiding hiervan 
heeft de redactie mij gevraagd 
om het een en ander te vertel
len over het eigenlijke werk van 
de rabbijn in de gevangenis. 

Joseef
De eerste gevangenisrabbijn in de
geschiedenis was Joseef. Na de 
valse beschuldiging dat hij toena
dering had gezocht tot de vrouw 
van Potifar werd hij in de gevan
genis gegooid. Na korte tijd had de 
directeur van de gevangenis ge
zien dat Joseef succesvol was in al 
zijn doen en laten en aan Joseef de 
zorg voor de gevangenen over ge 
dragen. Uiteindelijk heeft hij  ook
pastorale zorg verleend toen hij 
de bedrukte gezichten zag van  de
wijnschenker en de bakker. Hij 
heeft hun dromen uitgelegd en zo
is het ook uitgekomen. 

Geestelijke Verzorging (GV) 
in de gevangenis
Laat ik beginnen met een misver
stand uit de weg te ruimen. Het 
is niet zo dat de meeste Joodse 
gedetineerden Israëli’s zijn die 
hier op het verkeerde pad terecht 
zijn gekomen. Inderdaad, er zijn 
Israëli’s, maar het merendeel van
onze cliënten is Nederlander. 

De Dienst Justitiële Inrichtingen 
(DJI) is verantwoordelijk voor al

le zaken binnen de gevangenis, 
waaronder de geestelijke verzor
ging. Vanzelfsprekend zijn de ver
schillende religieuze stromingen 
in Nederland vertegenwoordigd, 
waar onder ook de JGV, de Joodse 
Geestelijke Verzorging. Met een 
aan tal collega’s samen verzorgen
wij de geestelijke behoeften  van 
de Joodse gedetineerden. 

In heel Nederland zijn Peniten
tiaire Inrichtingen, vandaar dat 
wij voor ons werk het hele land 
door reizen om onze cliënten te 
bezoeken. Soms kan het zijn om 
een enkel praatje te maken, want 
voor sommige gedetineerden zijn 
wij het enige contact met de bui
tenwereld. Maar vaak zijn het ook 
diepgaandere gesprekken, waarin 
we samen met de gedetineerde 
pro beren om een beetje in het 
rei ne te komen met het verleden 
en een blik te werpen op de toe
komst, als de poort weer opengaat.  

Er zijn ook gedetineerden die echt 
religieus zijn en voor hen zijn wij 
zeer belangrijk voor allerlei za
ken, het Jodendom betreffend.  
Denk daarbij aan vrijstelling van
arbeid op sjabbat en feestdagen,
de mogelijkheden om de dagelijk

se gebeden uit te spreken, enz. 
Het verzorgen van literatuur  en
andere religieuze items. 

Detentiecentra
Een van de grootste problemen 
waar de Nederlandse overheid 
mee geconfronteerd wordt, is dat 
er vele mensen zijn die geen pa
pieren hebben en ook niet aan pa
pieren kunnen komen. Laat ik één 
voorbeeld van vele noemen. Een 
jongen is ruim 10 jaar geleden 
gevlucht uit de voormalige Sovjet
Unie. Zijn vader was Rus en zijn 
moeder afkomstig uit de Oekraïne. 
Geen probleem want hij was 
Sovjetburger. Maar toen viel de 
SovjetUnie uit elkaar en nu zegt 
Rusland dat hij een Oekraïner is 
en Oekraïne zegt dat hij een Rus 
is en Nederland wil hem ook niet 
hebben, omdat hij niet afkomstig 
is uit een land waar Joden be
dreigd worden. Met andere woor
den, die jongen kan geen kant op. 
Zit maanden in een detentiecen
trum, wordt dan op straat gezet 
met een plastic tasje met zijn scha
mele bezittingen en een kaartje 
voor de trein. Hij zwerft buiten 
rond tot hij weer wordt opgepakt 
en dan begint het ‘circus’ opnieuw. 

Ik weet de oplossing ook niet en
met mij velen niet, maar het 
maakt het individuele geval er
niet minder schrijnend om.  
Zolang je de informatie alleen 
via de media krijgt is het onper
soonlijk. Het wordt anders als de 
persoon een gezicht heeft gekre

door rabbijn S. Evers

De gevangenisrabbijn

Niet alleen Israeli’s in 
Nederlandse gevangenissen. 

Geestelijke verzorging; kosjer 
eten alleen voor echte religieuze 

Joden.
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gen. Wij kunnen niet veel meer 
doen dan het verhaal aanhoren 
en proberen begrip te hebben. 

Kosjer
Een aparte taak van ons is het 
adviseren aan de directie over 
kosjer eten. Als een van de wei
nige landen in Europa verzorgt 
de Nederlandse overheid kosjer 
eten voor de Joodse gedetineer
den. Een gedetineerde heeft bij 
binnenkomst een intakegesprek 
en kan dan aangeven dat hij kos
jer wil eten. De Inrichting is dan 
verplicht om dit zo snel mogelijk 
te regelen en stuurt meteen een 
bericht naar de rabbijn van die 
Inrichting met het verzoek om te 
beoordelen of de aanvraag terecht 
is of niet. Helaas komt het vaak 
voor dat de aanvraag niet terecht 
is. Veel moslims geven de voorkeur 
aan kosjer boven hallal, maar in 
zo’n geval moet ik toch een nega
tief advies uitbrengen. In de mees
te gevallen neemt de Inrichting 
het advies over. Ook zijn er he
laas ervaringsdeskundigen die 
het kosjere eten beter vinden dan 
het gewone gevangeniseten en 
daar om kosjer hebben aangegeven 
bij de intake. Ook hier geven we 
een negatief advies. Dit deel van 
het werk is het minst aantrek
kelijk, maar het hoort er ook bij.  

Vervolg 'O.R.T.' Mageen David

Mageen David, davidster, let
terlijk schild van David, is een 
zespuntige ster, samengesteld uit 
twee in elkaar gevlochten gelijk
zijdige driehoe ken. Het van oor
sprong nietjoodse symbool werd 
vaak tezamen met een vijfpun
tige ster als versiering gebruikt 
in vroegByzantijnse en West
Europese kerken, zoals de kathe
dralen van Burgos en Valencia in 
Spanje.
De Mageen David wordt alge
meen als joods symbool gezien 
sinds Frans de Vierde, koning 
van Bohemen en Duits keizer, de 
Joodse gemeenschap van Praag 
in 1354 het recht verleende een 
eigen vlag te voeren, waarbij 
men de davidster als embleem 
koos. Vanaf 1492 wordt het als 
vignet door joodse boekdrukkers 
in Praag gebruikt, waarna het in 
boeken verschijnt die de befaam
de joodse drukkersfamilie Foa 
uitgeeft in Italië en Nederland. 

Vanaf 1671 is het in gebruik bij 
de Hoogduitse Gemeente van Am
sterdam als deel van het zegel.
In de negentiende eeuw neemt de 
zionistische beweging de david
ster op in haar vlag. Hetzelfde 
doet de staat Israël bij zijn op
richting in 1948, luttele jaren 
nadat de nazi’s het in de Tweede 
Wereldoorlog als jodenster heb
ben misbruikt. Nu dragen velen, 
vrouwen en mannen, de davidster 
in zilver of goud als halssieraad. 
Ook de landelijke medische hulp
dienst in Israël tooit zich met de 
davidster en heet Mageen David 
Adom, de Rode Davidster.
Ergerlijk is dat deze benaming 
nog steeds niet officieel is erkend 
door het Internationale Rode 
Kruis, waardoor Mageen David 
Adom geen vol waardig lid kan 
worden van deze organisatie, in 
tegenstelling tot de wel erkende 
Arabische Rode Halve Maan.

Eddy Falkenstein, lindehout. Uit: De Joodse Agenda 5769
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BINYOMIN JACOBS TOT OPPERRABBIJN BENOEMD 

 

 

Vandaag is Binyomin Jacobs (59) benoemd tot Opperrabbijn. Zijn uitverkiezing vond plaats 

te Bussum, in de vergadering van de Raad van het Inter Provinciaal Opper Rabbinaat.  

De Raad bestaat uit afgevaardigden van de Joodse Gemeenten in elf provincies, die vallen 

onder het Inter Provinciaal Opper Rabbinaat (IPOR). 

 

De nieuwe Opperrabbijn is al meer dan 25 jaar als rabbijn aan het IPOR verbonden; eerst als 

rabbijn, nu dus als Opperrabbijn. In die functie geeft hij leiding aan vijf rabbijnen.  

De Opperrabbijn wordt veelvuldig geraadpleegd vanuit het hele land voor het oplossen van 

problemen en het bieden van maatschappelijke hulp. De benoeming tot Opperrabbijn kan 

worden beschouwd als uiting van waardering voor het vele goede werk dat Binyomin Jacobs 

al tientallen jaren doet ten bate van Joods Nederland. 

 

Opperrabbijn Jacobs werd in 1949 in Amsterdam geboren als telg uit een oud Nederlands-

Joods geslacht, met voorouders uit Sneek, Steenwijk, Denekamp en Groningen. Hij studeerde 

na zijn gymnasium-eindexamen aan Talmoedhogescholen in Frankrijk en Israël, waar hij uit 

handen van meerdere vooraanstaande rabbijnen de rabbinale bevoegdheid verkreeg. Naast 

zijn functie bij het IPOR is hij de rabbijn van het Sinaï Centrum, waar hij verantwoordelijk is 

voor de geestelijke verzorging in deze enige joodse psychiatrische instelling van West-

Europa. 

 

Opperrabbijn Jacobs woont met zijn vrouw in Amersfoort. Zij hebben kinderen en 

kleinkinderen in Almere, Groot-Brittannië, Israël, Canada en de Verenigde Staten. 

 

Bussum, 12 november 2008 

 

 

 

Voor meer informatie: Jaap Hartog, voorzitter Bestuur IPOR, tel.06.53.400.410 

Woensdag 12 november is Binyo
min Jacobs (59) benoemd tot 
Opperrabbijn. Zijn uit verkiezing 
vond plaats te Bussum, in de ver
gadering van de Raad van het In
ter Provinciaal Opper Rabbinaat. 
De Raad bestaat uit afgevaardig
den van de Joodse Gemeenten in 
elf provincies, die vallen onder 
het Inter Provinciaal Opper Rab
binaat (IPOR).

De nieuwe Opperrabbijn is al
meer dan 25 jaar als rabbijn aan 
het IPOR verbonden; eerst als 
rab bijn, nu dus als Opperrabbijn. 
In die functie geeft hij leiding aan 
vijf rabbijnen. De Opperrabbijn 
wordt veelvuldig geraadpleegd 
vanuit het hele land voor het op
lossen van problemen en het bie
den van maatschappelijke hulp. 
De benoeming tot Opperrabbijn 
kan worden beschouwd als uiting 
van waardering voor het vele 
goede werk dat Binyomin Jacobs 
al tientallen jaren doet ten bate 
van Joods Nederland.

Opperrabbijn Jacobs werd in 
1949 in Amsterdam geboren als 
telg uit een oud NederlandsJoods 
geslacht, met voorouders uit 
Sneek, Steenwijk, Denekamp en 
Groningen. Hij studeerde na zijn 
gymnasiumeindexamen aan Tal
moedhogescholen in Frankrijk en 
Israël, waar hij uit handen van 

meerdere vooraanstaande rab
bijnen de rabbinale bevoegdheid 
verkreeg. Naast zijn functie bij 
het IPOR is hij de rabbijn van het 
Sinaï Centrum, waar hij verant
woordelijk is voor de geestelijke 
verzorging in deze enige joodse 
psychiatrische instelling van 
WestEuropa.

Opperrabbijn Jacobs woont met 
zijn vrouw in Amersfoort. Zij heb
ben kinderen en kleinkinderen in 
Almere, GrootBrittannië, Israël, 
Canada en de Verenigde Staten.

BINYOMIN JACOBS TOT OPPERRABBIJN BENOEMD

Gelukwens
Bestuur en redactie van JaGDaF 
wensen Opperrabbijn Jacobs van 
harte geluk met zijn benoeming.
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Een volk bouwt zijn huis
Palestijnse Reisschetsen

de zorgvuldige steenen terrasvor
mingen, die onmiskenbaar wijzen 
op den hoogontwikkelden trap van 
landbouw van het oude Israël. En 
over het geheele land, in het bij
zonder in Samaria en Judea, lig
gen op de berghellingen en over de 
aarde millioenen grauwe steenen 
als door een bovenaardschen wil
deman in gramschap uitgestrooid. 
Zij zijn even zoovele teekenen van 
de woestheid van ‘t land als van 
de sporen der verwoesting. Uit de
ze woestenij verrijzen rondom de 
Arabische steden en dorpen uit 
de bruine aarde de op regelmati
gen afstand geplante olijfboomen 
met hun grillige korte, zwarte 
stam men en wazig groen loof als 
even zoovele oasen, die het beeld 
der blinde kaalheid en ledigheid 
lenigen en het oog verteederen. 
                              
De Joodsche kolonisten hebben het 
land als het ware met den toover
staf aangeraakt en de verstarring,

Nogmaals een artikel van Phi-
lip Mechanicus over het Pa-
lestina uit de jaren dertig van 
de vorige eeuw. Geschiedenis 
in de oude spelling! Lastig? 
Leerzaam om te zien hoe de 
spelling van het Nederlands 
zich ontwikkeld heeft. En die 
geschiedenis is goed om uw 
geheugen op te frissen. Wie 
weet nog wie Troempeldor 
was die in 1920 sneuvelde op 
de plek die Tel Chai heet? 
Het taalgebruik van Philip
Me chanicus is poëtisch,  alsof
hij zijn indrukken   schildert
met woorden. 
Geniet ervan! 

Van moeras tot
 bouwland

In het Oude Testament wordt Pa
lestina afgeschilderd als het land, 
overvloeiend van melk en honig. 
Van een tocht door het land be
houdt men de herinnering aan 
een prachtige woestenij. Bruin en 
grijs, — dit zijn de twee kleuren, 
die in het geheele land overheer
schen. Deze kleuren steken onder 
het felle zonlicht schilderachtig te
gen elkaar af en maken een tocht 
door het land uit toeristisch oog
punt tot een doorloopende verruk
king; — maar het bruin der aarde 
doet vaak denken aan de verroest
heid van ijzer, dat aan het barre 
spel van eeuwenlange verwering 
is prijsgegeven, het grijs der ber
gen aan reusachtige blaren, door 
de zon op dit bruin getrokken. De 
rampzalig ontboschte berghellin
gen vertoonen rudimentair nog 

waarin Palestina eeuwenlang ge
van gen zat, gebroken. Als een 
breede groene voor strekt zich 
door het land het werk hunner 
handen uit, dat een openbaring 
is voor dengeen, die volkomen ar
geloos Palestina bezoekt, en ge
tuigenis aflegt van de kracht der 
Idee, die dit werk heeft geleid en 
geschraagd en het nog steeds als 
een levend gist bezielt en bestuurt.
In het Noorden des lands, van 
Haifa tot dicht bij Beisan, niet ver 
van den Jordaan, dringt tot diep 
in het land door een bijna aan
eengeschakelde groep landbouw
ondernemingen, zuiver en alleen 
aan Joodsch initiatief ontsproten. 
Deze liggen in den z.g. Emek Jiz
reël, de oude Vlakte van Esdrae
lon, die in de geschiedenis van het 
Joodsche volk bij de verovering 
van Kanaan zoo’n belangrijke rol
heeft gespeeld. De zandige kust
vlakte niet medegerekend, die  
naar het Noorden voortdurend 
smal ler wordt, is dat de eenige 
groote vlakte van belang, waar
over Palestina beschikt. Dit mach
tige dal, dat Galilea van Samaria 
scheidt, begint ten Noorden van 
het massief van den Karmel in 
Haifa, aan de Middellandsche  Zee,
bij de baai van Akko, en eindigt 
in het ZuidOosten bij den Jor
daan, de eenige groote rivier, die 
dwars door Palestina stroomt en
drie binnenzeeën met elkaar ver
bindt: het Hoelehmeer in het 
Noor den, het meer van Tiberias 
in het midden, en de Doode Zee 
in het Zuiden. Het westelijk deel 
van den Emek Jizreël wordt be
grensd door de rivier de Kisjon 
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tusschen Haifa en Akko. Na een 
engte komt het breede middenge
deelte, de eigenlijke Emek Jizreël, 
met een Noordelijken uitlooper, 
die wordt begrensd door den berg 
Tabor, die als een sterk natuurlijk 
bolwerk de vlakte afsluit, en een 
Zuidelijken naar Dzjenin een vrij 
groote Arabische stad; naar het 
Oosten, na een tweede engte bij 
het oude Jizreël, loopt het derde 
deel van den Emek snel dalend via 
de stad Beisan naar den Jordaan.
Deze driehoekige vlakte was van 
oudsher zoowel uit volkshuishoud
kundig als uit strategisch oogpunt 
zeer begeerd bezit. De Emek was in 
het bloeitijdperk van Kanaan het 
vruchtbaarste graangebied en hij 
was de groote handelsweg, die van 
Damascus en van Mesopotamië via 
Beisan naar Megiddo en van daar 
over den Karmelpas naar de kust
vlakte en verder naar Egypte liep. 

De oude Egyptenaren hadden 
daar reeds sedert Thoetmes III ter 
bescherming van den handelsweg 
een garnizoen en versterkingen.
In den Emek Jizreël heeft het 
Joodsche volk wellicht de vinnig
ste slagen geleverd, waaraan het 
zich moest onderwerpen tot het 
behoud van zijn bestaan. Bij het 
doordringen in en de verovering 
van Kanaan uit het noordoosten 
stieten de stammen Israëls in deze 
vlakte op sterke tegenstanders. 
Hier heeft b.v. de richteres De
bora koning Sisra aan de Kisjon, 
die den Emek in het ZuidWesten 
afsluit, van den prachtig uit de 
vlakte oprijzenden berg Tabor 
haar coalitielegioenen aanvoerend 

verslagen, in een oorlog, waarbij 
de oppermacht in Kanaan inzet 
was. Sisra, die met zijn troepen 
de Kisjon overschreed om den vij
and aan den Tabor aan te grijpen, 
werd op de vlucht gedreven, waar
bij hij omkwam en zijn leger groo

tendeels vernietigd werd. Sisra 
zou door de hand van een vrouw 
zijn gevallen, door een Bedoeïne, 
die hem uitgeput in haar tent lok
te en hem in den slaap doodde. Tot 
op den dag van vandaag kan men 
aan de bergranden van den Emek 
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nog rondzwervende Bedoeïnen in 
hun tenten van pikzwarte flarden 
en met hun pikzwarte geitenkud
den waarnemen. De overwinning 
van Debora had tot resultaat, dat 
de Joden de opperheerschappij der 
Kanaänieten braken, voor zich een 
groote bres stieten in den Emek, 
meester werden van den grooten 
handelsweg van Damascus naar 
Egypte, en zich als landbouwers
volk verder konden ontwikkelen.

In den Emek Jizreël is ook later de 
slag tusschen Koning Saul en de 
Philistijnen uitgevochten, waarin 
Saul tegen zijn beter uitgeruste 
en oorlogstechnisch knappere te
genstanders de nederlaag leed 
en zich, op de vlucht in het ge
bergte van Gilboa, in zijn zwaard 
stortte om den vijand niet levend 
in handen te vallen. De Israëlie
ten moesten den geheelen Emek 
tot voorbij Beisan ontruimen.
Onder Koning David hebben de 
Philistijnen, naar men aanneemt, 
hun invloed in den Emek geleide
lijkerwijze en voorgoed verloren.
Dit zijn eenige summiere histo
rische bijzonderheden, die met 
vele andere waren aan te vullen.

De Emek Jizreël is in onzen tijd 
niet anders geweest dan een aan
eengeschakelde reeks moerassen, 
waar de malariamuskiet welig 
tier de. Het verval van de Vlakte 
wordt toegeschreven aan het wan
beheer van de Turksche overheer
schers, die wat de Israëlieten en 
de Romeinen hun nalieten ver
waarloosden, zoodat de van de ont
boschte bergen gutsende regens 

vrij spel kregen in de vlakte. Jood
sche kolonisten hebben dit ver
dronken gebied onder groote ont
beringen en ten koste van enkele 
honderden menschenlevens voor 
het grootste deel gedraineerd, het 
van de sluipende malaria bevrijd, 
en het weder in weldadige lande
rijen herschapen, waar thans de 
tractor ratelt en zich het Joodsche 
leven, zij het in gewijzigden vorm, 
in goed onderhouden dorpen histo
risch opnieuw voltrekt. Een kleine 
vijftien jaar geleden was er nog 
niets dan troosteloosheid, waar
van bijvoorbeeld Sir Herbert Sa
muel bericht. Van de hoogten der 
bergen van Galilea in het Noor
den ziet men thans neer in een 
prachtig dal van tallooze akkers, 
die zich in zachte gele en groene 
tinten van rijpend graan en sap
pige  groenten kilometers achter
een aaneenrijen en in de hardheid 
en rauwheid der stee nige bergen 
dauw zijn voor het weidend oog. 
El Affoelé, het vroegere El Jiz
reël, is het centrum, waar men 
midden in de ruime vlakte staat 
en waar later een stad zal moeten 
verrijzen. Nieuwe dorpsnamen 
als Kfar Jehoshua, Kfar Ba rakh, 
Kfar Gideon, Nahalal, Beit Alfa, 
Ein Charod, Tel Josef, zijn alle 
namen, ontleend aan het Oude 
Testament, die thans in den Emek 
nieuwe geschiedenis maken.
Dat de historie van de vlakte op de 
levendige verbeelding der Zionis
ten werkt, en dat het. geweldige 
werk der ontginning als historisch 
da capo hen met trots vervult, is 
begrijpelijk. De Emek — en iedere 
Jood in Palestina weet wat met 

Emek tout court wordt bedoeld — 
staat in de geesten der Zionisten, 
wanneer zij spreken over den land
bouwarbeid, door het Joodsche volk 
in Palestina verricht, vooraan.
De Emek Jizreël is in de koloni
satie der Zionistische en andere 
organisaties het sterke pièce de ré-
sistance. Tusschen Haifa, dat den 
Emek in het westen met den Kar
mel afsluit, tot rondom Jaffa, ligt 
in de Sjaronvlakte, langs de kust, 
een tweede groep Joodsche land
bouwondernemingen, van zeer 
ver scheiden aard. Niet gelijk in 
den Emek, is de bodem daar in zoo 
grooten omvang in het bezit geko
men van de Joden. De Arabieren, 
de tegenwoordige bezitters van 
den grond, hebben daar nog tus
schen de Joodsche nederzettingen 
en cultures zelf omvangrijk bezit 
aan grond gehouden, waar zij hun 
eeuwenoud landbouwbedrijf uitoe
fenen, hun graan verbouwen, hun 
olijfboomen verzorgen, en sinaas
appelen telen. Doch de Joden heb
ben daar alles bijeen ongeveer toch 
nog 40.000 doenam, of meer dan 
3500 ha in handen, voor het mee
rendeel juist midden in de vlakte.

De Sjaronvlakte is gedeeltelijk heu
 velachtige zandbodem, die zich 
door zijn samenstelling in het bij
zonder leent voor de sinaasappel
cultuur. Ook hier hebben de Joden 
een goeddeels braakliggend ge
bied, dat vlak aan zee slechts lag 
te broeien onder een onbarmharti
ge zon, met Westersche landbouw
methoden herschapen in een land, 
dat tot eer strekt aan den durf en 
de volharding van de pioniers, die 

Vervolg 'Een volk bouwt zijn huis'
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dit land hebben geopend. De Jo
den hebben ook hier de hand ge
legd op een tweede vlakte, die in 
vruchtbaarheid zeker achterstaat 
bij den Emek, doch toch altijd 
nog een der vruchtbaarste stre
ken is, die in Palestina te vinden 
is. Deze vlakte is ook uit ander 
oogpunt bezien belangrijk, omdat 
zij, bij verdere uitbreiding van 
het grondbezit naar het Noorden, 
den Joden een volstrekt overheer
schende positie geeft in het kust
gebied, dat zich logisch aansluit 
bij den Emek en waarin twee 
groote havensteden vallen: Jaffa 
en Haifa. Deze twee steden wor
den met elkaar verbon den door 
den eenigen grooten spoorweg in
Palestina, die door de Sjaronvlak
te loopt en welken de Engel
schen tijdens den wereldoorlog 
(Eer ste Wereldoorlog) hebben
aan gelegd voor hun strategische
ver binding met Egypte. 

In het Noorden des lands zet de 
kolonisatie zich van het Oostelijk
deel van den Emek naar het Noor
den voort tot aan de Syrische 
grens, tot aan Metoellah. Van de 
grens ziet men den met sneeuw 
bedekten Hermon, ‘den Heilige’, 
bekend uit de Psalmen, waar de 
berg wordt bezongen om zijn dauw. 
Hier in de buurt ligt de oude Jood
sche nederzetting Tel Chai, waar 
kapitein Troempeldor, de Zionist, 
die met de Britten heeft medege
streden ter verovering van Pale
stina op de Turken, in 1920 is 
gesneuveld ter verdediging van 
de nederzetting tegen de Droezen. 
Het was oorspronkelijk de bedoe

ling, dit stuk van Palestina bij het 
mandaat van Syrië te voegen, doch 
het incident van Tel Chai heeft 
ten gunste van de bestaande po
litieke grensafbakening gewerkt. 
Troempeldors graf is voor vele Zi
onisten een gewijd graf; zijn naam 
wordt met eerbied uitgesproken.
Het streven bestaat, gelijk in de 
Sjaronvlakte, het geheele Jordaan
dal, waar goede grond ligt, te ko
loniseeren. Duizenden doenams 
grond bij Beisan, grenzende aan 
den Jordaan, werden tegen de ver
wachting in door de regeering aan 
de Arabieren vergeven. Een doorn 
in het gevoelige vleesch der Zio
nisten, die dezen grond zoo goed 
hadden kunnen gebruiken. Tot 
nog toe hebben de Joden een stuk 
van het Jordaandal ten Zuiden 
van het meer van Tiberias en een 
belangrijk stuk grond ten Westen 
van het meer in cultuur gebracht. 
Aan den Jordaan en het meer van 
Tiberias heerscht een tropisch 
kli maat. Het meer ligt meer dan 
200 meter beneden den spiegel 
van de Middellandsche Zee. De 
nachten zijn er vaak even heet 
als de dagen: windstil en zonder 
verademing. De stad Tiberias aan 
het meer is een vrij groote stad, 
waar overwegend Jemenieten, uit 
Jemen afkomstige Joden, wonen.
Ook ten Westen en ten ZuidWes
ten van het Hoelehmeer ligt een 
aantal Joodsche nederzettingen. 
Deze nederzettingen zijn gedeel
telijk ook ontrukt aan moerassen, 
die zich vooral ten Noorden van het 
meer nog uitstrekken en welke de 
Joden graag zouden droogleggen.
In de cultures aan den Jordaan 

komt het tropisch karakter in de
gewassen tot uiting: de banaan,
een klein soort, wordt er als  han
 dels artikel gekweekt. 
     
De Joden hebben in Palestina de 
dalen bezuiden Jaffa in één lijn, 
enkele gapingen van belang uitge
zonderd, tot aan het Hoelehmeer 
bezet, aldus de bergen, waar het 
grootste deel der 800.000 Pales
tijnsche Arabieren leeft, omvade
mend. Het totale grondbezit 
der Joden in Palestina wordt op 
1.200.000 doenam geschat. De 
to tale oppervlakte van Palestina 
be draagt twintig millioen doe
nam. Het aantal Joodsche land
bouwkolonies beloopt ongeveer 
110, het aantal in den landbouw 
werkende Joden tegen de 50.000, 
op een totale Joodsche bevolking 
van ruim 200.000. De Joden heb
ben thans het vruchtbaarste deel 
van het Palestijnsche land vrij
wel bezet en zich daardoor in Pa
lestina een positie veroverd, die 
zoowel in geografischen en eco
nomischen als in financieelen zin 
verre uitgaat boven hun aantal. 
Dat dit voor het algemeene le
ven van Palestina consequenties 
heeft, kan men zich voorstellen.
 Is Palestina het land, dat weder zal 
overvloeien van melk en honing?
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Dammen

De Rebbe kwam onverwacht een 
van de dagen Chanoeka de sjoel 
binnen. Zijn aanhangers voelden 
zich enigszins gegeneerd, want 
in plaats van te lernen zaten ze 
te dammen bij de lichtjes van de 
Menora.

Kennen jullie de regels van het 
damspel, vroeg de Rebbe. Toen 
niemand reageerde gaf de Rebbe 
zelf het antwoord:  
Je geeft één steen weg om er twee 
voor terug te krijgen.
Twee velden mag je niet in één 
keer vooruit gaan.
Je mag uitsluitend naar boven, 
niet naar beneden.
En als je eenmaal boven bent 
aangekomen, kun je alle kanten 
op...

Hoewel deze richtlijnen ook nuttig 
kunnen zijn voor een gezonde  be
scherming van je eigen portemon
nee in deze financieel moeizame 
periode, doelde de Rebbe op een 
beleid ten aanzien van het leven 
op deze aarde in z’n algemeen
heid. Hindernissen nemen, voor
zichtig vooruit gaan, steeds een 
trede hoger op de spirituele lad
der en als je dan uiteindelijk een 
heel hoog spiritueel niveau hebt 
bereikt, je bent Boven gekomen, 
dan kun je alle kanten op.

Chanoeka was de strijd tegen 
vervolging. De Griekse cultuur 
verbood de Joden om Tora en 
Traditie op een kosjere manier 
te bestuderen, te ‘lernen’. In het 

geheim werd er toch gelernd en 
als er dan een inval kwam tijdens 
het lernen, werden de Joodse 
geschriften snel aan de kant ge
daan en in plaats daarvan kwa
men de spelletjes op tafel. Van
daar de gewoonte om in het licht
schijn van de menora met o.a. de 
sewiwon, het chanoeka tolletje, te 
spelen of, zoals in bovenstaande 
geschiedenis, te dammen.

Wat is de essentie van Jodendom? 
En wat bestreden de Grieken? De 
Grieken hadden geen moeite met 
het Jodendom als een wetenschap 
of als een religie. Maar de Joodse 
benadering dat alles van Boven 
komt, dat er in feite geen onder
scheid is tussen profaan en religi
eus en dat dus het Jodendom zich 
niet mag beperken tot de Tempel, 
de sjoel, de Hoge Feestdagen, 
maar dat we juist in het alledaag
se als Joden op een Joodse wijze 
dienen te leven, dát was hun pro
bleem. In de sjoel vroom zijn of op 
Jom Kippoer, is geen kunst. Maar 
om in het gewone dagelijkse jezelf 
steeds op een Joodse wijze te ge
dragen: dat is Jodendom!

En toch geneerden de aanhangers 
van de Rebbe zich. Ze voelden 
zich betrapt want op dat moment 
voelden ze dat ze niet echt Joods 
bezig waren. En hoe reageerde de 
Rebbe? Hij toonde dat ook in het 
damspel aanwijzingen zitten hoe 
te leven als een goed mens. Hij 
liet ze zien dat spiritualiteit ook 
in het gewone en het alledaagse 
zit en dat we die eruit moeten ha
len, de boodschap van Chanoeka!

Maar we zien nog iets: de Rebbe 
besefte dat zijn aanhangers zich 
enigszins ongemakkelijk voelden. 
En wat doet de Rebbe: in plaats 
van te vermanen of te zwijgen, 
toonde hij hen dat ze juist goed 
bezig waren.
Ook dat is Chanoeka: het licht 
van de menora steken we aan 
als het buiten donker is. Warmte 
dienen we uit te stralen, ook daar 
waar licht ontbreekt. Steeds re
kening houden met de gevoelens 
en emoties van onze medemens, 
ook als die medemens in onze op
tiek een duistere weg bewandelt. 
Nooit kwetsen, nooit beschamen, 
maar tegelijkertijd er wel zorg 
voor dragen dat overal de menora 
brandt, zelfs in de diepste uithoe
ken. De chanoekaboodschap is 
universeel:
Vanuit oprechtheid, vanuit het 
diepste van ons wezen, steeds 
warmte uitstralen, niet alleen in 
de sjoel, maar ook waar het nog 
duister is.

Namens ons Inter Provinciaal 
Opper Rabbinaat wens ik u nog 
vele jaren Chanoeka,

Chanoeka 5769
door  Binyomin Jacobs, opperrabbijn
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Zecharja's kijk op de menora uit een geïllustreerde Tenach.
Schrijver: Samuel Ben Abraham; illustrator: Joseph Hatzarfati.

Cervera, Spanje, 1300
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Korte inhoud van het
 voorafgaande

Na twaalf harde tropenjaren vol 
ont beringen op Sumatra keert 
Izak Jacobus weer terug naar 
Nederland. Getroffen door een in
fectieziekte wordt hij afgekeurd 
voor alle diens ten en moet hij aan 
de kost komen in het Nederland 
van 1907. Hij moet naast zijn 
karige uitkering voor zijn gezin, 
bestaande uit zijn vrouw Dina, 
Herman, Harry en hemzelf,
een inkomen zien op te bouwen. 

De ontluistering
Izak Jacobus kiest eieren voor zijn 
geld en gaat bij zijn schoonvader 
Heiman Jacob Polak in de zaak. 
Heiman Jacob Polak was 66 jaar 
en kwam uit de tak van de welbe
kende pudding en ranja Polakken. 
Hij echter grossierde in bindga
rens, paktouw en stoffeerders 
ma terialen. In Izak Jacobus zag 
hij een waardige opvolger daar 
hij alleen twee dochters had, die, 
toentertijd,  gezien de gangbare 
opvattingen, niet in aanmerking 
kwamen om in de zaak te gaan. 
In 1907 staat Heiman J. Polak 
in de bevolkingsregisters geregi
streerd als Handelsagent en woont 
aan de Radebinnensingel no. 13. 
Aanvankelijk zet Izak Jacobus  
het bedrijf op dezelfde voet voort, 
maar in 1914, het begin van de 
Eerste Wereldoorlog huurt hij een 
pand aan de Coehoornsingel no. 
28. De zaak bevindt zich beneden 
en boven wonen ze op no. 28a. Aan 
het Zuiderdiep, op loopafstand, 
bevinden zich een groot aantal 
kleine stoffeerders die hij regel

matig bezoekt. Bij hen kan hij 
kleine orders afsluiten met de le
vering van houtwol, springveren,
meubelstoffen, kopspijkers, bron
zen en koperen siernagels. Zo wist 
hij redelijk zorg te dragen voor 
het inkomen van het hele gezin. 
Met zijn pensioen van ƒ 200. per
jaar erbij hadden ze het niet 
slecht. De kinderen gingen inmid
dels  naar de middelbare school en 
konden op school goed meekomen. 

Vreemd gedrag 
In 1917, tien jaar na de terugkeer 
uit Indië, begint Izak Jacobus zich 
echter vreemd te gedragen. Heel 
geleidelijk wordt hij wat meer in 
zichzelf gekeerd, wordt snauwerig, 
soms bij het agressieve af. Steeds 
meer begint zijn benadering van 

problemen een militair tintje aan 
te nemen. De kinderen worden af
geblaft en de sfeer in huis, die toch 
al niet zo veel voorstelde wordt om 
te snijden. Vooral de jongste zoon, 
Harry, heeft hier erg onder te lij
den. Het sukkelt zo nog een aantal 
jaren door waarna ook Dina het er 
moeilijk mee krijgt en steeds meer 
taken van hem overneemt. Hij iso
leert zich steeds meer van zijn om
geving en de verkooporders wor
den steeds minder in getal en in 
omvang. Met de Joodse Gemeente 
had hij ook praktisch geen contact 
meer. De zaken beginnen slecht 
te gaan. Als in 1918 de Eerste 
Wereldoorlog ten einde loopt, be
gint in het neutrale Nederland de
welstand van de mensen duidelijk 
te verbeteren. In het gezin begin
nen echter steeds grotere span
ningen op te treden daar de symp
tomen van de ziekte van Izak 
Jacobus steeds duidelijker begin
nen te  worden. Op 17 juli 1919 
gebeurt er iets vreselijks. Izak Ja
co bus krijgt een epileptische aan
val en wordt nadat het meubilair 
ernstig beschadigd is, geheel ca
tatonisch (stuiptrekkend) het huis 
uitgedragen en opgenomen op Psy
  chiatrie van het Academisch Zie
 ken huis te Groningen.  

Een getuige uit die tijd, Mona Co
hen, vertelde het volgende: “Ik liep 
die dag langs de Coehoornsingel 
naar school waarbij ik langs het 
huis kwam waar je grootouders 
woonden. Er stond een witte auto 
met een rood kruis op de zijkant 
voor de deur geparkeerd. De deur 
werd plotseling opengesmeten en

Joodse Groningers van Weleer
Izak Jacobus de Vries

De ontluistering

door René S. de Vries

Na 10 jaar als Handelsagent 
gaat Izak Jacobus vreemd 

gedrag vertonen ...
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er verschenen twee mannen in wit-
te jassen die je grootvader, heftig 
tegenspartelend en roepend naar 
buiten droegen. Ik zag wel dat 
hij een soort vest met erg lange  
mouwen aanhad dat hem in zijn 
bewegingen belemmerde, maar 
wat het precies was kon ik niet zo 
gauw zien. Een derde man volgde 
die ik herkende als Dr. Nathans 
die de deur achter zich dicht trok 
en de mannen hielp, om je groot-
vader in de witte auto te zetten.
De chauffeur nam plaats achter 
het stuur, de tweede man plaatste 
zich  naast je grootvader en de 
auto vertrok. Dokter Nathans, 
stap te in zijn eigen auto die een 
eindje verderop geparkeerd stond, 
en vertrok ook. Binnen een paar 
minuten was alles voorbij. Dit ge-
beuren is mij nog lang bijgebleven 
en heeft op mij als 13 jarig meisje 
een diepe indruk achtergelaten.” 

De diagnose – een schok
Wat nu, wat moet er nu gebeuren 
in het gezin. Dina en haar zoon 
overleggen met Dr. Nathans die 
wel inziet dat er geen snelle verbe
tering te verwachten valt. Herman 
is inmiddels zeventien jaar, hij 
zit in de vierde klas van de han
dels HBS aan de St. Jansstraat, 
en moet van school af. Hij komt 
in de zaak werken en gaat, hoe 
jong ook, voor de zaak op reis. 

Izak Jacobus  verblijft tot novem
ber 1919 in het ziekenhuis en 
gaat dan naar een inrichting te  
Amersfoort waar hij een verder 
diagnostisch onderzoek krijgt. Na 
veertien dagen wordt hij overge

bracht naar de Agnietenstraat no.2 
te Utrecht (waar thans de huidige 
Willem Arntshoeve is gevestigd).
Aan de diagnose wordt niet lan
ger getwijfeld ‘syfilis in een reeds
ver gevorderd stadium’ . 
De schande die aan deze diagnose 
kleeft was in die jaren buitenpro
portioneel groot en desastreus voor 
de omgeving. Zijn vrouw Dina is 
hier nooit mee geconfronteerd. De 
ziekte werd in de correspondentie 
met haar afgedaan als een ‘ern
stige infectieziekte, opgelopen in 
de tropen’. De familie wordt hierin 
niet gekend en er wordt hen hier
mee een groot onrecht aangedaan. 
Alleen de oudste zoon Herman, 
die hem regelmatig bezoekt, moet 
hiervan op de hoogte zijn  geweest. 

Zijn gehele dossier vanaf zijn aan
 komst in de Agnietenstraat no. 2
tot zijn overlijden op 15 mei 1923
is bewaard gebleven en is in mijn
bezit. Enkele dramatische gebeur
 tenissen in die tijd zijn  hier
dui delijk omschreven. 
Om haar pensioen te kunnen ont
vangen moest Dina iedere maand 
een ‘Attesta de Vita’ bij ‘het ge
sticht’ aanvragen. Dit ter voor
koming dat er een uitkering na 
zijn overlijden zou plaatsvinden. 
Dan was er bijvoorbeeld het in
cident met de ‘gestichtskleding’. 
Alle derde klas patiënten werd een 
dwars gestreept zwartwit kos 
tuum aan gemeten. Dat dit in ern
stige mate op gevangeniskleding 
leek, hoeft geen betoog. Izak Jacobus 
protesteert hier dan ook fel tegen.

Moge hun zielen opgenomen worden in de bundel
 van het eeuwige leven. 
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Citaat uit het verpleegrapport:  
doch toen broeder met zijn kostuum 
kwam, (een 3e klasse) begon hij 
bijna te wenen en zeide: “Mijnheer 
laten wij eens verstandig praten, 
is dat nu een kostuum voor mij? 
Hoe wilt U mij nu beschouwen. 
Als dief of als heer, want U zal het 
met mij eens zijn, dat zo’n gevan-
genis pakje mij niet past, toe wil 
nu zo vriendelijk zijn een ander 
kostuum voor mij te vragen, een 
boordje en andere schoenen, dan 
zal U zien dat ik een geheel ander 
mensch ben want nu schaam ik 
mij om zoo gekleed te verschijnen.”
 

Vervolg 'Joodse Groningers van Weleer'

Zo zijn er vele incidenten geweest 
en vastgelegd in de verpleegrap
porten.Toch kun je tussen de re
gels doorlezend constateren  dat
hij liefdevol verpleegd werd. 
Ook is er een levendige corres
pondentie teruggevonden, waarin
Dina iedere keer weer vraagt
of haar man niet thuis ver
 pleegd kan worden. 

15 mei 1923
Het verpleegrapport vermeldt:  
“Heer kreeg wederom een heftig 
insult”. De schokkende details 
hiervan zal ik u echter onthouden. 

De laatste zin: Om 19.30 uur:  
“Lag rustig met af en toe trek-
kingen.” Heer overleed om 19.25
uur. 
Alleen nog een liggende zwart 
marmeren grafsteen op de Joodse 
begraafplaats van Utrecht herin
nert aan zijn bestaan. Later is 
er een eendere steen naast ko
men te liggen met de naam van 
zijn vrouw Dina Polak, vergast 
in Sobibor op 20 maart 1943.  

Bronnen op te vragen bij de au-
teur.

Op 17 oktober heeft Wizo Gro
ningen een goede gewoonte in 
ere hersteld. Elk jaar werd  een 
gezellige lunch in de Soeka ge
organiseerd, met meestal in de 
zaal een spreker, omdat lang in 
de Soeka verblijven te koud werd. 
Dit jaar mocht, zoals wij gewend 
waren, Wizo Friesland ook weer 
meegenieten van de koffie of 
thee met appeltaart in de Soeka.  

Toch weer in de Soeka!

Prof. Ellemers vertelde in de 
zaal over overeenkomsten tussen
Israël en Nederland. Waarna er 
een lekkere lunch klaar stond. 
Tot onze grote verrassing kwam 
Joyce Numan met haar man met 
ons meeeten. Joyce had tevoren 
laten weten dat zij een weekje 
va kantie had om  even rustig 
van haar knieoperatie bij te ko
men. Dus hadden wij niet ver

wacht dat zij het niet laten kon 
om toch even langs te komen. 
Wij hopen zeker dat Wizo Gro
ningen en Friesland nog vele ja
ren in de Soeka bijeen mogen ko
men. Ik verwacht dan natuurlijk 
wel een grotere belangstelling.  

Iet Schabbing

Foto's: B. Dalsheim
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Sientje Pinkster-Kuipers 
 (1921) vond na vele jaren haar 
Joodse jeugdvriendin Rosa 
Agt steribbe terug. Als kleine 
kinderen speelden ze vlak 
voor de Tweede Wereldoorlog 
met elkaar in hun toenmali ge 
woonplaats Stadskanaal.  On-
langs bezocht Sientje de sy-
nagoge in Groningen. Dat 
was voor haar het sluitstuk 
van een lange zoektocht. “Ik 
heb eindelijk afscheid van 
de weggevoerde Joden in 
Stads kanaal kunnen nemen.” 

Daar stond ze dan eindelijk. Met 
haar rollator. In de synagoge in 
Groningen, op een septemberdag. 
Sientje PinksterKuipers had heel 
wat moeite moeten doen om er te 
komen. Een taxi moest ze nemen 
om van haar woning in verzor
gingstehuis Oosterparkheem in de 
Groningse Oosterparkwijk in de 
Folkingestraat te komen. Nu had 
ze haar doel bereikt: de synagoge 
in Groningen van binnen zien.  
Sientje Pinkster hééft wat met 
het Joodse leven. In haar jeugd in 
Stadskanaal woonde ze naast de 
familie Agtsteribbe. Isaac Agtste
ribbe was rabbijn. Dochter Rosa 
Agtsteribbe was haar vriendinne
tje. Heerlijk vond ze het om te spe
len met de drie jaar oudere Rosa. 
Totdat de Agtsteribbes rond 1935 
verhuisden naar Paramaribo. 
Isaac was daar rabbijn geworden. 

Maar, hoe is het mogelijk: een paar 
jaar geleden stond Sientje weer oog 
in oog met Rosa Agsteribbe. Sinds
dien hebben ze weer intensief con

tact, al is het maar via de telefoon. 
Het hernieuwde contact tussen 
de beide voormalige vriendin
nen kwam op wonderbaarlijke 
wij ze tot stand. Na de dood van 
haar ouders, zo’n 25 jaar geleden, 
vond Sientje Pinkster foto’s die 
de familie Agtsteribbe hen van
uit Suriname had gestuurd. “Ik 
bedacht dat ik er de nabestaan
den van de Agtsteribbes mee 
kon blij maken”, vertelt Sientje. 
“Ik heb een hele zondagmiddag 
met het telefoonboek van Amster
dam naar Agtsteribbes gebeld, 
maar kon geen nabestaanden van 
de familie uit Stadskanaal vin
den. Via het NIW werd mij ge
adviseerd de moeder van staats
secretaris Wallage in Groningen 
te bellen (Jacques Wallage was 
destijds staatssecretaris van On
derwijs, red.). Zij bleek inderdaad 
te weten waar Rosa woonde.”  
Kort daarna legde Sientje telefo
nisch contact met Rosa. “Zij 
vroeg of ik een keer naar Amster
dam wilde komen. Maar daar
van is het toen niet gekomen. 
Rosa vertelde me nog wel dat 
haar vader later opperrabbijn 
in New York was geworden.” 

Bezoek
Het contact tussen Sientje en 
Rosa verwaterde. Totdat ze een 
jaar of zes geleden door haar 
klein zoon Erik in Zwolle gebeld 
werd. “Hij vroeg of ik toevallig 
een Rosa Agtsteribbe kende. Ik 
vertelde hem dat zij mijn vrien
din was geweest. Tot mijn verba
zing bleek Rosa’s kleinzoon Sven 
tijdens het telefoongesprek tegen

over hem op kantoor te zitten. 
Eric had Sven toevallig verteld 
dat hij naar zijn ouders in Stads
kanaal ging. Sven zei toen dat ook 
zijn oma Rosa daar had gewoond.” 
Na bemiddeling door Sven kreeg 
Sientje Rosa weer aan de telefoon. 
“Sindsdien belden we elkaar bijna 
wekelijks. Een paar jaar geleden 
bracht mijn zoon mij naar Rosa 
in Amsterdam. Tijdens die ont
moeting zag ik dat ze sprekend 
op haar moeder leek. Daarna heb 
ik haar nooit meer gezien, maar 
door dat eenmalige bezoek werden 
de telefoongesprekken anders. Ze 
gaan sindsdien over van alles. 
Toen ze bijvoorbeeld een achter
kleinkind kreeg, belde ze om te 
zeggen dat ze even haar verhaal
tje kwijt wilde. Of we praten over 
onze kinderen en kleinkinderen, 
al kennen wij die niet van elkaar.”  

Joodse les
Opmerkelijk is dat Sientje en Rosa 
nooit praten over vroeger. Maar 
tegenover JaGDaF praat Sientje 
voluit over het vooroorlogse sa
menleven met de Joodse inwoners 
van Stadskanaal. “Stadskanaal 
had geen Joodse buurt. De Joden 
woonden verspreid. Wij woonden 
naast de Agtsteribbes aan de 
Hoofdstraat. De pastorie van het 
Joodse kerkje was aan de voor
kant. Ik besefte heel goed dat Ro
sa Joods was. We speelden met 
elkaar, hoewel ik naar een chris
telijke school ging en zij naar de 
openbare. Dat was geen probleem. 
Mijn ouders waren gereformeerd. 
Mijn vader en haar vader, de rab
bi, waren dikke vrienden. Ze tu

Afscheid van Stadskanaalster Joden in Groninger sjoel
Sientje heeft haar Joodse vriendin Rosa terug

door Marcel Wichgers
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toyeerden elkaar. Maar met zijn 
opvolger meneer De Levie was 
geen contact. Hij was veel afstan
delijker. Mijn ouders zeiden me
vrouw en meneer tegen De Le
vie. Mijn vader bleef bij hen op 
sab bat wel de kachel aanmaken.”  
Sientje kwam regelmatig in de sy
nagoge, vooral als er een trouwerij 
was. En ze ging vaak naar Joodse 
les. “Als wij op zondag uit de kerk 
kwamen, begon even later, om 11 
uur, de Joodse school. Ik mocht 
daar ook bij zitten, op de grond 
tussen een rijtje van ongeveer vijf
tien kinderen. Na afloop liep ik 
thuis steeds de gang op en neer, de 
Hebreeuwse letters die ik geleerd 
had alsmaar herhalend om ze uit 
het hoofd te leren. Anders dan de 
Joodse kinderen had ik thuis geen 
boeken in het Hebreeuws, dus ik 
moest alles wel uit het hoofd le
ren om ze te kunnen onthouden 

voor de volgende zondag. Ik deed 
heus niet voor spek en bonen mee, 
maar net als de Joodse kinderen.
De kinderen van het gezin Agt
steribbe aten wel eens bij ons, bij
voorbeeld toen bij hen een kindje 
geboren werd. Want daarover 
 werd vroeger in gezinnen heel ge
heimzinnig gedaan. Rosa en Bram 
bleven bij ons eten en slapen. Wij 
aten natuurlijk niet kosjer, maar 
toch mochten ze bij ons een broodje 
eten. En na Pasen kregen wij van 
hen de matzes die over waren.”  

Sjabbesgoj
Sientje herinnert zich nog het ri
tuele bad in het rabbinaatshuis 
dat geel betegeld was. En het  
nietJoodse dienstmeisje. “Zij 
deed dingen die ze zelf niet moch
ten, zoals de kolen in de kachel 
bijvullen. Mijn vader maakte op 
zaterdagmorgen de kachel in de 

synagoge aan. De rabbijn deed dat 
zelf al vlak voor sabbat. Mijn va
der hield hem dan ‘s avonds aan. 
Hij noemde zich voor de grap ‘on
bezoldigd koster’ in de synagoge.” 
Ook Sientje werd sjabbesgoj. “Een 
paar huizen verderop woonde het 
echtpaar Cohen. Ze vroegen mij 
een keer of ik bij hen de kachel 
op zaterdagmorgen wilde aanma
ken voor een dubbeltje. Dat deed 
ik dan elke zaterdag, een jaar of 
twee lang. Een enkele keer moest 
ik op zaterdag een boodschap 
voor ze doen. Want dan hadden ze 
zin gekregen in een harinkje…”. 
Sientje speelde ook op zaterdag met 
Rosa. “We speelden vaak bij haar 
in de grote woonkeuken met een 
grote tafel en een kookkachel. Haar 
broer Bram was ongeveer even oud 
als ik. Ik had een oogje op hem.” 

Op de fiets
De beide vaders waren ‘dikke 
vrien den’. “Ze gingen samen vaak 
naar de stad Groningen om er in
kopen te doen. Of als ze elk afzon
derlijk voor zaken in de stad moes
ten zijn, spraken ze af om elkaar 
te ontmoeten bij de opperrabbijn. 
Of dat in het rabbinaatshuis in de 
Folkingestraat was, weet ik niet. 
Ze hadden in die crisistijd geen 
geld om ergens anders een kopje 
koffie te gaan drinken. Ook thuis 
hadden ze samen hele gesprekken. 
De reis van Stadskanaal naar 
Gro ningen deden ze vaak op de 
fiets, want dat was heel gewoon. 
Tijdens zo’n fietstocht van zestig 
kilometer konden ze natuurlijk 
wel heel wat bespreken. Dat zal 
niet alleen over koetjes en kalfjes 

Sientje Pinkster-Kuipers met de chanoekia van de rabbijnsfamilie
Agsteribbe uit Stadskanaal

Vervolg 'Afscheid van Stadskanaalster Joden in Groninger sjoel'
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gegaan zijn. Maar mijn vader was 
niet bijzonder sterk religieus ge
interesseerd. Hij was geen vrome 
christen, behalve dat we op zondag 
twee keer naar de kerk moesten.”
Voor Sientjes vader bestond het 
woord antisemitisme niet. “Maar 
het bestond wel in Stadskanaal. Ik 
hoorde klanten bij ons in de winkel 
wel eens over mijn vader zeggen ‘Ik 
snap er niks van dat die man als
maar met die Joden optrekt’. Maar 
over het algemeen leefden Joden 
en nietJoden vreedzaam samen.” 

Bidden
Nadat de familie Agtsteribbe naar 
Paramaribo vertrokken was, ble
ven ze brieven sturen. “Bij hun 
vertrek kregen mijn ouders de cha
noekia die nu in mijn kamer staat. 
Rosa heeft me verteld dat ze een 
prettige tijd in Paramaribo heeft 
gehad. Vlak voor de oorlog vetrok
ken ze naar New York waar haar 
vader opperrabbijn werd. Daar 
leer  de Rosa haar man kennen, een
Nederlandse Jood die twee dagen 
voor het uitbreken van de oorlog 

naar New York was gevlucht.” 
Na de oorlog kwamen Rosa en 
haar man samen terug naar Ne
derland. Sientje: “In Amerika had
den ze geen idee gehad van hoe het 
er hier aan toe gegaan was. Maar 
niks en niemand bleek hier meer 
over te zijn. Vandaar dat ze, toen 
haar dochter een keer ernstig ziek 
was en ik beloofde voor haar te zul
len bidden, tegen me zei: ‘Ja, doe 
jij dat maar, want ík bid niet meer 
en kom niet meer in de synagoge. 
Een God die een heel volk laat uit
roeien, daar heb ik niks meer mee.’ 
Ik weet niet of ze Joods leeft. Wel 
weet ik dat ze blij was dat haar 
kleinzoons besneden werden.” 

Afscheid
Sientje Pinkster is nog steeds een 
gelovig christen. “Ik kan niet meer 
naar de kerk, maar ben wel aan
gesloten op de kerktelefoon. Ik ben 
een christen met heel veel kennis 
van het Jodendom. Dat vertelde ik 
een keer tegen mijn hulp. Ze zei 
toen ‘Als u niet oppast, wordt u zelf 
ook nog eens een Jodin.’ Ik zei haar 

toen dat dat niet kan. Je kunt ook 
geen Indiaan worden. En ik wil 
ook helemaal niet Joods worden.” 
Sientje ging na haar huwelijk in 
1942 in Groningen aan het Flo
resplein wonen. Ze heeft daardoor 
de Joden in Stadskanaal, die ze zo 
goed gekend had, niet gedeporteerd 
zien worden. Sindsdien is ze nooit 
meer in een synagoge geweest. 
Dat verklaart haar wens om de 
synagoge in Groningen van bin
nen te zien. “Dat wilde ik al jaren. 
Maar het kwam er nooit van. Toen 
ik las dat er een expositie was, be
sloot ik de stap te zetten. Ik heb de 
deeltaxi gebeld en liet me op het 
Zuiderdiep afzetten. Ik ben zo ver
schrikkelijk blij dat ik het gedaan 
heb. Kijk, ik heb in Stadskanaal 
geen afscheid kunnen nemen van 
de Joden die ik kende. Mijn bezoek 
aan de synagoge was voor mij een 
soort afscheid van deze mensen. 
Zo is de cirkel voor mij weer rond.”    

Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.
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Men neme een ElAlvlucht van 
Am sterdam naar Tel Aviv. Daar 
ga ik over schrijven en uiteinde
lijk levert het u misschien een 
aantrekke lijk idee voor een El 
Al ontbijt op. Uiteraard reali
seer ik me dat u van mij een re
cept voor soefganiot en/of latkes 
verwacht, omdat dit magazine 
vlak voor Chanoeka verschijnt.  
De soefganiot zijn gewoon een 
soort oliebol – u moet toch al bijna 
het beslag maken voor 31 decem
ber – met een lik jam binnenin; 
je moet ervan houden. Ik ben mo
menteel in Israël en daar worden 
ze nu al verkocht, net als bij ons de 
sinterklaaslekkernijen. De latkes 
maakt u van geraspte aardappel, 
een geklopt ei, een geraspt uitje, 
zout, peper en een beetje bloem – 
gewoon aardappelpannenkoekjes. 
Als u maar iets frituurt in verant
woorde olie. En terwijl u frituurt 
(en de keuken stinkt) denkt u aan 
het chanoekawonder, u weet wel, 
de Macabeeën die de Tempel in 
Jeruzalem herover den op de toen
malige heersende Grie ken, in het 
jaar 163 op de 25ste van de negen
de van de Joodse maand kis lev. 
Flink lang en veel frituren dan 
herinnert u zich vanzelf het he le 
verhaal (zie ook de bijdrage van 
opperrabbijn Jacobs op blz.10). 

Maar nu El Al. Veel van de JaG
DaFlezers zullen wel eens met El 
Al gevlogen hebben en vertrokken 
zijn van Schiphol, dat wil zeggen 
ergens waar Schiphol eigenlijk al 
zo’n beetje op houdt – verder weg 
kan niet. Voor diegenen die dat 
voor recht nog niet hebben gehad, 
toch maar even een kort verslag.   
Alvorens u die wandeling naar de 
gate maakt met uw handbagage, 
wordt u door uitsluitend Israëlisch 
personeel ondervraagd. Waar u 
heen gaat, het adres alstublieft, 
waarom, hoe lang, wat diegene van 
u is, familie, vrienden, of u zelf uw 
koffer heeft ingepakt en of u niet 
stiekem even de slaapkamer uit 
bent gelopen na de koffer gepakt te 
hebben, of andere mensen u brie
ven of pakjes hebben gegeven, of u 
wapens, messen of granaten bij u 
hebt, enzovoort. Na het interview 
goed doorstaan te hebben, wordt 
de bagage ingecheckt (na scree
ning door een soort tunnel) en 
word je gewaarschuwd dat het een 
eind lopen is en dat je op tijd moet 
komen, want oi wa woi als je niet 
op tijd komt voor het aan boord 
gaan, dan gaan ze je bagage ‘un
loaden’ en kan je weer naar huis. 

Zowel bij de interviewbalies als 
bij de gate staan gewapende sol
daten of marechaussees, in ieder 
geval moeten ze je een gevoel van 
grote veiligheid geven. Na een for
se wandeling, al of niet op die lo
pende banden, kom je bij de gate 
aan, en wat ik al zei: daar val je 
bijna van Schiphol af, maar ge
lukkig zijn er stevige ramen. Je 
ziet met een tevreden blik het 
mooi e grote El Al toestel staan en 
ook dat geeft je een goed gevoel. 
Niet deze keer, maar vorige jaar 
toen ik ook naar Israël vloog, wer
den onze paspoorten nogmaals 
zit tend en wachtend bij de gate 
ge controleerd, werd er ieder kwar
tier in de prullenbakken gekeken 
door gewapende heren en hielden 
ze iedereen in de gaten die naar 
de wc ging en weer terugkwam. 

Eindelijk aan boord en zitten 
(9.00 uur ‘s morgens, kunt u na
gaan hoe vroeg ik op Schiphol 
moest zijn; gelukkig de avond te
 voren bij een lieve vriendin in 
Bui tenveldert gelogeerd die me 
ook nog op de trein heeft ge
zet, voor zessen in de ochtend). 
We vertokken precies op tijd. Ach 
en bijna iedereen heeft wel eens ge

Vliegen met El Al
en wat je zoal meemaakt en geserveerd krijgt.

Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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vlogen. Allerlei mededelingen, vei
ligheidsvoorschriften bij El Al op 
de monitor, vrolijke Israëlische mu
ziek. Ik kijk altijd weer oplettend 
naar al die vreselijke dingen die 
er kunnen gebeuren en wat je dan 
moet doen. Bijgelovig ben ik – als 
ik niet kijk, gebeurt er vast iets...
Vertrek: Nederland verdwijnt ra
zendsnel onder je vandaan in groe
ne en bruine vierkanten en recht
hoeken,  huizenblokken, zilveren 
sloten, wegen met heel veel auto’s 
en voor je het weet bevind je je bo
ven het wolkendek. Mededelingen 
uit de cockpit, eerst in het Iwriet 
en vervolgens in onverstaanbaar 
Engels – waarom leren die pilo
ten of wie daar ook in die cockpit 
zitten niet beter Engels spreken?
En dan de aankondiging voor het
ontbijt. Eerlijk gezegd had ik wel
trek in een hapje! Al lang voor je 
aan de beurt bent trekt de  geur
van verse koffie en warme 
brood jes aan je neus voorbij
– een uitstekend voorteken. 

Het ontbijt
Tafeltje uitgeklapt en daar komt 
je portie op een keurig blaadje. 
Ik mocht kiezen uit twee din
gen, maar dat verstond ik niet, 
dus ik zei maar iets met ‘eggs’.
En dan nu het recept voor een
El Al ontbijt: 

*twee kleine omeletjes, 
*verrukkelijke Israëlische cottage 
cheese (bestaat niet zo lekker in 
Nederland, alles al geprobeerd),
*olijven, kleine tomaatjes
*stukje geitenkaas
*bruin warm broodje

*fruitsla van meloen en druiven
*water (na bestudering bleek dat 
uit Turkije te komen)
*koffieroom (low cholesterol)
*en de koffiekan met verse koffie 
kwam eraan
*geen boter of margarine

Als dat geen verantwoord en ge
zond ontbijt is – en dat in een 
vliegtuig! Kom er maar eens om. 
Op Europese vluchten mag je blij 
zijn als je een broodje van 3 weken 
oud in een servetje krijgt. Nee, 
dit was werkelijk verrukkelijk. Er 
was alleen wat veel turbulentie en 
dan zit je met die koffie die over 
de rand spoelt (op het blad, dat 
wel), het water had ik gelukkig 
nog niet opengemaakt, alleen be
studeerd en geconstateerd dat het 
een aardig gebaar is van Turkijke 
om Turks water in een Israëlisch 
vliegtuig te laten serveren. 
Curieus is het wel. Op Schiphol 
worden alle zakmessen, schaar
tjes of nagelvijlen die je toch nog 
per ongeluk in je handtas had zit

ten, ergens onderin waar je ver
geten was te kijken, meedogen
loos weggegooid in een soort 
vuilnisemmer die daar speciaal 
voor staat. Het flesje water dat je 
net gekocht had, wordt eveneens 
weggekiept. Maar, jawel, bij het 
heerlijke ontbijt zit wel bestek van 
roestvrij staal: mes, vork lepeltje! 

Op de terugweg vlieg ik ‘s mid
dags en zullen we wel een warme 
maaltijd krijgen; misschien voor 
een volgend nummer van JaGDaF. 
Als u deze JaGDaF ontvangt, staat 
de menora met het eerste kaarsje 
bij u klaar, want zondagavond 21 
december is het zover. Ook dat 
ene kaarsje plus het kaarsje in de 
sjamasj geven dat hele bijzondere 
warme chanoekalicht. En dan 
het Maoz Tsoer en daarna Jemee 
hachanoeka, chanoekat mikdas-
jeenoe... voor wie het liedje kent.
Voor iedereen een mooie Chanoeka 
en een heel goed, gezond en 
voorspoedig 2009 toegewenst. 
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

David P. Hein Een oorlog die 
de mijne zou zijn - een geschie-
denis van twee generaties
Als pas afgestudeerd jurist gaat 
David P. Hein in 2004 naar Sa
rajevo om mee te werken aan de 
opbouw van het Bosnische ge
rechts hof voor oorlogsmisdaden.  
Onbesuisd, groen als gras en over
moedig begint hij aan zijn baan. 
In Een oorlog die de mijne zou zijn 
vertelt hij over zijn leven in Sara
jevo. Gaandeweg zijn verblijf wordt 
hem duidelijk dat zijn komst naar 
Sarajevo niet zo toevallig was als 
hij in eerste instantie dacht, maar 
dat het de optelsom is van keuzes 
die hij, beïnvloed door zijn fami
liegeschiedenis, gemaakt heeft.  
Hein beschrijft wat het met hem 
doet om dag in dag uit bezig te 
zijn met een oorlog die ruim tien 
jaar geleden gevoerd werd, maar 
die voor hem niet afgelopen lijkt. 
Hij verweeft zijn familiegeschie
denis met zijn tijd in Sarajevo. 
Uitgeverij Contact, € 19.95 

Vasili Grossman Leven & Lot 
Dit is een grandioos boek en het 
stukje hieronder, dat door de uitge-
ver is geschreven, klopt helemaal. 
Koop het, lees het! Erik Kweksil ber 
Leven &  Lot is een meesterlijk, 
breed opgezet epos over de ver
schrikkingen van de Russische 
Twee de Wereldoorlog en de slag 
om Stalingrad, naar het voorbeeld 
van Tolstoj’s Oorlog en Vrede. Va
sili Grossman is een schrijver die 
in geen enkele ideologie meer ge
looft, maar elk van zijn hopeloos 
in het leven verstrikte personages 
het voordeel van de twijfel geeft. 

De lezer leeft mee met Mostovskoj, 
de bejaarde bolsjewiek van het eer
ste uur die in Duitse krijgsgevan
genschap even hard vasthoudt aan 
zijn onbuigzame overtuigingen als 
aan zijn leven; met Ljoedmila, de 
vitterige echtgenote van hoofdper
soon Viktor Strum, die nadat 
haar zoon gestorven is haar man, 
dochter en moeder verwaarloost; 
en met Nikolaj Krymov, de door
gewinterde partijfunctionaris die 
de hypocrisie en de terreur van de 

partij pas begint te doorzien als hij 
er zelf het slachtoffer van wordt.  
Grossman beschrijft op onverge
telijke wijze het leven van gewo
ne, bange mensen die door de 
staat en hun tijd  het ‘lot’  ver
leid worden tot allerlei kleine,  ba
 nale vormen van verraad.   
Bijna een halve eeuw na Grossmans 
dood werd Leven & Lot eindelijk in
ternationaal ontdekt, en unaniem 
onthaald als een meesterwerk.  
Uitgeverij Balans, € 39.95
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Michael Chabon Heren van de 
weg 
Amram is een kolossale Abessijn, 
Zelikman een broodmagere Frank. 
Rond het jaar 1000 reist dit dyna
mische duo langs de Zijderoute. 
De ‘heren van de weg’ verdienen 
de kost als huursoldaat, kwakzal
ver en door goedgelovige omstan
ders geld uit de zak te kloppen met 
voorgekookte weddenschappen.  
Amram en Zelikman raken be
vriend met prins Filaq, de jeug
dige, licht ontvlambare zoon van 
de vermoorde vorst van Khazaria, 
een Joods koninkrijk aan de Kas
pische Zee. Zijn wrede oom Bulan 
is nu koning en Filaq is erop ge
brand hem van de troon te stoten. 
Dat vereist doortrapte sluwheid, 
buitengewone dapperheid en dwa
ze overmoed. Daarover beschik
ken Amram en Zelikman in ruime 

mate. Maar of onze helden het in 
zich hebben als generaals een groot
schalige revolutie aan te voeren... 
Uitgeverij Ambo, € 17.95 

Tsafrira Levy Sarabande 
Alleen zijn op Joodse feestdagen 
is niets voor haar. Als haar man  
plotseling naar Canada moet af
reizen voor zijn werk, nodigt Ruth 
tijdens een ongewone ontmoeting
in een supermarkt spontaan een
volslagen vreemde uit, Yuval Or, 
om samen met haar Rosj Hasja
na te vieren. Het wordt een broei
erige avond vol passie, waarbij 
cel  lolerares Ruth speciaal voor 
haar minnaar de Sarabande 
uit haar lievelingssuite speelt.   
De volgende ochtend spreken zij 
af dat hun nachtelijk samenzijn 
voor de buitenwereld nooit heeft 
plaatsgevonden en nemen af

scheid. Maar de praktijk blijkt 
weer barstiger. Voor het huis van 
Ruths overbuurman staat een po
litiewagen. Hij blijkt vermoord.  
Uitgeverij Gopher, € 17.90
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Enkele jaren geleden zei Hanne: 
“Je moet toch eens mee gaan 
naar Gro ningen. Zo leuk! Zo 
verfrissend!” Ze doelde op de 
cursus JoodsAmerikaanse li
teratuur, gegeven door Paul 
Gabriner in de sjoel in Groningen. 
Nou lees ik al veel en vind ik dat 
ik daarnaast een druk leven heb, 
maar toen ze telkens weer enorm
en thousiast uit Groningen terug
kwam, ging ik toch maar eens mee.
Met een variant op ‘Veni, vidi, 
vici’ was het: ik ging, ik hoor
de het aan en ik was gewon
nen voor de cursus én voor Paul. 

Paul Gabriner, is geboren in de 
Ver enigde Staten en studeerde 
ook aldaar. Hij werkte als docent 
Engelse en Amerikaanse litera
tuur aan de Hebrew University 
of Jerusalem.  Gedurende 30 
jaar was hij faculteits lid van 
de afdeling Engels aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
Sinds kort is hij gepensioneerd.  
Een zeer beminnelijke, geestige 
en bezielende docent die onze leer
gierige en gezellige groep telkens
weer versteld doet staan. Ik zal
hier onder uitleggen waarom.  
De cursus wordt gehouden in de
wintermaanden op zondagoch 
tend. Dit jaar zijn het acht bij
eenkomsten. 
De groep bestaat uit ca 16 perso
nen. Men was aan het eind van de 
vorige cursus zo enthousiast dat di
rect een extra cursus werd gepland 
voor de maanden daarna. Dit geeft 
wel aan hoe de besprekingen door 
allen gewaardeerd worden. Toch 
bleek dit niet te werken omdat er 

kennelijk in de ontluikende zomer 
zo veel andere zaken om aandacht 
vragen, dat dit een beetje te veel 
werd. Nu is afgesproken het te 
houden bij één cursus per jaar. 
Van te voren krijgen de deelne
mers een leesprogramma met 
data en bovendien fotokopieën 
van de van te voren te lezen stof. 
De voertaal is Engels. Dat is mis
schien wel verstandig, want wan
neer Paul tegen mij zegt: “De 
glazen van je bril zijn een beetsje 
fauwl,” dan realiseer ik me weer 
wat een gekke taal dat Nederlands 
voor Engelstaligen moet zijn. (Ook 
met de ij, de ei en de eu wil het 
niet altijd even goed vlotten.)  

Toen ik  de eerste keer meedeed 
lazen we, als ik me niet vergis, 

verhalen van Singer, het kan ook 
Malamud of Philip Roth geweest 
zijn. Nee, het was Singer en ik 
weet nog dat ik tegen Hanne zei: 
“Mooie verhalen, maar waarom 
heeft hij deze uitgekozen, zo vre
selijk interessant zijn ze nou ook 
weer niet.” “Wacht maar af”, zei 
ze. En inderdaad, het was onge
looflijk inspirerend wat Paul Ga
briner uit deze verhalen wist te 
analyseren en te becommentarië
ren. Dat maakte dat ik na afloop 
enigszins beschaamd aan mijn 
opmerking tevoren terugdacht. 
Zo ging het iedere keer weer: al
lerlei verhalen waarvan we al le
zend zeiden: “Mwah, interessant, 
maar…” En in één adem zeiden we 
dan tegelijk: “Maar Paul zal ons 
weer versteld doen staan.” Nog 

Cursus Joods-Amerikaanse literatuur in Groningen
door Peter R. Hein
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weer later probeerden we tevoren 
thuis al de mogelijke invalshoeken 
van Paul te herkennen en kon
 den we als groep steeds va
ker een kleine eigen bijdrage 
leveren aan de bespreking. 
Enthousiasme alom, dus. 

Een van de afgelopen ke
ren lazen we een verhaal van 
Abraham Cahan (18601951), 
een voor ons onbekende Pools
Amerikaans Joodse schrijver en
journalist.  Cahan kwam uit 
een orthodox gezin. Hij zou on
derwijzer worden. Als socialist 
verkeerde hij in antitsaristische 
kringen en werd in 1882 gedwon
gen Polen te verlaten. Zo kwam 
hij in New York’s Lower Eastside 
terecht, waar in die tijd  veel Oost
Europese immigranten woonden. 
Hij leerde vlot Engels en al snel 
was hij een leidende figuur in de 
Joodse kringen van New York in 
die tijd. Hij gaf lezingen over so
cialisme, was betrokken bij de or
ganisatie van vakbonden en gaf 
Engelse les. Daarnaast schreef hij 
verhalen in het Engels, Russisch 
en Jiddisj. Hij zette samen met 
anderen The Daily Forward op, 
een bekend Jiddisj weekblad. Hij 
schreef zeer suc cesvolle korte ver
halen, die gaan over de sociale, 
culturele en spirituele verwar
ring en de dilemma’s die de Oost
Europese Joodse emigranten in 
New York ervoeren bij het opzetten 
van een nieuw leven. Daar weten 
we wel wat van, maar als je deze 
verhalen van Cahan leest, gaat 
er toch weer een deels onbekende 
wereld voor je open. Assimilatie 

en acculturatie zijn de thema’s 
die Cahan al beschreef aan het 
eind van de 19de  en begin 20ste 
eeuw vanuit die werkelijkheid. 
Zonder onze docent hadden  we deze
zeer interessante schrijver waar
schijn lijk niet snel ontdekt.   

Het enthousiasme voor de cursus
bekoelde heel even toen Paul ons
het boek: Leven met verschil. 
Mens waardige verscheidenheid 
in een tijd van botsende culturen. 
(The Dignity of Difference. How to 
Avoid the Clash of Civilizations.) 
van Jonathan Sacks, opgaf. 
Jonathan Sacks is operrabbijn van 
Engeland, filosoof en theoloog. Dit 
keer aanvankelijk geen enthou
siasme maar gemopper alom van 
de meeste cursisten, die gewend 
waren aan besprekingen van li
teratuur en nu ineens een aantal 
essays moesten lezen van heel an
dere aard. Geen eenvoudig boek. 
Wat bezielde Paul? Nu, een aantal 
hoofdstukken verder (of eigenlijk 
al na grondige bestudering en nog
maals lezen van het eerste hoofd
stuk dat wij opkregen) is iedereen 
‘om’ en zijn we het er met elkaar 
wel over eens dat dit een zeer be
langwekkend boek is, waarin loep
zuiver wordt aangegeven wat het 
Jodendom kan betekenen voor vele 
facetten van de hedendaagse glo
baliserende wereld en wat die we
reld betekent voor het Jodendom. 
In elf hoofdstukken met als titels 
o.a.: ‘Globalisering en wat er aan 
schort’,’Compassie. Over het begrip 
Tsedaka’, ‘Creativiteit. Over de 
noodzaak van onderwijs’, ‘Behoud. 
Over milieu en duurzaamheid’, 

etc., waarbij  steeds zeer relevan
te verwijzingen worden gegeven 
naar Tora, Talmoed en uitspraken
van onze geleerden, beschouwt 
Sacks onze tegenwoordige wereld...  
Het is helaas ondoenlijk het hele 
boek te bespreken, maar om u een 
kleine indruk te geven het volgende. 
In het hoofdstuk: ‘Iedereen draagt 
bij. Een moreel pleidooi voor de 
markteconomie’, legt hij op fas
cinerende wijze uit waarom het 
Jodendom de markt economie 
op grond van ethische en 
geestelijke overwegingen heeft be
vorderd.  
“Het Jodendom heeft nooit 
een aristocratische ethiek 
of een ethiek van afzonde
ring ontwikkeld, waarin  deel
 name aan het productieproces 
wordt afgewezen, zoals de Grieken 
bij voorbeeld deden, die arbeid 
minderwaardig vonden. De grote 
rabbijnen waren zelf arbeiders, za
kenmensen of vaklieden. Ze wisten 
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dat de joodse gemeenschap zowel 
een economische als een geeste
lijke basis nodig had. Arbeid heeft 
een geestelijke waarde, omdat het 
bij de grootsheid en de creativiteit 
van ons menselijk bestaan hoort 
dat we werken voor ons brood.  
Een belangrijke bijdrage van de 
markteconomie aan de geschiede
nis is dat ze, meer dan enige an
dere instantie, tegenwicht heeft 
geboden tegen het menselijke (en 
Griekse) oerinstinct om te vech
ten. Het natuurlijk effect van han
del is dat het tot vrede leidt… De 
markt is, in tegenstelling tot het 
slagveld, een strijdperk waarin 
beide partijen kunnen winnen…”   
In het hoofdstuk: ‘Samenwerking. 
Over de civiele samenleving 
en haar instituties’ laat Sacks 
zien hoe (de joodse) religie en 
vertrouwen sterk met elkaar 
verweven zijn en hoe  eco

 nomen vertrouwen ook wel het 
‘so ciaal kapitaal’ noemen, zonder 
welk de wereld niet draaiende blijft.  
Het hier besproken boek werd in 
2002 geschreven, maar hoe pro
fetisch waren die woorden, als we 
kijken naar de huidige kredietcri
sis, die ontstond in de neerwaart
se spiraal als gevolg van een ge
brek aan (consumenten/banken)
vertrouwen, waardoor steeds
meer instituties omvallen. 
Dit boek is niet bepaald lichte kost 
en hoewel ik uw beheersing van 
de Engelse taal niet onderschat 
en ook wanneer u gewend bent 
om Angelsaksische li teratuur in 
de oorspronkelijke taal te lezen, 
toch zou ik u aanraden dit keer 
het boek in de Nederlandse ver
taling aan te schaffen omdat u an
ders mogelijk nuances ontgaan die 
voor goed begrip essentieel zijn.
Paul Gabriner  merkte op dat hij 

denkt dat dit boek wel eens het 
belangrijkste op dit gebied in ja
ren zal zijn en ik ben geneigd 
hem gelijk te geven. Aanschaffen 
dus en even doorbijten! 

Zo is geleidelijk aan de opzet en 
inhoud van onze cursus wat ver
schoven: naast literatuur wordt er 
op iedere bijeenkomst een hoofd
stuk uit Sacks’ boek besproken 
en bovendien, als nieuw item, de 
parasja van de week doorgespit. 
Dat er in die jaren nauwelijks 
‘afvallers’ waren (helaas ook let
terlijk, want: ‘voor koffie en heer
lijke koekjes wordt gezorgd’) en 
wel steeds uit breiding van de 
groep plaatsvindt zegt genoeg 
over het enthousiasme van de 
cursisten, de kwaliteiten van 
Paul en het gekozen leesvoer... 

Vervolg 'Cursus Joods-Amerikaanse literatuur in Groningen'

"Israel does me good"
by Dosh, Israel's most famous Cartoonist
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

Mijnen van Koning Salomon 
ontdekt in Jordanië
In de beroemde mijnen van Ko
ning Salomon werden volgens 
de overleveringen goud en dia
manten gewonnen. Maar de 
wetenschap pers zijn ervan over
tuigd dat het in dit geval om de 
winning van koper gaat. Volgens 
de laatste berichten van Ynet, ver
scheen deze dagen een verzame
ling van 'Het werk van de natio
nale Academie van Wetenschap', 
waarin de nieuwste resultaten 
van de opgravingen in ZuidJor
danië gepresenteerd werden.  
De meerderheid van de archeolo
gen die aan het project gewerkt 
hebben, denkt dat zij het centrum 
van de koperwinning hebben ont
dekt. Dit centrum stamt uit de 10e 
eeuw voor onze jaartelling, hetgeen 
overeenkomt met de tijd waarin 
koning Salomon het land regeerde.
De ontdekking werd gemaakt ten 

zuiden van de Dode Zee, in de 
plaats Edom, welbekend uit de 
To ra. De voorwerpen die al eer
der gevonden waren in dat gebied 
zouden dateren vanuit ongeveer 
de 7e eeuw voor de gewone jaartel
ling, maar aangezien er dit keer 
dieper werd gegraven, ontdekten 
de wetenschappers nog veel meer 
dingen die nog eens 300 jaar ou

der zijn. Een van de leiders van de 
opgravingen, Thomas Levi, van de 
Universiteit van Californië, meld
de dat de resultaten van het uitge
voerde onderzoek en de gevonden 
archeologische voorwerpen volle
dig overeenkomen met de bekende 
verhalen uit de Tora, aldus Ynet.



26 JaG20 december jaargang 22 nummer 1

27 december
Sjabbat, 1de dag Rosj Chodesj, 
Chanoeka
1 + 7 kaarsjes na nacht aanste
ken
27 december
16.30 uur Sjoel Zuidlaren. 
PJGNN viert Chanoeka met het 
chanoekaverhaal, chanoeka
liedjes, een chanoekamaaltijd en 
Havdala. Graag opgeven tel.
06 2276 2967, of email
post@pjgnnoordnederland.nl
28 december
2de dag Rosj Chodesj, 7de dag Cha
noeka.
Alle kaarsjes laten branden!
28 december
16.00 uur gebouw Joodse 
Gemeen te, Slotmakersstraat 16, 
Leeuwarden. Chanoeka met de 
Joodse Gemeente. Neem een cha
noekia + 9 kaarsjes mee, zodat er 
veel licht zal zijn! Er is Bingo met 
leuke prijsjes, en natuurlijk koffie 
en thee met wat lekkers.
Graag opgeven 058 288 4521 of 
email nigleeuwarden@live.nl
29 december
laatste dag Chanoeka
6 januari
vastendag 10 Tewet/Ta’aniet 
Asara Betewet

begin vasten 6.57 uur.
7 januari
14.30 uur De Tamboer, Hooge
veen Introdans met 'slapstrip
stick'
Info tel. 0528 280 180.
9 januari
19.15 uur Posthuis Theater, Hee
renveen. Introdans met 'slapstrip
stick'. Info tel. 0513 619 494.
14 januari
19.30 uur Schouwburg Ogterop, 
Meppel. Introdans met 'slapstrip
stick'. Info tel. 0522 25 4242.
16 januari
19.00 uur, sjoel Zuidlaren, vrij
dagavonddienst PJGNN. Graag 
opgeven als u komt.
Tel. 06 2276 2967 of email
post@pjgnnoordnederland.nl
20 januari
19.30 uur Tresoar, Boterhoek 1, 
Leeuwarden. Voor het Genoot
schap NederlandIsraël spreekt 
de heer Wim Kortenoever van 
het CIDI  over 'Israël in beeld bij 
vriend en vijand'. Info tel.
058 216 7425 of
www.gnileeuwarden.nl
27 januari
14.00 uur Verzetsmuseum Fries
land, Turfmarkt 11, Leeuwarden.
Op Memorial Holocaust Day geeft 
Hans Groenenweg, hoofd VMF 
een presentatie voor leden  van 
het Genootschap Nederland
Israël.
Info www.gnileeuwarden.nl
28 januari
19.45 uur Goede Herderkerk, 
Middenweg 14 Hoogeveen.
Rabbijn J.J.P.Boosman verzorgt 
voor het Genootschap Nederland
Israël een lezing over 'De Noachi

 Loeach
voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

dische Geboden' 
Info tel. 0528 2644 785 of www.
genootschapnederlandisrael.nl
31 januari
10.30 uur sjoel Zuidlaren, sjab
batochtenddienst PJGNN. Graag 
opgave tel. 06 2276 2967 of email 
post@pjgnnoordnederland.nl 
9 februari
Nieuwjaarsfeest der Bomen/Toe 
Bisjwat
11 februari
20.00 uur Schouwburg De Lawei, 
Drachten. Het Internationaal 
Danstheater met 'Nesjomme', 
dans rond klezmer en kippen
soep. Hedy Lester leidt u door de 
voorstelling. Entree inclusief pau
zedrankje € 21,10. CJP/jongeren 
€18,60.
Info www.intdanstheater.nl.
20 februari
19.30 uur, sjoel Zuidlaren, vrij
dagavonddienst PJGNN. Graag 
opgave tel. 06 2276 2967 of email 
post@pjgnnoordnederland.nl
24 februari
19.30 uur, Tresoar, Boterhoek 
1, Leeuwarden Lezing over 'Het 
geheim van de Dode Zeerollen 
ontrafeld' door dr. Mladen Pop
ovic, Acting Director, Faculty of 
Theology and Religions Studies 
and Qumran Institute van de 
Rijksuniversiteit Groningen.
Info tel.058 216 7425 of
www.gnileeuwarden.nl
8 maart
Wizo afdeling Friesland organi
seert een groot Poeriemfeest . 
Info tel. 058 2121 524 of www.
wizo.nl
8 maart
Synagoge, Folkingestraat 60, 
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Vervolg 'Loeach'

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.

PJGNN: informatie ook over 
sjoeldiensten 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 of kijk op
www.niggroningen.nl

Voor informatie over de Joodse 
Ge meente in Drenthe kunt u 
bellen naar mevrouw T. van den 
HofFrankenhuis,
tel. 0528 235070.

Joodse feest- en treurdagen 5769/2008

5769/2008
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
18 september   Erev Rosj Hasjana

Groningen. Concert door ge
mengd dameskoor. Info email: 
info@synagogegroningen.nl
14 maart
19.30 uur sjoel Zuidlaren sjabbat
ochtenddienst, Bat Mitsva Rosa 
Nab, PJGNN. Graag opgeven tel. 
06 2276 2967 of email
post@pjgnnoordnederland.nl
15 maart
Synagoge, Folkingestraat 60, 
Groningen. Optreden van Di
Gojim. Info www.digojim.nl
9 maart 
vastendag van Esther/Ta’aniet 
Ester
begin vasten 5.29 uur
10 maart
Poeriem /Lotenfeest
11 maart
Sjoesjan Poeriem

In het Joods Historisch Museum, 
Nieuwe Amstelstraat 1 is tot en 
met mei 2009 de expositie 'Een 
retrospectief', foto’s van Bert 
Nienhuis te zien.
Info tel. 020 5310 310 of
www.jhm.nl

Aanbevolen
Op de website van de Israëlische Am bassade vindt u onder het kopje 
'Afdelingen' en vervolgens onder 'Cultuur' een zeer complete
Evenementenkalender.

website: http://thehague.mfa.gov.il
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Volgende keer uw advertentie op 
de achterpagina?

www.bollegraaf.com

Big in making 
recyclables small

Balenpersen

Sorteersystemen
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Archiefvernietigers

Rollensnijmachines

Advies

Ontwerp
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 Productie

Installatie

 Service

Members of Bollegraaf Holding

P.O. Box 321, 9900 AH  Appingedam, The Netherlands

Tel. +31 (0)596 65 43 33, Fax +31 (0)596 62 53 90,

info@bollegraaf.com
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