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Op 9 april/15 Niesan is het de eerste 
dag Pesach en op die dag wordt de 
tweede seideravond gevierd. Ook 
beginnen we dan met dag 1 van de 
Omertelling; 49 dagen – 7 weken – 
tellen we er iedere dag 1 dag bij. Tot 
het Sjawoe’ot is op 29 mei/6 Siewan. 
De 33ste dag van de Omertelling is het 
Lag Ba’Omer.
In de Loeach kunt u zien welke andere 
belangrijke dagen in deze periode 
vallen.
Wist u overigens waarom we op de 
seideravond alleen maar een beetje 
wijn uit onze beker spatten bij het 
opsommen van de tien plagen? Een 
verklaring zou kunnen zijn dat wijn 
binnen het Jodendom eigenlijk altijd 
samengaat met vreugde. Maar de 
Bené Jisraël kregen hun vrijheid 
doordat zij heelhuids door de Rode 
Zee kwamen. Tegelijkertijd echter 
verdronken de Egyptenaren en dan 
past het niet om uitbundig veel wijn te 
drinken als zovelen de dood vinden.

Laten we op seideravond vooral niet 
vergeten een volle beker wijn voor 
Eli’jahoe neer te zetten, want wie weet 
komt hij dit jaar bij een van ons door 
de geopende deur...

Het is maart, er bloeit al van alles – 
dat betekent LENTE!
Ik wens iedereen sterkte bij de 
voorbereidingen voor Pesach en een 
hele goede pesachweek.

Ruth Lipschits-de Leeuwe

WAT VERSCHILT (deze avond 
van alle andere avonden)
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O.R.T.

Rosj Chodesj, het begin van een 
nieuwe maand. Als deze JaGDaF 
bij u op de mat valt dan gaan we 
in de maan-maanden-tijd Rosj 
Cho desj van de maand Niesan te-
gemoet, oftewel het begin van de 
eerste maand, de maand Niesan. 
En eigenlijk is dat een zeer mooi 
moment om iets te schrijven over 
de nieuwe maand, want … de al-
lereerste mitswa (opdracht) die het 
Joodse volk heeft gekregen toen ze 
nog in Egypte waren, nog voor de 
Uittocht, is om de nieuwe maand 
vast te stellen aan de hand van 
de nieuwe maan. De maan maakt 
een cyclus rond de aarde in onge-
veer 29½ dag, van nieuwe maan 
tot de volgende nieuwe maan. En 
de eerste keer dat ze daadwer-
kelijk zo de nieuwe maand heb-
ben vastgesteld was ook toen.  

Dit verklaart het schijnbare onlo-
gische verschijnsel dat Niesan de 
eerste maand is, maar dat het 
nieu we jaar begint op de 1e van de 
zevende maand, de maand Tisjri. 
Rosj Hasjana is gekoppeld aan 
de schepping van de mens en dat 
was volgens onze traditie op de 
1e van de zevende maand, maar 
de cyclus van de maanden is ge-
koppeld aan de maand Niesan.  

Tegenwoordig hebben we een vas-
te kalender en kunnen we zo in de 
Loeach nakijken wanneer het Rosj 
Chodesj is en met vrij een voudige 
computerprogramma’s kunnen we
in elk willekeurig jaar nakijken
wanneer welke Rosj Chodesj valt.
Vroeger was dat anders. In Jeroes-

jalajim was het allerhoogste ge-
rechtshof en na verloop van 29 
da gen van een maand zaten de 
rech ters daar te wachten op getui-
gen die de nieuwe maan hadden 
gezien. Als hun getuigenis klopte 
dan werd vervolgens de nieuwe 
maand uitgeroepen en vervolgens 
werd dit bekendgemaakt in alle 
plaatsen waar Joden woonden.  
Men deed dit met behulp van vu-
ren die op hoge bergen werden 

aangestoken en zo ging het nieuws 
als een lopend vuurtje door het 
land. In latere tijden werd dit sy-
steem vervangen door boodschap-
pers die vanuit Jeroesjalajim  wer-
den uitgezonden naar alle  plaat-
  sen waar Joden woonden. 

Als er geen getuigen kwamen dan 
had de afgelopen maand auto-
ma tisch 30 dagen en was de 31e 
de 1e van de komende maand.  
Tegenwoordig is het meestal af-
wisselend, een maand van 29 en
een maand van 30 dagen.  

Sjabbat mewarechiem
Op de sjabbat voorafgaand aan 
Rosj Chodesj wordt er een speci-
aal gebed uitgesproken, waarin de 

door rabbijn S. Evers

Nieuwe Maan – Nieuwe 
Maand

Waarom valt Rosj Hasjana 
op de 1ste dag van de

7e maand Tisjri? 
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komende maand gezegend wordt, 
dit heet sjabbat mewarechiem, de 
sjabbat van het zegenen. In veel 
sjoels wordt dan een uitgebreide 
kiddoesj aangeboden en sommigen 
hebben de gewoonte om op deze 
sjab bat het hele boek van psalmen 
te zeggen, bij voorkeur nog voor 
aanvang van de ochtenddienst. 

Vervolg 'O.R.T.'

Kiddoesj hachodesj
De wijding van de maand. De 
cy clus van de maand is te verde-
len in 4 kwarten. In het tweede 
kwart – ongeveer vanaf de 8e van 
de joodse maand to de 15e  – is 
het het duidelijkst te zien hoe de 
maan groeit. Als de maan in dat 
tweede kwartier ’s nachts zicht-
baar is, dan wordt er buiten een 

Kiddoesj hachodesj
(feest van de nieuwe maan), 

Alphonse Lévy, 19e eeuw
Uit: Le Judaïsme alsacien

gebed uitgesproken, waarin we 
G’d danken voor het maandelijks 
vernieuwen van de maan. Bij voor-
keur wordt dit uitgesproken op 
uit gaande sjabbat, omdat we dan 
nog gekleed zijn in onze sjabbat-
kleren, maar het mag ook op an-
dere avonden van de week tot de 
15e van de joodse maand, want na 
de volle maan gaat de maan weer 
krimpen. In vele joodse gemeenten 
wordt er gedanst na het uitspre-
ken van deze kiddoesj hachodesj. 

De namen van de maanden
In de Tora worden de maanden 
met nummers genoemd, 1e, 2e, enz. 
De bij ons bekende namen van de 
maanden zijn afkomstig uit de 
pe riode van de Babylonische bal-
lingschap. Van vele maanden is 
niet geheel duidelijk wat de bete-
kenis is van de maanden. Van de 
maanden Niesan en Tisjri weten 
we het wel. Niesan is afgeleid van 
Nitsa ‘knop van een plant’, omdat 
in deze maand de bloemen uit de 
knop komen. Tisjrie is afgeleid 
 van sjari, dat betekent ‘toestaan/
vergeven’, omdat in deze maand 
onze zonden vergeven worden op 
Rosj Hasjana en Jom Kippoer. 
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Chassidische Bar Mitswa

Op woensdagavond 4  februari jl.
vier de Pinny Spiero,   de middel-
delste zoon van onze rabbijn 
Shmuel Spiero, zijn  Bar Mitswa
(het was ook zijn dertiende 
verjaardag!). De sjab bat vol-
 gend op deze woensdagavond heeft
hij de sidra van die week Besjalach 
gelaai-jend  (voorgelezen). 
Ook de leden van de Joodse 

Gemeente Groningen werden uit-
genodigd om de  ze chassidische 
Bar Mitswa bij te wonen. Dat von-
den we een hele eer en zo kwam 
het dat we met ons vieren heen 
en weer naar Hoofddorp zijn ge-
reden; gelukkig had onze chauf-
 feur een ‘automatische wegwijzer',
want we komen nu eenmaal  niet
iedere dag in Hoofddorp! 

Wij werden hartelijk verwel-
komd door rabbijn Spiero  en zijn
vrouw Bracha. 
Gescheiden door een wand van Ja-
 panse kamerschermen mochten  
we aan prach tig gedekte tafels
gaan zitten, in afwachting van de
heerlijke maaltijd. 
Intussen werd er gekletst (bij life 
Kletz mermuziek – zou het woord  
klet sen daar vandaan komen?), 
muziek gemaakt en gedanst. 
Het is gebruikelijk dat bij een chas-
sidische Bar Mitswa de jongeman 
in kwestie een zoge naamde 
Ma’amar, een chassidische ver-
verhandeling, in het Hebreeuws
en Jiddisch uit het hoofd voor-
draagt. Het zeggen van de Ma’ amar 
begint en eindigt met een traditi-
onele Chabad melodie. Pinny had 
rode koontjes van de zenuwen, 
maar heeft het er fantastisch afge-
bracht – kol hakawod (alle eer)! 
Daarna kon hij met een gerust hart 
alle cadeaus in ontvangst nemen. 

Het was een zeer bijzondere avond
om mee te maken. Wij wensen Pin-
chas Spiero veel geluk op zijn  spi-
 rituele reis door het leven. 

Chaja Wolf
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Een volk bouwt zijn huis
Palestijnse Reisschetsen

prij zend antwoord mogelijk was.
Het essentieele van deze vraag is 
de zelfbewustheid, die erin door-
straalt. Inderdaad is het essentiee-
le van de gehele Joodsche samen-
leving van Tel Aviv een krachtige 
zelfbewustheid, die hier, voor het 
eerst onbelemmerd doorbrekend, 
demonstratief tot uiting komt, voor 
den smaak van den objectieven 
waarnemer wellicht te sterk geac-
centueerd, maar geheel begrijpe-
lijk, wanneer hij bedenkt, dat Tel 
Aviv is opgebouwd grootendeels 
door Joden uit Oost-Europa, uit 
Rusland en Polen, – door Joden, 
die eeuwenlang onder economi-
schen, politieken en geestelijken 
druk hebben geleefd en zich thans 
voor het eerst vrij van beperkende 
geestelijke banden voelen. Het is 
als verschijnsel treffend, op de 
stei  gers van bouwwerken jonge 
Joodsche metselaars en opperlie-
den te vinden, die zich, onder den 
invloed van stalenden spierarbeid, 

In verband met het 100-jarig 
bestaan van Tel Aviv, laten 
wij Philip Mechanicus in het 
Palestina van de jaren dertig 
van de vorige eeuw aan het 
woord. Hij ‘schildert’ met 
woorden en hoe actueel was 
de situatie van toen bijna 80 
jaar later? 

Smeltkroes van een
nieuwe nationale

eenheid

TEL AVIV is voor honderd percent 
een Joodsche stad. Er zou slechts 
één niet-Jood, een gepensionneerd 
Engelsch ambtenaar, wonen, die 
in Zuid-Afrika met een kleurlinge 
getrouwd is en er de voorkeur aan 
geeft, te midden van de Joden te 
leven, liever dan naar Engeland 
terug te keeren, waar hij sociaal 
niet in tel zou zijn. De Joden gaan 
er prat op, dat de stad gebouwd 
is uitsluitend met Joodsch kapi-
taal en met Joodsche handen, en 
met materiaal, in Palestina zelf 
vervaardigd, en dat wat Tel Aviv 
thans is, uitsluitend aan de ener-
gie der Joden te danken is. Zij zijn 
vervuld van trots, die door de feiten 
wordt gerechtvaardigd: een door 
de heete zon geroosterd stuk mul 
zand hebben zij met de volharding 
van den pionier in het zilte zweet 
huns aanschijns tot een bloeiende 
en veelbelovende stad herscha-
pen. „Wat zegt u van Tel Aviv?” – 
is  een vraag, die mij vele malen 
steeds weer met dezelfde gretige 
verwachting is gesteld en waarop 
inderdaad geen ander dan een 

van fabrieksarbeiders veelal heb-
ben ontwikkeld tot pootige ke-
rels, die in gang en houding den 
indruk maken van geestelijk door 
en door gezonde, vrije menschen.
In Tel Aviv is door alle economi-
sche schakeeringen heen het bin-
dend cement; het Jood-zijn. Het 
verschil in maatschappelijke posi-
tie en functie komt hier even goed 
en vaak even scherp tot uiting als 
elders ter wereld, doch de samen-
leving is bezield door één sterk, 
dragend ideaal, met name: Pales-
tina, in casu Tel Aviv, op te bou-
wen tot een stevige, onschokbare 
Joodsch-nationale gemeenschap.  
In het licht van dit ideaal wordt 
het verschil in maatschappelijke 
positie in het practische leven 
sterk gereduceerd, zoo mogelijk 
over brugd; in den omgang tus-
schen de burgers van Tel Aviv, en 
bij de booordeeling van de leden 
der samenleving, geldt overwe-
gend, niet: wat doet hij, doch: wat 
voor mensch is hij, dat wil zeg-
gen: is hij een mensch, waar het 
nieuwe Palestina zich op verlaten 
kan? Er heerscht in vele opzichten 
hartelijke democratische samen-
werking, welke tot uiting komt 
in de persoonlijke vriendschap-
pen, die zeer vaak niet loopen 
langs de lijn van rang en stand. 
 
In Tel Aviv kan men een hoogst 
merkwaardige kristallisatie van  
een nieuwe Joodsche samenleving 
constateeren. Tel Aviv komt ons 
voor als een groote smeltkroes. 
Zal het in werkelijkheid een smelt-
kroes zijn? Het fond der Joodsche 
bevolking is Oost-Europeesch; 



DaF 18 adar jaargang 22 nummer 2 7

naar men ons verzekerde, en ook 
naar wat in de samenleving zelf 
valt waar te nemen, voor niet min-
der dan tachtig percent Russen en 
Polen. De rest komt uit alle deelen 
van Europa. Het grootste deel der 
bevolking gebruikt als dagelijk-
sche voertaal het Hebreeuwsch, 
een ander deel behelpt zich – voor-
loopig nog – met Jiddisch. De kran-
ten verschijnen in de Hebreeuw-
sche taal, alle zaken worden offici-
eel in het Hebreeuwsch afgedaan, 
naambordjes, openbare aankondi-
gingen en winkelopschriften 
staan in Hebreeuwsche lettertee-
kens aangegeven. De buitenlander, 
die Tel Aviv bezoekt, kan voor het 
oogenblik ook nog met Russisch, 
Poolsch, Duitsch, Engelsch, soms 
ook met Fransch terecht. Men 
vindt de Hebreeuwsche namen en 
openbare opschriften veelal ver-
taald ernaast in het Engelsch en 

Arabisch, de twee andere officieele 
talen, die Palestina naast het He-
breeuwsch kent. Palestina wordt 
bewoond door Arabieren en Joden, 
bestuurd door Groot-Brittannië. 
Onder de Joodsche kolonisten 
ech ter is een sterk voelbaar taal-
chauvinisme waar te nemen; Jo-
den, die in Palestina een andere 
taal dan Hebreeuwsch spreken, 
wordt dat intrinsiek kwalijk geno-
men en niet zelden als ongepast te 
verstaan gegeven. Het komt voor, 
dat men op een in het Duitsch 
of Engelsch gestelde vraag met 
geen syllabe antwoord krijgt. Bij 
een bepaalde gelegenheid werd 
mij, toen ik op straat in gesprek 
was gewikkeld met een ander bui-
tenlandsch bezoeker, door een 
voorbijganger scherp toegevoegd: 
„Man soll in Palästina Hebräisch 
reden.” Andere buitenlandsche be -
zoekers maken melding van soort-
gelijke ervaring. Zelotisme,  dat
stellig schadelijk kan werken. 

Ten gevolge van het antisemitisme 
in Duitschland kan men den laat-
sten tijd een sterke instrooming 
van Duitschers waarnemen, die 
grootendeels in Tel Aviv blijven 
hangen, waardoor het Duitsch op-
eens meer reliëf krijgt. Tot nog toe 
wordt het aantal dezer Duitschers 
op 1000 geschat, waaronder niet 
minder dan 200 artsen van ver-
schillende soort. In kringen, die 
een scherp oog hebben voor de 
specifieke karaktertrekken van de 
Oost-Joden, zoowel Polen als Rus-
sen, die er overigens wellicht het 
meest toe hebben bijgedragen om 
Palestina te koloniseeren en Tel 

Aviv tot ontwikkeling en bloei te 
brengen, juicht men de komst der 
Duitschers toe. De Oost-Europee-
sche Joden zijn maatschappelijk 
gesproken een weeke substantie, 
zij zijn bij al hun ijver te fantas-
tisch, zonder vaste lijn. Een echte 
leider in de samenleving van Tel 
Aviv is er niet; de burgemeester, 
de heer Dizengoff, is een zeer ge-
respecteerd en aimabel man met 
onbetwistbaar veel hart voor Tel 
Aviv, doch eer een symbolische fi-
guur, die meer de eenheid van de 
Joodsche samenleving uitdrukt, 
dan een krachtig leider, die aan 
de heterogene samenleving zijn 
wil oplegt. In de Duitschers ziet 
men toekomstige leiders, die met 
hun zin voor orde en organisatie, 
de samenleving in vastere vormen
zouden kunnen kneden en een 
dijk zouden kunnen vormen te-
gen opkomend gevaarlijk Levan-
tinisme, waartoe het Oost-Eu-
ro peesch karakter onder de 
scher  pe zon gemakkelijk vervalt. 
De Oost-Europeesche Joden ech-
ter zien de Duitschers een beetje 
met den nek aan. Twee oorza-
ken zijn daarvoor. De Duitschers 
brengen uit Duitschland een ze-
kere traditioneele hooghartigheid 
mede van: wij Duitschers zijn 
toch anders dan jelui: mehrwer-
tig. Zij komen grootendeels niet 
als overtuigde Zionisten naar Pa-
lestina, doch als menschen, die 
een veilig toevluchtsoord zoeken. 
Daaraan ontleent een hatelijke 
Witz zijn oorsprong: men zou den 
Duitschen immigranten bij hun 
aankomst vragen: “Kommen Sie 
aus Deutschland, oder aus Ueber-

'Mograbi' ... hart van Tel Aviv.
Uit: Daybreak for a nation, 1952.
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zeugung?” Vele Duitschers hinken 
ook op twee gedachten: zij kunnen 
hun plotseling vernietigde bevoor-
rechte positie in het oude Duitsch-
land niet vergeten, en kunnen niet
direct beslissen, of Palestina in-
derdaad blijvend hun nieuwe va-
derland zal worden. Zij hopen in-
nerlijk nog op een keer. Een brok 
tragiek, waarvan men dagelijks 
de verschijnselen waarneemt in 
dis cussies, waarin de economische 
levenskansen en de geestelijke le-
vensvoorwaarden worden gewikt 
en gewogen, en waarin smartelijk 
geestelijke ontreddering aan den 
dag treedt. De gemeenzame, wei-
nig individualistische en weinig 
eischende Oost-Europeesche Jo-
den, hoezeer ook begaan met het 
lot der Duitsche Joden, kunnen 
de arrogantie en halfslachtigheid 
der Duitschers moeilijk aanvaar-
den of verdragen. Zij herinneren 
zich daarbij met eenige bitterheid, 
hoe de Duitsche Joden, tezamen 
met de antisemieten, de Polen, 
die destijds gedwongen werden 
Duitsch  land als hun tweede va-
derland te kiezen, als menschen 
der tweede en derde orde plachten 
te behandelen. De Duitschers heb-
ben ook thans de neiging, zich van 
de Oost-Europeesche Joden verre 
te houden, door in deze gemeen-
schap een eigen Duitsche taaleen-
heid te vormen. Bij het streven 
naar een samenleving, die stoelt 
op het Hebreeuwsch, is deze nei-
ging irriteerend. De ostentatieve, 
maar overigens onschuldige pro-
clamatie van een Duitscher: „Wir 
Deutschen reden deutsch”  bleek 
bij deze geprikkeldheid in staat, 

onder de chauvinisten ontstem-
ming te wekken; de arrogante 
eisch van een anderen Duitscher, 
die in een café of elders, waar hij 
in het Hebreeuwsch werd ontvan-
gen, eischte „in een cultureele taal 
te worden toegesproken”, heeft 
hier en daar kwaad bloed gezet.
De Duitsche Joden, die thans naar 

Palestina stroomen, vormen voor 
het oogenblik naar geschiedenis 
en cultuur een vreemd lichaam in 
deze, reeds voor een aanzienlijk 
deel geestelijk geconsolideerde, sa-
menleving, die tegen dit lichaam 
botst. Deze consolidatie maakte 
groote vorderingen vooral door een 
steeds wassende jonge generatie, 

Vervolg 'Een volk bouwt zijn huis'

Sjabbat in Tel Aviv. Op de achtergrond is Jaffa nog juist zichtbaar.
Uit: Daybreak for a nation,1952
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die op de scholen het Hebreeuwsch 
als haar nationale moedertaal on-
derwezen krijgt en die in het open-
baar het Hebreeuwsch zoo rad en 
rap gebruikt, als een Hollandsch 
kind het Hollandsch. Dat is een 
wonderlijke gewaarwording. Het 
He breeuwsch in Palestina is voor-
al door de kinderen bezig van een 
kunstmatige, of historische, tot een 
spring levende taal te worden. Het 
snel groeiende Tel Aviv is vooral 
in dit opzicht de bakermat van een 
nieuwe Joodsche natie. Dit voelen 
de Oost-Joden scherp. Vandaar 
hun openlijke trots op Tel Aviv. 

Hoe deze samenleving zich verder 
als uniforme nationale samenle-
ving zal kristalliseeren, is een 
zaak van de toekomst. Het karak-
teristieke Joodsche karakter van 
Tel Aviv uit zich in de heiliging van 
den Sabbath.  Dit is een delicaat 
punt. Ofschoon Tel Aviv door-en-
door een Joodsche stad is met alle 
uiterlijke kenteekenen daarvan, 
zoo moet tevens worden geconsta-
teerd, dat het religieuze element 
er op den achtergrond staat. Twee 
groote synagoges, een der Azke-
nazische en een der Sefardische 
Joden, geven uiting aan de gods-
dienstige gezindheid der Joodsche 
samenleving. Zij nemen echter  
noch door hun architectuur, noch 
door hun topografische positie een 
over heerschende plaats in, ook al 
verdwijnen zij niet onopgemerkt in 
het stadsbeeld. Een betrekkelijk 
klein deel der bevolking, in hoofd-
zaak de oude generatie, heiligt den 
Sabbath met gebed in de synagoge 
en in huis. Op Vrijdagavond en 

Zaterdagavond kan men voor de 
open ramen in de zilveren kande-
laars de kaarsen zien flakkeren, 
die den gebeden sfeer verleenen.
De jonge generatie – en Tel Aviv 
bestaat in groote meerderheid uit 
jonge menschen – heiligt den Sab-
bath op haar wijze. Voor haar is de 
Sabbath niet een dag des inkeers, 
of van vrome belijdenis, doch van 
ontspanning van een week har-
den arbeids. Deze jonge generatie 
is met moderne levensbegrippen 
uit het Westen naar Palestina ge-
komen en vindt in de natuurlijke 
gesteldheid van Tel Aviv aanspo-
ring om van den Sabbath een dag 
van natuurgenot te maken. In den 
loop van den Vrijdagmiddag valt 
het werk stil en ‘s avonds kan men 
langs de boulevards duizenden 
jon ge mannen en vrouwen, meest-
al gepaard, naar het jam –   den 
waterkant – zien trekken, waar 
zij zich onder de lauwe luchten 
en het vurig firmament van een 
subtropisch klimaat in het half-
duister aan het strand nedervlij-
en, om zich over te geven aan de 
bekoring van het lokkend geluid 
van zoet golfgeklots. Velen hun-
ner overnachten aan het strand. 
Zaterdagochtend reeds heel in de 
vroegte herhaalt zich deze proces-
sie, gedeeltelijk ongegeneerd in 
bad pak, of met het badpak onder 
den arm. Het strand ziet zich in 
enkele uren bezet door een onaf-
zienbare reeks gezonde badgas-
ten, die zich aan de vreugde van 
het water, of aan de opwinding 
van een of ander balspel overge-
ven. Wie zich Zandvoort of Sche-
veningen in het midden van den 

zomer voor den geest haalt, krijgt 
een vrij goede voorstelling van Tel 
Aviv op Zaterdag. Hier vindt men 
de jonge Joodsche generatie terug 
als nieuwe Spartanen, die vreugde 
vinden in de natuur en hun krach-
ten meten, als moderne zonaan-
bidders. Ofschoon zij zich zonder 
gêne bewegen, zoo valt er op de ge-
dragingen dezer Sabbathheiligers 
niets aan te merken: uiting van le-
vensblijheid zonder baldadigheid.
Deze nieuwe generatie heeft zich 
hiermede in werkelijkheid losge-
rukt van de tradities der vade-
ren. Zij is in dit opzicht slechts 
de liberale Joodsche generatie 
van Europa gebleven. Ook in 
an der opzicht; want zij treedt 
met voeten ook alle traditionee-
le Joodsche gebruiken: zij rijdt 
frank en vrij op Zaterdag fiets, 
paard, zij rookt, zij geeft geld uit.
In orthodoxe Joodsche kringen er-
vaart men deze soort Sabbathvie-
ring als een ontheiliging en koes-
tert men de vrees, dat de Joodsche 
samenleving tot een zekere opper-
vlakkigheid zal vervallen. Deze 
vrees is wellicht niet ongegrond. 
Het rabbinaat heeft in werkelijk-
heid het contact met de moderne 
jeugd verloren, en erkend wordt, 
dat het door een te groote strak-
heid niet in staat is, haar nog te 
bereiken. De schakel tusschen 
tra ditie en modernisme is te Tel 
Aviv de dichter Bialik, een zeer 
geëerde figuur, die poogt zijn huis 
een Joodsch-cultureel centrum te 
doen zijn en bij de jeugd gevoelige 
snaren te treffen. Of hij de laat-
ste is van een oude generatie, die 
haar tijd heeft gehad, of de voor-
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looper van een nieuwen tijd, die 
zou moeten opbloeien, zal de ge-
schiedenis der naaste toekomst 
moe ten leeren. Hij tracht in ieder 
geval de traditioneele Sabbathvie-
ring in stand te houden en ze aan 
te moedigen, ze door zorgvuldig 
ge kozen ceremonieel luister bij 
te zetten en aldus de jeugdige 
gees ten, die hij aantrekt, duur-
zaam te boeien. Te Tel Aviv zijn 
zijn Oneg Sabbath bijeenkomsten 
thans een integreerend bestand-
deel der openbare plechtigheden. 

De Sabbathviering heeft een wen-
ding genomen, die als natuurlijke 
reactie kan worden beschouwd ee-
nerzijds op het moderne arbeids-
proces, dat thans ook Palestina 
heeft aangetast, anderzijds op kli-
matologische voorwaarden. Raakt 
deze wending ook de viering van 
andere oude tradities van het 
Jood sche volk? Onmiskenbaar is, 
dat de groote historische feestda-
gen van het Joodsche volk worden 
gevierd met een openbaren luister 
en een algemeene deelneming, 
zooals in West-Europa, en zelfs 
in Oost-Europa, onbekend, doch 
of deze luister en deze algemeene 
deelneming in dieper liggende reli-
gieuze gevoelens wortelen, is sterk 
de vraag. Zij zijn naar het schijnt 
hoofdzakelijk nog slechts tradi-
ties. Deze tradities zijn voor het 
oogenblik, in dezen nieuwen staat 
in wording, zeker nationaal bind-
middel,  doch bij gebrek aan diep 
wortelend religieus besef dringt 
zich de vraag op: zal deze traditie
alleen voor de toekomst niet te 
kort schieten? Het Jodendom in 

Steen voor steen...
Uit: Daybreak for a nation, 1952.

Palestina verkeert in dit opzicht 
ongetwijfeld in een crisistoestand. 
Uit de jeugd zullen de nieuwe 
geesten moeten te voorschijn ko-
men, die voor het Jodendom nieu-
we geestelijke waarden scheppen. 

Vervolg 'Een volk bouwt zijn huis'
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Op 11 april 2009 bestaat 
de stad Tel Aviv 100 jaar. 
In 1909 vond er tijdens Pesach 
in Eretz Israel een belangrijke 
historische gebeurtenis plaats, 
een grondverdelingsloterij voor 
een nieuwe Hebreeuwse stad. 
Om de gelijkheid van de zes en 
zestig leden van de opgerichte 
ver eniging te waarborgen, werd 
besloten tot het houden van deze 
loterij. Volgens de legende ging 
voorzitter Akiva Aryeh Weiss op 
de ochtend van de loterij naar het 
strand waar hij 120 schelpen ver-
zamelde, de helft wit en de helft 
grijs. Op de witte schelpen schreef 
hij de namen van de leden en op 
de grijze de perceelnummers. De 
meeste verenigingsleden en hun 
gezinnen kwamen voor de loterij 
bijeen op de plaats waar de eerste 
put zou worden gegraven; tegen-
woordig de Rothschild Boulevard 
tegenover het Dizengoff huis. Een 
jongen trok de namen van de le-
den uit de ene doos met schelpen 
en een meisje trok de perceelnum-
mers uit een andere doos. Het 
ge beuren werd door fotograag 
Avra ham Soskin vastgelegd.  
De datum van de loterij, 11 
a pril 1909, werd later de offici-
ele geboortedag van Tel Aviv. 

Akiva Aryeh Weiss kwam in 1906 
met zijn gezin naar Eretz Israel. Op 
de dag van hun aankomst bezocht 
hij in Jaffa een vergadering van 
de Joodse Yeshurunclub en hij be-
sloot om een plan voor Joodse ste-
den bij de leden onder de aandacht 
te brengen. Met o.a. dat doel was 
hij ook naar Eretz Israel gekomen.

Weiss zei: “Ik heb een plan hoe we 
100% Joodse steden kunnen bou-
wen. De straten zullen breed zijn 
en door elektrische lantaarns ver-
licht, de huizen zullen stromend 
water hebben en door tuinen zijn 
omgeven en woonhuizen en bedrij-
ven zullen dag en nacht elektrici-
teit hebben. Er zal een uitgebreide 
riolering worden aangelegd en al-
les wat een moderne stad ook maar 
nodig heeft, zal worden gebouwd, 
aangelegd en geïnstalleerd”. Deze 
woorden riepen nogal wat discus-
sie op en vragen over waar en hoe 
het land gekocht moest worden en 
hoe het project moest worden ge-
financierd. Weiss had zich hierop 
echter goed voorbereid en zei dat 
de stad als particulier initiatief zou 
worden gebouwd met ondersteu-
ning van een commerciële lening. 
Zijn voorstel werd uiteindelijk 
aangenomen, waarna de oprich-
tingsbijeenkomst van ‘de Joodse 
stad’ werd besloten met applaus 
en het zingen van het Hatikva (De 
Hoop; nu het volkslied van Israël). 

Weiss werd voorzitter van de com-
missie die met de uitvoering werd 
belast. Hij gaf leiding en initieerde 
vele activiteiten zoals het onder-
handelen met landeigenaren over 
de aankoop van grond, het onder-
handelen met het Joods Nationaal 
Fonds over leningen, de aanstu-
ring van kruiwagenarbeiders die 
het land egaliseerden en bouwrijp 
maakten, het uitgraven van de 
eerste waterput, het toezicht hou-
den op de daadwerkelijke bouw en 
het oprichten van een bewoners-
vereniging, waar zich al gauw vele 

gezinnen bij aansloten. Deze hiel-
pen ook bij de bouw van de nieuwe 
stad die voorlopig Ahuzat Bayit 
werd genoemd. In mei 1910 werd 
de naam veranderd in Tel Aviv.
Weiss zag erop toe dat al het werk 
alleen door Joodse arbeiders werd 
gedaan, zoals passend was, vond 
hij, voor de eerste Joodse stad. 

In 1910 was de stad voltooid. 
Weiss stapte uit de commissie 
toen hij een voorstel indiende om 
de stad uit te breiden. Hiertegen 
kwamen vele bezwaren. Hij start-
te vervolgens allerlei particuliere 
bouwinitiatieven. Hij richtte ook 
de Diamond Club op, de huidige 
Israel Diamond Exchange, waar 
hij ook erevoorzitter van was. In 
Tel Aviv is een straat naar hem 
genoemd, de Akiva Aryehstraat.
Na zijn aftreden als voorzittter
werd Meir Dizengoff voorzit-
ter van de commissie. 

Er werd in de loop van de tijd danig 
over gediscussieerd en geruzied
wie nu eigenlijk de ini tiatiefne-
mer was van de eerste Jooodse
stad. 
Achteraf is men van mening dat 
(samengevat) ‘het idee door een 
aantal mensen is aangedragen’, 
maar met de komst van Weiss 
werd het pas werkelijkheid. 

Bron:
Documentatie Van Triest, Ede

Tel Aviv 100 jaar
door Anneke van Rhijn
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Suikerbietenpulppap en tulpenbollentaart
Yad Vashem onderscheiding voor onderduikgezin Bep Koster

Bep Koster, voorzitter van 
NIG Groningen, dook in 1943 
onder bij de latere oprichter
van het Neder lands Instituut 
voor Oorlogsdocumentatie 
NIOD, Nicolaas Posthumus, 
diens echtgenote Willemijn 
Posthumus-van der Goot en 
schoonzuster Annie Diaz-van 
der Goot. In november werd 
hen daarom postuum de Yad 
Vashem onderscheiding toe-
gekend. “Ze deden het vanuit 
hun ideeën over recht en on-
recht, vrijheid en onvrijheid.”

Door Marcel Wichgers

Een chique zaal in het gebouw van 
het NIOD aan de Herengracht in 
Amsterdam. Voorzien van schitte-
rende kroonluchters en voorname 
lambrisering met houtsnijwerk.  
De zaal stroomt vol met genodig-
den voor de postume uitreiking 
van de Yad Vashem onderschei-
ding aan Nicolaas Posthumus, 
diens echtgenote Willemijn Post-
humus-van der Goot en schoon-
zuster Annie Diaz-van der Goot. 
De opkomst is zo groot, dat de 
schuifdeuren naar een belenden-
de ruimte geopend moeten wor-
den. Stoelen worden bijgeplaatst. 
Het drietal bood destijds onder-
dak aan de tienjarige Bep Koster 
uit Rotterdam. Bep zat al vanaf 
1942 ondergedoken op verschillen-
de adressen, werd verraden en 
kwam terecht in de Hollandsche 
Schouwburg. Nadat zij uit het ge-
 bouw gesmokkeld was, werd ze 
liefdevol opgenomen in het ge-
zin van Posthumus (man, vrouw 

en dochter Claire) waar ook Wil-
 lemijn’s zus Annie Diaz en haar 
dochter Liesbeth woonden.  

Antisemitisme
De bijeenkomst in het NIOD be-
gint met muziek van een duo. 
Niet zomaar een duo. De violiste
is Esther Lindenbergh, kleindoch-
ter van Bep. 
Dan is er de officiële opening 
door NIOD-directeur Marjan 
Sweg man. In haar korte toe-
spraak zegt Swegman het een 
eer voor het NIOD te vinden 
dat Nicolaas Posthumus onder-
scheiden wordt, aangezien hij de 
oprich ter van de organisatie is.    
Geëmotioneerder is de toespraak
van voorzitter Joop Levy van 
Vrienden van Yad Vashem Ne-
derland. Hij verhaalt over de tijd 
waarin hij als Joodse jongen on-
dergedoken zat in de Achterhoek. 
Levy hekelt het imago dat Ne-
derland lange tijd gehad heeft als 
strijdbare natie tegen de Duitse 
bezetting. “Nederlanders hielden 
zich massaal afzijdig om de helpen-
de hand te bieden aan hulpbehoe-
vende landgenoten”, aldus Levy. 
Om vervolgens een link naar het 
heden te leggen: “Antisemitisme 
is de wereld nog niet uit. Landen 
als Iran propageren Jodenhaat.”
Pasbenoemd opperrabbijn Binyo-
min Jacobs benadrukt in zijn toe-
spraak het belang van Nicolaas 
Posthumus’ geesteskind, het
 NIOD. “Het legt vast wat sommigen 
willen ontkennen”, aldus Jacobs.
Maar centraal in zijn toespraak 
staat zijn bewondering voor de ver-
 zetsdaden van het drietal, met 

na me het bieden van een onder-
duikadres aan Bep Koster. 
“Mevrouw Koster heeft voorzit-
ter van de Joodse Gemeente in 
Gro ningen kunnen worden, onder
meer door wat deze mensen ge-
daan hebben. Al hebben ze zich-
zelf nooit als helden gezien.”  
Hoewel de aanvragers voor de 
onderscheiding zich vaak afvra-
gen waarom ze dat nu pas doen, 
is het juist goed dat ze het nu 
doen. De geschiedenis blijft voort-
leven, ook nu nog, meer dan 60 
jaar na de oorlog. Aldus Jacobs.
Ook brengt hij die verzetshelden 
in herinnering die de Yad Va-
 shem onderscheiding nooit heb-
  ben kunnen krijgen, omdat zij zelf
vermoord werden. 
Na een muzikale onderbreking  
waar in Esther Lindenbergh en 
haar begeleider het thema uit de 
film Schindlers List vertolken, 
neemt medewerkster Hamatal 
Ro gel-Fuchs van de ambassade 
van Israël in Den Haag het woord. 
Ze behoort tot de tweede genera-
tie die in haar land, sinds de op-
richting, geboren is, vertelt ze. 
Zelf heeft ze dus de Holocaust niet 
meegemaakt. “Maar mijn genera-
tie moet de les van de Holocaust 
geleerd hebben. Niet alleen van-
wege het verleden, maar ook om de 
gevaren van de toekomst te zien.”  

Trauma’s
Dan is het tijd voor de uitreiking. 
De onderscheiding voor het echt-
paar Posthumus, een medaille, 
een oorkonde en een witte roos, 
worden in ontvangst genomen door 
hun dochter, Claire Posthumus. 



DaF 18 adar jaargang 22 nummer 2 13

Ze staat op uit haar stoel op de 
voorste rij en neemt plaats ach-
ter het spreekgestoelte. Maar het 
valt haar zwaar iets te zeggen. 
“Ik weet niet wat ik moet zeggen. 
Maar belangrijk is dat nu, zo veel 
later, nog zoiets gebeurt. Trauma’s 
laten zich vaak dan pas zien.” Met 
deze laatste woorden wordt ze  
over mand door emoties. Verder  
spre ken lukt haar niet meer.  
Volgens het programmaboekje 
zou Rosanne Lindenbergh, klein-
dochter van Bep, nu het gedicht 
‘Ik kan alleen maar toekijken’ 
voordragen. Maar Rosanne ver-
telt dat ze toch voor een ander 
gedicht heeft gekozen, omdat ze 
dat beter vindt passen. Het is een 
actueel gedicht van een vijftien-
jarige dichteres over oorlogsge-
weld. Het legt een verband tus-
sen oorlogen in heden en verleden 
en eindigt met de woorden “De 
beelden op tv gaan gewoon door”. 

Thuisvoelen
Na het gedicht vindt de tweede uit-
reiking plaats. Liesbeth Voskuilen-
Diaz neemt de onderscheiding 
in ontvangst voor haar moeder 
Annie. Geëmotioneerd zegt ze trots 
te zijn dat de naam van haar moe-
der voortaan gebeiteld zal staan 
in het monument van Yad Vashem 
in Jeruzalem. “Namens mijn moe-
der bedank ik Bep voor de eer 
die ze hiermee aan haar bewijst.”
Bep Koster, die zich de laatste 
paar jaar heeft ingezet om de 
on derscheidingen te verkrijgen, 
spreekt de aanwezigen als laat-
ste toe. Ze haalt herinneringen 
op aan haar onderduikperiode bij 
de gezinnen Posthumus en Diaz. 
Gericht tot haar pleegzussen:
“Ik besefte destijds de gevaren 
voor mijn onderduik-gezin niet”, 
ver telt Bep. “Zelf mocht ik nooit la-
ten merken dat ik Joods was. Ook 
bij jullie moest ik volhouden dat ik 

geen ouders meer had. Ik vertelde 
dat ze omgekomen waren bij het 
bombardement op Rotterdam.”
Bep voelde zich na een gewen-
ningsperiode helemaal thuis in 
het gezin Posthumus-Diaz waar 
ze ‘gewoon’ een van de kinde-
ren was en waar ze ‘gewoon’ mee 
naar school ging; waar het laatste 
jaar regelmatig suikerbietenpulp-
pap en tulpenbollentaart op het 
menu stonden en waar spelle-
tjes gespeeld werden, zittend  om
het piepkleine allesbrandertje.  
Haar verklaring voor het feit dat 
het gezin haar, ondanks gevaar 
voor eigen leven, opnam: “Hun 
sterke ideeën over recht en on-
recht, vrijheid en onvrijheid.” 
Bep beseft dat haar blijk van dank 
en bewondering laat is gekomen, 
maar is blij met de woorden hier-
over zojuist gesproken door rabbijn 
Jacobs en het begrip hiervoor dat 
Claire en Liesbeth toonden.  Zich 
richtend tot deze twee: “Ik dank 
jullie voor de steun en medewer-
king sinds ik twee jaar geleden 
begonnen ben met deze aanvraag. 
Ik heb het gevoel dat we door het 
ophalen van zoveel herinneringen 
dichter bij elkaar zijn gekomen en 
ik hoop het hernieuwde contact
dat ontstaan is, nog lange  tijd 
te mogen voortzetten.” 
      
Na nog een prachtige muzikale 
afsluiting, wordt de bijeenkomst 
besloten met een kleine recep-
tie, aangeboden door het NIOD 
en de ambassade van Israël. 

 

Esther Lindenbergh, kleindochter van Bep Koster.
Foto: Robert Mulder, Groningen
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Yad Vashem – ook een educatief centrum
door Daniel  Rozenga

Yad Vashem is niet alleen een 
museum waar staatslieden 
en allerlei andere VIP’s ont-
vangen worden. Er wordt heel 
veel aan wereldwijde educatie 
gedaan.

International School  for 
Holo caust Studies
Shulamit Imber, de pedagogisch
di recteur van Yad Va shem, houdt 
voor  cursisten (veelal leraren die
de opgedane kennis aan hun leer-
lingen moeten overdragen) een
inleiding over het concept dat ten 
grondslag ligt aan de ‘Interna-
tional School for Holocaust Stu-
dies’ in Yad Vashem, Jeruzalem.  
Gedurende de voordracht staat 
het menselijke verhaal centraal. 
Het gezicht van het individu, niet 
alleen dat van de slachtoffers, 
maar ook dat van de daders en de 
omstanders. Het gaat erom hoe 
je leerlingen/studenten laat zien 
dat ook Joden mensen waren van 
hun tijd, niet alleen negentiende-
eeuws, maar ook jong en modern. 
Jongeren van nu moeten zich kun-
nen spiegelen aan jongeren van 
toen. Belangrijk is overeenkom-
sten en niet alleen verschillen te 
laten opsporen. Het gaat vooral 
over het leven tijdens de Holocaust 
en niet alleen over de dood. Het 
gaat niet alleen over leven in de 
vernietigingskampen, maar ook 
over het leven van voor de oorlog 
en het leven in de ghetto’s. Het 
gaat om morele dilemma’s van bij-
voorbeeld artsen in de ghetto’s die 
moesten adviseren over wie hoe-

veel medicijnen kreeg. Daarnaast 
gaat het om het leven na de oorlog 
over overlevenden, die als enigen 
van hun familie, vriendengroep, 
klas zijn overgebleven en bijvoor-
beeld niemand kunnen bellen als 
ze ergens voor geslaagd zijn. Het 
gaat over het verschil tussen ‘his-
tory and memory’. En het gaat 
over omstanders en hoe je gemak-
kelijk van omstander medewerker 
kunt worden. Als docent moet je 
de leerlingen laten zien wanneer 
en hoe iemand op zo’n keerpunt 
komt. Veelal door oog te hebben 
voor emoties van de ander, door 
oog te hebben voor het individu 
en niet voor de groep als geheel.  

Het menselijke aspect van 
overleven
Het leggen van verbanden met re-
centere genociden zoals in Ruanda, 
Cambodja en Darfur hoort even-
eens bij Holocaust educatie en dan 
opnieuw vanuit het perspectief van 
daders, slachtoffers en omstanders. 
We willen niet alleen laten zien 
hoe de Holocaust plaatsvond, 
maar ook waarom en hoe je het 
vakoverstijgend in de scholen 
kunt onderwijzen aan leerlingen.
Yad Vashem benadrukt het men-
selijke aspect van het overleven 
en wil laten zien waar de basale 
rechten van de mens zijn aange-
tast, door bijvoorbeeld de vooroor-
logse periode in Duitsland en 
Oostenrijk nader te bekijken.   
Gedurende dit twee weken du-
ren  de seminarium krijgt men 
ver schil lende lezingen en work-
shops over het Joodse leven  voor,
tijdens en na de Holocaust. 

De deelnemers van het Neder-
landse seminarium luisteren met 
volle aandacht. Voorbeeld van 
een workshop over het leven in 
een ghetto. Je laat zien hoe je met 
een klas aan de gang gaat door 
te beginnen met algemene vra-
gen als: ”Wat is een ghetto?” en 
“Waarom moesten Joden naar een 
ghetto?”Daarna krijgen de leerlin-
gen een filmfragment te zien met 
een bijbehorende kijkopdracht.  
Bijvoorbeeld een stukje uit de film 
Schindler’s List en daarbij wor-
den vragen gesteld als: wat nemen 
ze mee en  waarheen gaan ze? 
Tegelijkertijd steeds informatie 
op meta niveau, bijvoorbeeld over 
films die wel en niet geschikt 
zijn en over de uitgebreidheid en 
de beperking van informatie die 
je als docent moet geven. Het ac-
cent leggen op normale menselijke 
dingen die kinderen zich kun-
nen voorstellen. Dit alles aan de 
hand van en met behulp van foto’s 
van een Duitse soldaat, gemaakt 
in het ghetto van Warschau geïl-
lustreerd met teksten uit dag-
boeken en brieven uit het ghetto. 
Tijdens het seminarium vinden ook 
ontmoetingen plaats op verschil-
lende locaties in Jeruzalem met 
een verscheidenheid aan mensen, 
zoals journalisten van Israëlische 
kranten, Knessetleden, Palestijn-
se/Arabische inwoners van Israël. 

Vragen van de deelnemers
De Holocaust zouden we een open 
wond in de Israëlische samenle-
ving kunnen noemen waardoor, 
als men in Israël rondloopt voor 
een periode van twee weken, 
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men niet geïsoleerd van de dage-
lijkse realiteit kan blijven: de 
deelnemers van het seminarium 
hebben ook erg veel vragen over 
datgene wat ze om zich heen zien 
gedurende hun verblijf in Israël: 
soldaten op straat, hoe blijven 
die keppels toch op hun hoofden, 
controle als men een café of een 
winkel ingaat, orthodox levende 
Joden met hun verscheidenheid 
aan uiterlijk, de relatie tussen 
religieuze en a-religieuze Joden. 
Ze maken bijvoorbeeld een Shab-
batviering mee op vrijdagavond 
waar na ze door de Mea Shearim-
buurt worden geleid om aan de 
hand van een uitleg een beeld te 
krijgen over de verschillende cul-
turele en sociale aspecten van de 
in deze buurt levende mensen.  
De deelnemers worden ook naar 
het Science Museum gebracht, al-
waar ze de expositie ‘The peace 
labyrinth’ kunnen bekijken. De 
tentoonstelling gaat over conflic-
ten, hoe ze ontstaan en hoe ze zich 
manifesteren en eventueel opge-
lost zouden kunnen worden. Het 
is een interactieve tentoonstelling 
voor zowel Arabische als Joodse 
kinderen, gericht op verzoening 
en beter begrip voor elkaar. De 
tentoonstelling is met medewer-
king van de Stichting Vredes 
E ducatie in Nederland ontwik-
keld. Er zijn vier aaneengesloten 
ruimtes waar achtereenvolgens 
fei ten, interpretaties, vooroorde-
len en keuzes op een interactieve 
manier worden gepresenteerd. Bij 
de feiten moeten de kinderen aan-
geven welke hoofddeksels Chris-
tenen, Joden en Moslims dragen 

of er is een vraag over hoe vaak 
ze per dag bidden en bij de inter-
pretaties zie je beelden die op het 
eerste gezicht een betekenis moe-
ten geven. Kijk je wat langer dan 
zie je dat je eerste indruk maar 
een deel van de werkelijkheid is. 
Verder maken de deelnemers van 
het seminarium rondreizen door 
het land van een dag of twee, om 
indrukken op te doen van de ge-
schiedenis, cultuur en de sociale en 
politieke verhoudingen in het land. 
Na afloop van het seminarium dat 
twee weken heeft geduurd, zegt 
een van de deelnemers: “Hiervoor 
ben ik bij het onderwijs gegaan.”
Een ander: “Ik duld geen en-
kele discriminerende opmerking
meer in mijn klas.” Of: "Hier kan
ik jaren op teren.” 

Deze seminaria die in Yad Vashem 
plaatsvinden, worden voorafge-
gaan in de landen van herkomst 
door een voorbereidend seminari-
um en een evaluatie seminarium 
die elk ongeveer twee dagen du-
ren en worden bijgewoond door de 
persoon van Yad Vashem die het 
seminarium daar zal begeleiden.
Per jaar vinden er ongeveer 50
van deze seminaria plaats in
Yad Vashem. 
Vanuit Nederland zijn de laatste 
jaren twee groepen in Yad Vashem 
gekomen om deel te nemen aan 
een seminarium dat was georga-
niseerd in samenwerking met het 
CIDI, de Anne Frank Stichting en 
het Centrum voor Holocaust en 
Genocide Studies in Amsterdam. 

European Desk
Naast het organiseren van semi-
naria voor o.a. leerkrachten, 
pries ters, politieagenten, politici 
etc. zijn er ook nog andere werk-
zaamheden. Deze worden verricht 
in de International School for 
Holocaust Studies, afdeling Eu-
ropean Desk en bestaan uit het 
ontwikkelen van leermaterialen 
over de Holocaust en Joods leven, 
historisch, sociaal en cultureel. 
Bijna alle verschillende taalgroe-
pen in Europa hebben een eigen 
afdeling in de European Desk,  
ge zien het feit dat in elk land 
het onderwijs erg verschillend 
van karakter is en natuurlijk de 
om gang met de Holocaust ver-
schillend is per land, om niet te 
vergeten de verschillende talen. 
Deze materialen worden geïntro-
duceerd en besproken tijdens de 
seminaria. Ook wordt van de 
deel nemers verwacht om in een 
later stadium zelf ook dergelijke 
materialen mee te ontwikkelen. 

Een bijkomende taak, die men in
de International School for Ho-
locaust Studies verricht, zijn de 
rondleidingen in het Historical 
Mu seum in Yad Vashem, o.a. van
de verschillende regeringsleiders, 
en andere diplomaten en groe-
pen en het bijwonen en verzor-
gen van voordrachten gedu-
ren de internationale conferen-
ties in binnen- en buitenland. 

Bewust van het feit dat dit al-
les natuurlijk maar een druppel 
is op een gloeiende plaat, blijft 
het een bijdrage aan een bewust-
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wordingsproces dat plaats moet 
vinden om de verschillende bevol-
kingsgroepen, culturen en landen 
iets dichter bij elkaar te brengen.

Van de redactie
Daniel Rozenga komt oorspronke-
lijk uit de provincie Groningen en 
verhuisde ongeveer 20 jaar gele-
den naar Israël. Hij werkt bij Yad 
Vashem, waar hij zich bezighoudt 
met de ontwikkeling en verbrei-
ding van Europese studieprojecten.  
Regelmatig komt hij hiervoor naar 
Nederland en doet dan ook Gronin-
gen aan, waar z’n ouders nog wonen. 

Contactadres:
Daniel Rozenga
European Department
The International School for Ho-
locaust Studies 
P.O.B. 3477
91034 Jerusalem
Israel
Tel: +972 2 6443628
Daniel.rozenga@yadvashem.org.il

Installatie van opperrabbijn Binyomin Jacobs in de synagoge in Arnhem op zondag 22 februari 2009.

Uit zijn rede: "...Ik weet wel dat de benoeming mij emotioneel heeft aangegrepen en door mij beschouwd 
wordt als een moment van diepgaande zelfreflectie. Waar kan ik mezelf verbeteren?"

Uit: Trouw, 23 februari 2009. Foto: Werry Crone.
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Hij heeft zich de rust die aange-
naam is verworven.
Hij heeft oog voor de nederige.
Hij versterkt het geloof in ons.
Hij was ons tot een hoofd van de 
gemeente en de gemeenschap.
Een plaats voor een heiligdom om 
onze lippen hun vrucht te doen 
volmaken.
Een huis voor de rituele reiniging 
– ook voor ons nageslacht.
En het huis van Eeuwigheid – 
onze rustplaats tot onze wederop-
standing stichtte hij naar beho-
ren 

De heer Calmer Arents
zoon van Aron Ha-Levi

Hij overleed de tweede nacht van 
Sjawoeot

Hij werd ‘s morgens op
Maandag 25 Mei 1795
de tweede dag begraven

“Toon Uw majesteit aan de
hemel“ (Psalm 8:2)

Toen mijn oog op de indrukwek-
kende grafsteen op de begraaf-
plaats van Appingedam viel, was 
mijn nieuwsgierigheid gewekt. Dat 
het een belangrijk man geweest 
moet zijn, was wel duidelijk, want 
het formaat van de grafsteen was 
aanmerkelijk groter dan de ge-
middelde steen op de hele begraaf-
plaats. Ook kon je aan de letters 
zien dat het een oude steen was. 
Thuisgekomen heb ik de tekst op-
gezocht (ik ben nu eenmaal niet 
een vlotte vertaler) en ik was er 
in eenmaal van overtuigd dat de 
steen een bijzonder verhaal bevat.  
Al zoekende kwam ik steeds meer 

te weten en de grootheid van deze 
man werd me steeds duidelijker. 

Calmer komt naar 
Appingedam
Het verhaal begint als de jonge 
Calmer, hij zal ca. 35 jaar oud 
zijn geweest, uit Emden naar 
Ap pingedam komt en zich daar 
vestigt in ca. 1746. Helaas zijn 
er geen juiste data bekend, want 
zoiets als een burgerlijke stand 
was er nog niet. Er zijn uit die 
tijd echter wel een aantal vermel-
dingen bewaard gebleven waar-
in zijn naam genoemd wordt. 

Eenmaal in Appingedam geves-
tigd, trouwt hij al spoedig met 
de aanmerkelijk jongere Ester 
Si mons. De plaats Appingedam 
was aan het begin van de 18e 
eeuw een redelijk welvarende 
plaats, daar het op een belang-
rijke noord-zuid- en een oost-west-
kruising lag. Dit gaf een groot 
aantal mogelijkheden om handel 
te drijven. Zo ook voor Calmer 
Arents. Hij staat bekend als por-
seleinhandelaar (en uiteraard ook 
als krammer: het repareren van 
het kostbare gebroken porselein 
d.m.v. me talen krammen), koop-
man, markt kramer, handelaar, 
lotenver koper en geldschieter. Zijn 

vele bezoeken aan markten – zo-
als in Groningen – hadden hem 
geen windeieren gelegd. In 1749 
is er een vermelding over hem 
en zijn vrouw. Bij controle van de 
gewichten bleek er aan de ijking 
van een van zijn gewichten, wel-
ke door zijn vrouw gecontroleerd 
werden, een verschil van 9 pond 
te zitten. Het gewicht bedroeg of-
ficieel 41 pond, terwijl het 50 pond 
aangaf. U zult begrijpen dat dit bij 
verkoop iedere keer 9 pond extra 
gefraudeerde winst gaf. Gelukkig 
bleek de fout niet bij Calmer en 
zijn vrouw Ester te liggen, maar 
bij de slager Izak Abrahams, die 
het gewicht enige tijd geleend had. 
Door Calmer & Ester was dit aan 
te tonen zodat zij geen boete kre-
gen “doordat zij dienaangaande 
vol ledig onwetenden” waren. De 
slager kreeg wel degelijk een fikse 
boete, met de vermaning dat er bij 
herhaling “zeer gestrenge maat-
regelen” getroffen zouden worden. 

En er komt een sjoel
Drie jaar later, in 1752 kocht hij 
voor de Joodse gemeente een 
pand, naast zijn eigen huis aan 
waar sjoeldiensten gehouden wer-
den (hier werden tot 1801 ook 
daadwerkelijk diensten gehouden). 

Het is 1761 als we zijn naam weer 
tegenkomen bij een incident in de 
Synagoge. Op 10 januari van dat 
jaar waren de gebroeders Simon, 
Joost, Salomon en Abraham Hes-
sels bij een conflict  betrokken 
waarbij het er heet aan toeging. 
De deksels werden van de lesse-
naren gerukt en op de banken ver-

Joodse Groningers van Weleer
Calmer Arents (1710-1795)

Appingedam: Bestuurder tegen wil en dank

door René S. de Vries

Het wel en wee van de 
Joden in Appingedam in de 

18e eeuw – is er wel iets
veranderd...?



18 JaG14 maart jaargang 22 nummer 2

pulverd onder het uitroepen van de 
meest vreselijke dingen zoals: ”Als 
ik Abraham Hessels was zou ik 
Mozes Levi de ogen blindhouwen”. 
Tot een handgemeen kwam het ge-
lukkig niet, maar het was wel een 
dusdanige ernstige ordeverstoring 
van de dienst dat de magistraat 
hiervan in kennis werd gesteld, en 
er een proces verbaal opgemaakt 
werd. De conflicten in de Synagoge 
in Groningen zijn hier niets bij! 

Alhoewel de Joden reeds ruim 100 
jaar in Appingedam huisden, was 
er nog steeds geen begraafplaats 
voor hun overledenen. Tot nog toe 
werd er begraven in Farmsum, 

nabij Delfzijl, maar daar begon de 
begraafplaats ook vol te geraken. 
Zodoende kwam men tot het be-
sluit om een Joodse begraafplaats 
in Appingedam te realiseren. 
 
Zevenjarige oorlog
Het ging reeds geruime tijd sinds 
1762 niet goed met de Joden in 
Appingedam. Ook de niet-jood-
se bevolking leed onder de Ze-
ven jarige oorlog (1756-1763) die 
Prui sen en Engeland enerzijds en 
Frankrijk en Rusland anderzijds 
met steun van derden voerde.  
De havens waren gesloten en de 
aanvoer van goederen was mini-
maal. Iedereen klaagde steen 

en been. De Joodse gemeente 
Ap pingedam moest vele leden 
onder steunen vanwege hun verre-
gaande armoede (en zelfs honger).
Ondanks deze armoede werd in 
1763 de Schenkenhof aangekocht, 
een hoog gelegen stuk grond ten 
oosten van het toenmalige cen-
trum. De goedkeuring van de 
Gemeente werd verkregen en de 
begraafplaats werd in gebruik 
genomen. Nog steeds is deze be-
graafplaats in goede staat van 
onderhoud en verschaft ze veel 
informatie over het leven van 
de Joden in Appingedam ge-
durende de 18e en 19e eeuw. 

4e Engelse oorlog
Ook de 4e Engelse oorlog (1780-
1784) bracht een dieptepunt in 
hun bestaan. Om toch nog enige 
inkomsten te verwerven ging 
men over tot “loterij verkoop” en 
“bollenhandel”. Bekend uit die 
tijd was “Levie den Loterijjood”.  
Ook Calmer Arents en zijn 
dochter Bruintje hielden zich 
hiermee bezig, om toch nog 
enig inkomen te generen. 
Een liedje uit die tijd typeert 
het gebeuren, alhoewel niet vrij 
van stigmatisering, duidelijk: 

Mijnheer!  dáár!  'k hoop dit lot, 
gelukkig zal je wezen.
Een nommer – o zoo mooi!  de 
loten zijn gerezen.
Nah! ‘k mot er af, mijnheer!  
straks trekt de loterij.
Dáár!  spoedig,’k hoop het maar, 
de tijd is haast voorbij, 
Mijnheerlief!  ‘k hijk eens hier!  
dit briefje mot je spelen!

Achtergevel van de oude synagoge

Vervolg 'Joodse Groningers van Weleer'
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Twee cijfers met een staart, een 
nommer om te stelen.
Geloof me, ’t is een lot, zoo als je 
er ooit een vond,
Nah!  wil je niet, mijn heer! mijn 
heer!  nah! blijf gezond.
(Een deel van de tekst van het 
lied van Levie den Loterijjood.)
In 1778 overlijdt Calmer’s vrouw,
Ester Simons. Ze werd te Ap-
pin gedam begraven op 18 janu-
ari 1778 op het oude gedeelte hele-
achteraan (grafnummmer  350404
van de website 
historiejoodsgroningen.nl). 

In 1789 wordt de gemeente we-
derom zeer noodlijdend. Calmer 
Arents laat een intekenlijst rond-
gaan om te proberen “enige con-
tributien” voor de armenzorg bin-
nen te halen. Tevergeefs echter. 
Hij haalt niet voldoende geld bij 
elkaar om de ergste nood te leni-
gen. Zodoende zendt hij een ver-
zoekschrift naar de burgerlijke 
gemeente om ”jaarlijks een bedrag 
in de armenkas te storten, daar 
hieruit de armen nauwelijks enige 
vergoeding konden ontvangen”. 

Calmer wordt oud
In 1792 is reeds te constateren dat 
Calmer zijn bestuurlijke taken 
steeds meer aan zijn oudste klein-
zoon, Mozes Jozef Salomons, over-
draagt, die hem bij diverse taken 
vervangt. Twee jaar later verkoopt  
hij zijn huis, inclusief de naast-
gelegen Synagoge, voor ƒ 1000.- 
aan zijn dochter Bruintje (sinds 
1788 weduwe van Mozes Jozef 
Salomons). Later blijkt dat zij al-
leen de Synagoge voor ƒ 1200.- 

aan de Joodse gemeente verkoopt. 
Het woonhuis is dan schuldenvrij.  

Op 25 mei 1795 overlijdt Calmer 
Arents Halevi, de “grand old man” 
van Appingedam, zoals E. Schut dat 
zo mooi beschrijft. Hij werd ca. 85 
jaren oud en is  begraven op de be-
graafplaats naast zijn vrouw (graf-
nummer 350405 van de website
historiejoodsgroningen.nl).  
Calmer heeft tijdens zijn leven een
duidelijk stempel gedrukt op het
leven van de Joden in Appinge-
dam, waarbij de nadruk ge-
legd moet worden op zijn crea-
tief en opbouwend werk. 

Moge zijn ziel opgenomen worden 
in de bundel des levens. Omein. 

N.B. Het mikwe, deel uitma-
kend van de Synagoge,  is later 
teruggevonden en nog steeds 
te zien in de behuizing van de 
oude Synagoge, waarvan de ach-
tergevel nog geheel intact is. 

Literatuur:
E.Schut, Joden in Noord-Oost 
Groningen 
A.Hoft, Vissen rond de Floem 
www.historiejoodsgroningen.nl 
Collectie kansspelmuseum

    

   

Grafsteen van Calmer Arents
(vertaling van de tekst in kader op blz. 17)
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Elzasser gremselich

Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Mijn broer kwam met de jaarwis-
seling bij me op bezoek (hij woont 
in Zuid-Frankrijk) en bracht een 
fantastisch cadeau voor me mee. 
Hij kwam uit Straatsburg (hij was 
daar op familiebezoek). Een prach-
tig boek, ja helaas in het Frans: 
Le Judaïsme alsacien – Histoire 
Patrimoine Traditions (Het Jo-
dendom in de Elzas – Geschiede-
nis Erfgoed Tradities). Ik heb het 
boek uitvoerig bekeken; de illu-
straties zijn schitterend (zie elders 
in dit nummer). Eerlijkheidshalve 

moet ik toegeven dat ik het nog 
niet van voren naar achteren ge-
lezen heb. Het valt een beetje mee, 
dat Frans; m’n middelbare school-
geheugen moest even opgepoetst 
worden en het juiste vakje in mijn 
harde schijf (= geheugen) moest als 
het ware geactiveerd worden. Het 
gaat te ver om in deze rubriek een 
overzicht van de inhoud te geven. 
De reden dat dit boek opnieuw is 
uitgegeven in 2003 is de hernieuw-
de belangstelling voor het Joden-
dom in de Elzas, dat zich voor-
namelijk afspeelt in Straatsburg.
Op de illustratie hiernaast is een
replica te zien van de grote sjoel
op de quai Kléber (1900) in
Straatsburg; geheel verwoest door
de Duitsers. 

Het boek is degelijk ingedeeld (22 
hoofdstukken, een bibliografie, 158 

blz.). Ongeveer in het midden van 
het boek bevindt zich het hoofd-
stuk: ‘La cuisine juive d’Alsace’ 
(De Joodse keuken in de Elzas). 
Aangezien van mij verwacht 
wordt dat ik schrijf over onderwer-
pen met tenminste een culinair 
tintje – over eten zeg maar, re-
cepten, zal ik u niet teleurstellen. 
Enige beperkingen worden me wel
opgelegd. Als dit nummer ver-
schijnt is Poerim net achter de 
rug en nadert Pesach met rasse
schreden. Voor veel mensen heel
veel werk aan de winkel. 
Laat ik nu altijd gedacht hebben 
dat gremsjelisch een oer-Neder-
lands Joodse (Asjekenazisch eigen-
lijk, maar misschien vergis ik me) 
lekkernij voor Pesach was, maar 
dat is zo aardig van zo’n nieuw 
boek: in de Elzas weten ze ook van 
gremsjelisch. Wel een beetje an-
ders dan ‘ons’ recept, zoals bijvoor-
beeld mijn moeder ze bakte, maar 
toch laat ik het hierna volgen. 

Elzasser gremselich
Benodigdheden
3 ½ matse
3 eieren
3 eetlepels suiker
1 theelepel kaneel 
matsemeel

Werkwijze
Alle ingrediënten door elkaar 
mengen.
Een liter olie verhitten.
Van het beslag met twee eetlepels 
‘balletjes’ maken en ze frituren in 
de hete olie.
Haal ze er met een schuimspaan 
uit.
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Ik zou eraan willen toevoegen: leg 
ze even op keukenpapier. Warm 
zijn ze het  lekkerst met een beetje 
poedersuiker erover. De volgende 
dag koud is het nog steeds een 
verrukkelijke pesach-lekkernij! 

Pesachontbijt
De hele pesachweek kan men 
ont bijten met gebroken matses 
in een diep bord met daarover-
heen kokendhete koffie verkeerd 
met een paar scheppen suiker!  
Zou chocolademelk ook kunnen? 

Van vroeger
Wij, als kinderen, kregen ook een 
dergelijk ontbijt; van de (surro-
gaat)koffie ben ik niet helemaal 
zeker, misschien was het  ge-
 woon warme melk met suiker.
En dan kregen we matses met sui-
ker en kaas mee naar school (een 
dubbele matse door vieren, dat ging 
in een zakje); gaf ik altijd weg aan 
mijn vriendinnetjes... Deze herin-
neringen zijn van na de oorlog; in 
die jaren at ik niet of nauwelijks.
Wat ik mij ook nog herinner is 
dat het met Pesach bijna altijd 

mooi weer was. We woonden in 
een groot huis in Driebergen 
met allerlei volwassenen en kin-
deren die gehavend uit de oorlog 
kwamen. Volwassenen die geen 
on der dak hadden; kinderen als 
we zen. Het was een komen en 
gaan. Mijn broertje en ik hadden 
steeds wisselende ‘broertjes’ en 
‘zusjes’ erbij; altijd diverse speel-
kameraadjes. Ik had pech, ik was 
altijd de oudste en kreeg vaak on-
terecht de schuld van akkefietjes 
waar ik niets mee te maken had.
Pesach. Als we dat ontbijt met 
kapotte matses in een diep bord 
niet wilden, maar liever een 
‘echte’ matse met bruine suiker, 
dan moesten we die op het ter-
ras opeten; dat kruimelde niet 
zo in de kamer! Vandaar dat ik 
mij herinner dat het met Pe-
sach bijna altijd mooi weer was.  

Voor iedereen een hele goede Pe-
sach toegewenst.

                                                     

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

In het vorige nummer heb ik 
het boek Leven en Lot van 
Grossman aangeprezen, een 
grandioos epos dat speelt rond de 
slag bij Stalingrad. Maar het is 
een dik boek van ruim 800 blad-
zijden en als je in deze tijd wat 
grieperig wordt dan krijg je trek 
in tussendoortjes.
De twee volgende boeken zijn dat 
voor mij geweest – een roman 
van Koch en een detective van 
Cacopardo.

Herman Koch Het diner
Twee echtparen gaan een avond 
uit eten in een restaurant. Ze pra-
ten over alledaagse dingen, dingen 
waar mensen tijdens etentjes over 
praten: werk, de laatste films, de 
oorlog in Irak, vakantieplannen, et 
cetera. Maar ondertussen vermij-
den ze waar ze het eigenlijk over 
moeten hebben: hun kinderen.  
De twee vijftienjarige zoons van 
beide echtparen, Michel en Rick, 
hebben samen iets uitgehaald wat 
hun toekomst kan verwoesten. 
Tot dusver zijn alleen vage beel-
den van de twee in ‘Opsporing 
verzocht’ vertoond en zit het  on-
derzoek naar hun identiteit vast. 
Maar hoe lang nog? Twee man-
nen, twee vrouwen, twee zoons  – 
wie durft een beslissing te nemen 
over de toekomst van zijn eigen 
kind? Wat het nog ingewikkelder 
maakt is dat de vader van een van 
de jongens de beoogde nieuwe mi-
nister-president van Nederland is.  
Het diner is een nieuwe roman 
van Herman Koch, waarin de 
vraag centraal staat in hoeverre 
je als ouder verantwoordelijk bent 

voor de daden van je eigen kind. In 
soepel proza schotelt Koch de lezer 
een verhaal voor dat zich binnen de 
tijdsspanne van een avond voltrekt.
Uitgeverij Ambo/Anthos, € 19,95

Domenico Cacopardo De zaak 
Gaetano Chillè
In Letojanni, een slaperig stadje 
in de buurt van Messina, heb-
ben de mensen nog respect voor 
de hoger geplaatsten. Er gebeurt 
nooit iets tot Gaetano Chillè per 
ongeluk zijn rentmeester Talio 
doodschiet. Een ongeluk en niets 
anders, Chillè is tenslotte landei-
genaar en geridderd. Toch kan het 
dossier niet meteen afgelegd wor-
den omdat het gerucht gaat dat 
Chillè en de weduwe van Talio een 
verhouding hebben, nog steeds.  
De carabinieri krijgen opdracht  
een onderzoek in te stellen om
de gemoederen te sussen.   
Tot ergernis van de notabelen stel-
len luitenant Ruggeri en brigadier 
Capellaro werkelijk een onderzoek 
in, en dat is niet de bedoeling. 
Uitgeverij Serena Libri, € 17,95

Lisette Lewin De verloren 
Savanne
Na de dramatische dood van haar 
geliefde zoekt Loulou Speijer af-
leiding. Ze vat het plan op om op 
zoek te gaan naar de herkomst 
van haar achternaam, die wortels 
heeft in Suriname, waar ze nog 
nooit is geweest. Tijdens een korte 
vakantie op Texel bezichtigt ze de 
kade waar in de oude tijd de zeil-
schepen westwaarts vertrokken. 
Daar heeft ze een vluchtige ont-
moeting met een man die Charles 

Speijer heet en die in Paramaribo 
is opgegroeid. In een Amsterdams 
archief reconstrueert Loulou het 
leven van haar overgrootvader, 
die legendarische dichters en 
kun stenaars geldelijk steunde.  
Zonder veel passie, verwachting 
of belangstelling voor het land en 
zijn bevolking, reist ze in 1996 
af naar Suriname, waar ze geen 
levende ziel kent. De stamboom 
van haar overgrootvader, die ook 
Joden vermeldt, voert haar naar 
de in de achttiende eeuw zo bloei-
ende ‘Joodensavanne’, waarvan  
nu nog slechts een ruïne rest.  
Toevallig komt ze Charles Speijer 
weer tegen. Na zijn vertrek wordt 
Loulou’s afkeer van medetoeristen 
haar in het binnenland noodlottig.
Uitgeverij Nijgh &Van Ditmar,
€ 19,90
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Dit nummer verschijnt half 
maart. Dan wordt het april, eind 
april begin mei: Jom Hasjoa (21 
april), Jom Hazikaron (28 april)  

Herinneren - herdenken

en 4 mei, de Dodenherdenking.
Zo lang we leven kunnen we 
er niet omheen, kunnen we 
niet vergeten en moeten we er 

“Nauwelijks een uur nog en ik zal met de rest van mijn
familie en de miljoenen anderen de wereld betreden waar

geen twijfel en geen pijn meer zijn.
Ik sterf, vervolgd maar niet als slaaf.

Verbitterd, maar niet cynisch, een gelovige maar geen
smekeling.

Ik volgde God zelfs wanneer Hij mij afwees.
Ik hield van God zelfs wanneer Hij mij ter aarde wierp, mij

tot de dood toe kwelde en mij tot en voorwerp van
schaamte en bespotting maakte.

En dit zijn mijn laatste woorden tot U, mijn vertoornde God:
“Gij hebt mij alles gedaan om mijn vertrouwen in U te
vernietigen, maar ik sterf precies zoals ik geleefd heb:

Hoor Israël, de Eeuwige onze God is Eén.
In Uw handen O God, geef ik mijn ziel”.”

Uit het testament van Josl Rakower, dat in de ruïnes van 
Warschau – in een klein flesje – gevonden werd.

Uit: Verwondering, Ralph Prins

aandacht aan besteden: voor 
ons zelf, voor onze kinderen en 
kleinkinderen.

Ralph Prins, bruin oilstick.
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

Turkije probeert de Israëli-
sche toerist terug te winnen
Na de oorlog in Gaza zijn de Turks-
Israëlische verhoudingen aan-
zienlijk bekoeld.  De demonstra-
ties in Istanbul en Ankara van 
afgelopen tijd hebben de toon ge-
zet: de Israëli’s vinden het land 
niet meer veilig. Uit een enquête-
onderzoek van El Al gaf meer dan 
80% aan niet (meer) naar Tur-
kije op vakantie te willen gaan.
Dit signaal heeft ook het Turkse 
Ministerie van Toerisme opge-
pikt. Het dalende aantal Israë-
lische toeristen is duidelijk 
merkbaar. Dit niet alleen bij de 
winkeliers of op de markt, maar 
ook alle ‘all-inclusive’ resorts, die 
zo populair bij de Israëli’s zijn, 
blijven leeg vanwege het wegblij-
ven van toeristen. En dit voelen 
de Turken in hun portemonnee.
Onmiddellijk is het Turkse Minis-
terie van Toerisme een campagne 
gestart om de Israëli’s terug te 

winnen, en dat niet zonder suc-
ces. Samen met de Israëlische 
tour operators werden reizen naar
Turkije voor spotprijzen aan ge-
boden: 4 dagen in een ‘all-inclu-
sive’ resort, inclusief vlucht en 
trans fer. Afgelopen week zijn  er
219 boekingen geweest en men 
ver wacht een stijgende lijn. 
De vluchten naar Turkije worden 
voorlopig alleen door de Turk-
se luchtvaartmaatschappij en  
uitge voerd. De Israëlische maat-
schappijen staken voorlopig de 
vluch ten naar het land omdat de
Turkse autoriteiten de ‘vlie-
gende air marshalls’ verboden 
heb ben. Deze ‘onzichtbare’ gewa-
pen de  ‘bewakers’ aan boord 
wordt een visum geweigerd. 
Voorlopig is deze crisissituatie 
ver holpen. Het is natuurlijk onbe-
kend hoe lang de lage prijzen voor 
de luxe vakantie in Turkije een 
‘lokkertje’ blijven voor de Israëli-
sche toerist. Eén ding is wel ze-

ker, de mentaliteit van de Israëli’s 
kennende, de prijs-kwaliteit ver-
houding zal altijd een rol blijven 
spelen in de keus naar een vakan-
tiebestemming, aldus ISRA.com. 

Naschrift van de redactie:
Aanleiding voor de bekoelde ver-
houding met Turkije was het 
Wereld Economisch Forum in 
Davos, waar  de Turkse premier 
Erdogan president Shimon Peres 
toebeet "Jullie maken mensen 
dood". Peres reageerde hierop 
door te  vragen "Wat zou u doen 
als op Istanboel raketten werden 
afgeschoten?"
De Turkse premier wilde hierop 
reageren, maar kreeg naar zijn 
zin onvoldoende spreektijd van 
de voorzitter. Hij liep kwaad weg 
van de conferentie en werd ver-
volgens in Turkije als een held 
ontvangen.
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Voor oud en jong, Joods, 
Israëlisch, of geen van beide, uit 
Groningen, Friesland en Drenthe.

Vier culturele ontmoetingen
die te ma ken hebben met litera-
tuur, kunst, geschiedenis, muziek
en nog veel meer. 

Wie is er geïnteresseerd om 
mee te doen?
Een korte lezing te houden over 
een onderwerp waar je veel van
afweet of goed in bent? 
Een lezing bijwonen?

‘Shalom’ – culturele ontmoetingen in Groningen

Andere mensen leren kennen?
Films bekijken?
Het ruilen, verkopen, kopen, 
geven/nemen van oude spullen 
zoals: kinderboeken en andere 
boeken, video’s, dvd’s, JaGDaFs, 
NIWs etc.

Dat kan allemaal in Groningen 
op donderdagavonden vanaf 19.30 
tot 21.30 uur.
Je kunt eerder komen of later 
vertrekken – het kan allemaal, 
vooraf aanmelden is niet nodig.

Data
donderdag 19 maart
donderdag 16 april
donderdag 28 mei
donderdag 18 juni

Kosten
€ 1.50 per persoon per keer

Adres
Wijkcentrum ‘De Berk’ (Selwerd), 
Berkenlaan 238,
9741 JV Groningen

Uitnodiging

Voor de Algemene ledenver-
gadering van de Vereniging 
JaGDaF te Groningen te houden 
op dinsdag 21 april 2009 in 
Groningen*.
Aanvang 19.30 uur.

Agenda
1.Opening
2.Mededelingen voorzitter
3.Verslag ALV 24 april  2008
4.Jaaroverzicht bestuur 2008
 Resultatenrekening 2008
 Begroting 2009
5. Benoeming Kascommissie
6. Jaarlijks vast te stellen
 contri butie
7. Rondvraag
8. Sluiting

*Het bestuur verzoekt de leden 
die de vergadering wensen bij te 
wonen zich uiterlijk 7 april 2009 

op te geven bij het secretariaat, 
Anton Mauvestraat 9, 8932 
KH Leeuwarden of e-mail: 
ietschabbing@hotmail.com, 
waarna voor toezending van de 
bij de agenda behorende stukken 
zal worden zorg gedragen.

De locatie zal afhankelijk van het 

aantal leden dat de vergadering 
wil bijwonen, worden vastgesteld.

Bestuur van de Vereniging 
JaGDaF
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 Loeach
voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

15 maart
Synagoge, Folkingestraat, Gro-
ningen. Di Gojim. Info en reser-
veren www.digojim.nl
22 maart
Synagoge, Folkingestraat, Gro-
ningen. Vrouwenkoor Mrs John-
son. Info en reserveren
www.mrsjohnson.nl
22 maart
Oosterwolde, Hotel de Zon.
Le Dor Wa Dor houdt een thema-
dag, waarvoor je je op kunt geven 
per e-mailatelier200@home.nl of 
per tel. 0514 564177.
24 maart 
19.30 uur, Tresoar, Boterhoek 1, 
Leeuwarden. Genootschap Neder-
land-Israël. Sociaal werk in Isra-
el. Trees Troostwijk vertelt over 
Fund For Food From Friends, 
Tina Reisman over WIZO en Iet 
Schabbing kijkt met u naar  een 
Wizo-film. Na de pauze voor de 
leden de Jaarvergadering.
24 en 25 maart 
20.00 uur, Theater de Meenthe, 
Steenwijk. Het Internationaal 
Danstheater 'Nesjomme' met 
Dans rond klezmer en kippen-
soep. Hedy Lester leidt u door het 

programma.
Info en speellijst tel. 0521 513 
888 of www.intdanstheater.nl
27 maart
20.00 uur, Geert Teis Theater, 
Stadskanaal. Het Internationaal 
Danstheater 'Nesjomme'.
Info tel. 0599 631 731 of
www.intdanstheater.nl 
29 maart
Begin zomertijd
7 april
na zonsondergang zoeken naar 
chameets (kol chamira)
8 april
begin vasten 5.09 uur, begin cha-
meetsverbod 10.49 uur, chameets 
verbranden voor 12.10 uur.
Begin jomtov 20.10 uur. Eerste 
Seideravond..
9 april
Eerste dag Pesach. Tweede Sei-
deravond. Begin Omertelling.
9 april
20.15 uur, gebouw Joodse Ge-
meente, Slotmakersstraat 16, 
Leeuwarden.Gezamenlijke Seider.
Voor info en opgave
tel. 058 288 4521 of 058 2121 524 
of e-mail
ietschabbing@hotmail.com
10 april 
Tweede dag Pesach. Begin Sjab-
bat 19.10 uur.
14 april
Begin jomtov 19.15 uur
15 april
Zevende dag pesach
16 april 
Achtste dag Pesach
19 april
Synagoge, Folkingestraat, Gro-
ningen. Symfonieorkest Scarmou-
che.

Info en reserveren
www.symfonieorkest-scarmouche.
nl
21 april 
Jom Hasjoa / herdenking Holo-
caust
28 april
Jom Hazikaron / herdenking 
slachtoffers Israël
29 april
Jom Ha’atsmaoet / Onafhanke-
lijkheidsdag Israël
12 mei
Lag Ba’Omer

De volgende evenementen zijn 
in het Joods Historisch Museum 
Info tel. 020 5310 310 of
www.jhm.nl
tot en met 5 april
Foto Bert Nienhuis, overzichts- 
tentoonstelling
6 maart t/m 21 juni
Lach en Vergeet! Liedjes van 
Joodse artiesten.

Decor- en lichtontwerp:
 Yaron Abulafia
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Sjoeldiensten

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

PJGNN: informatie ook over 
sjoeldiensten tel. 06 22762967; 
e-mail:
post@ pjgn-noordnederland.nl

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

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

Joodse feest- en treurdagen 5769/2009

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

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

Transportbanden

Robot Sorting

Archiefvernietigers

Rollensnijmachines

Advies

Ontwerp

Ontwikkeling 

 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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