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Sjawoe’ot (betekent letterlijk weken). 
Eén week heeft 7 dagen. 7 weken 49 
dagen na Pesach is het Sjawoe’ot. 
Tussen Pesach en Sjawoe’ot wordt 
er iedere dag één dag van de Omer 
afgeteld. In de Tora worden 7 namen 
voor Sjawoe’ot genoemd. Chag 
Mattan Tora is zeer waarschijnlijk het 
belangrijkst: het geven (en ontvangen) 
van de Tora, de wetten. Bloemen, 
vruchten en het eten van melkkost – u 
weet het zo langzamerhand vast en 
zeker!

Rosj Hasjana
Het volgende nummer van JaGDaF zal 
ruim voor Rosj Hasjana verschijnen 
(zie blz. 22). Is het niet een bijzonder 
aardig idee uw familie en vrienden 
Sjana towa – een goed 5770 te 
wensen? In wat voor vorm u maar wilt; 
zie voor nadere informatie blz. 22).

Een belangrijke gebeurtenis die heeft 
plaatsgevonden is de overdracht van 
het gebouw synagoge Folkingestraat 
in Groningen. De Stichting Oude 
Groninger Kerken is de nieuwe 
‘huisvader’, en daar zijn ze heel blij 
mee. Het was een plechtig moment 
waarop de overdrachtsovereenkomst 
tussen de gemeente Groningen en de 
Stichting Oude Groninger Kerken werd 
ondertekend. Leest u hier meer over 
op de pagina’s 14 t/m 17.

Ten slotte wens ik u allen een mooie 
en prettige zomer, thuis, ergens in 
Nederland of waar ook maar ter 
wereld!

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Het was even schrikken toen 
Ruth me belde met de prangende 
vraag, waar blijft mijn artikeltje.
En dat, nadat ze al een eerdere
‘aanmaning’ had gestuurd.  
Gelukkig is het nog gelukt om op 
tijd het een en ander op papier te 
zetten en is een crisis voorkomen. 

Maar, zo ongeveer is de kredietcri
sis ontstaan, doordat men op een 
gegeven moment niet meer aan de 
vraag kon voldoen. Er zijn reeds 
vele voorbeelden geschreven, om 
het ons duidelijk te maken. Een 
aantal keren heb ik het voorbeeld 
gezien van een barkeeper die 
zijn clientèle de drank op krediet 
schenkt. Hij verkoopt steeds gro
tere hoeveelheden drank, krijgt 
steeds meer klanten en kan zelfs 
de prijs verhogen. De bank en 
de groothandel zien dit allemaal 
met veel plezier gebeuren en le
nen hem geld voor uitbreiding 
van de zaak en de groothandel 
kan bijna de vaten sterke drank 
niet meer aanslepen. Tot… de dag 
komt dat de bank eindelijk wel 
eens iets wil zien van al die grote 
sommen geld en de drankengroot
handel eindelijk betaald wil wor
den voor de vele geleverde vaten. 
Maar de barkeeper heeft niets en 
ook zijn feestvierende clientèle 
is niet in staat om iets te beta
len en dan klapt de hele luchtbel. 

“Je mag niet begeren”
De essentiële vraag die aan dit 
alles ten grondslag ligt is natuur
lijk, hoe kan de mens komen tot 
een zekere beperking van zijn ei

gen lusten en tevreden zijn met 
wat hij heeft. Het is niet voor niets 
dat de 10e van de asseret hadibrot, 
de ‘tien uitspraken’, luidt: “Je mag 
niet begeren.” Met andere woor
den het hoort bij de basisprinci
pes van het Jodendom, die toen 
verwoord zijn bij de berg Sinai. 

Twee lijnen
Het Jodendom heeft een wereld
visie die vanuit twee lijnen wordt 
bepaald. Enerzijds geloven wij dat 
G’d bepaalt wat er in deze wereld 
gebeurt. (Ik begrijp meteen dat 
menig lezer nu met allerlei vragen 
zit over de vele narigheden in het 
groot en in het klein die er gebeu
ren, maar dat moeilijke onderwerp 
valt buiten de marges van dit arti
kel en het is zelfs de vraag of er een 
artikel valt te schrijven waarin op 
deze levensvraag een voor ieder 
bevredigend antwoord valt te ge
ven.) Elk jaar vragen wij in onze 
gebeden op Rosj Hasjana en Jom 
Kippoer dat Hij ons een jaar moge 
schenken van zegen, zowel in ma
teriële zin, in geestelijke zin als 
in spirituele zin. Nog sterker, de 
Talmoed stelt dat op Rosj Hasjana 
en Jom Kippoer wordt vast gelegd 
hoeveel iemand in het komend jaar 
gaat verdienen. En ook dagelijks 

in onze gebeden vragen we G’d om 
allerlei vormen van ondersteuning. 

Eigen verantwoordelijkheid
Maar, dat betekent niet dat de 
mens nu rustig achterover kan leu
nen en kan denken: “Ik heb netjes 
al mijn gebeden gezegd, ik erken 
volledig dat G’d bepaalt wat er in 
deze wereld gebeurt, dus nu is het 
ook zijn taak om ervoor te zorgen 
dat ik voldoende te eten heb, een 
dak boven mijn hoofd, enz, enz…!” 
Nee, het Jodendom gaat uit van 
de eigen verantwoordelijkheid die
iedereen heeft om er zelf voor te 
zorgen dat in al zijn behoeftes 
wordt voorzien en tegelijkertijd 
dient men zich te realiseren dat 
alles van ‘Boven’ komt. Het klinkt 
tegenstrijdig en misschien is het 
vanuit onze menselijke visie zelfs 
af en toe tegenstrijdig, maar zo 
heeft G’d deze wereld ingericht. 

En dat is wat ik bedoel met die twee 
lijnen. Wij ‘lopen’ op de aardse lijn, 
waar we onze eigen verantwoorde
lijkheid moeten dragen en gelijk
tijdig weten we dat er een Hemelse 
lijn is, waar bepaald wordt hoe het 
ons zal vergaan op deze aarde. 

Tot slot
Wanneer men zo naar de wereld 
kijkt dan begrijpt men ook dat het 
geen zin heeft om alsmaar meer 
te willen hebben, want hoeveel je 
ook werkt, je zal nooit meer krij
gen dan voor jou is weggelegd op 
Rosj Hasjana en op deze manier 
leer je omgaan met de realiteit 
waarmee je geconfronteerd wordt. 

Crisis

De kredietcrisis – terug 
naar het fundament van 

onze beschaving:
DE TIEN GEBODEN.

door rabbijn S. Evers
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Een ander belangrijk punt dat 
ze ker als positief meegenomen 
mag worden van deze crisissitu
a tie is dat mensen weer wat 
meer zijn gaan nadenken over 

Vervoig 'O.R.T.'

Mozes daalt de berg af met de stenen tafelen,
een pagina uit de zogenaamde bijbel van Alba, vervaardigd in

opdracht van Don Luis de Guzmán, in 1442.
Uit: De Joodse Wereld.

wat echt essentieel is en wat 
toch iets minder belangrijk is.  
En het is in ieder geval van groot 
belang om iemand die door deze 
crisis in de problemen is gekomen 

of zelfs zijn baan heeft verloren 
te ondersteunen, zeker moreel en 
indien mogelijk ook materieel. 
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Een volk bouwt zijn huis
Palestijnse Reisschetsen

Men staat hier voor een verba
zingwekkend verschijnsel in Pa
lestina: vlak aan de grenzen van 
het nauwe, morsige Arabische 
Jaf fa strekt zich een nieuwe, mo
derne Europeesche stad uit. Een 
stad met in het centrum tamelijk 
ruime, met boomen beplante bou
levards, waaraan in het groen ge
plaatste villa’s, grootendeels vol
gens den strakrechtlijnigen stijl 
der nieuwe zakelijkheid, naar mo
derne begrippen luchtig en doel
matig. Deze stad strekt zich in het 
verlengde van Jaffa langs den zee
kant uit tot aan het riviertje de Ha
jarkon, omvademt Jaffa ook reeds 
voor een aanzienlijk deel en dreigt 
van Jaffa een Oostersche enclave 
te maken in Europeesch gebied. 

Tel Aviv is als uit den grond ge
sprongen; de snelheid van zijn 
ont wikkeling maakt een Ameri
kaanschen indruk. Zestig kolonis
ten van OostEuropeesche af

Tel Aviv bestaat nog steeds 
100 jaar en ook dit verslag 
van Philip Mechanicus is zeer 
lezenswaardig; hoewel hij het 
over de stichting van Tel Aviv 
heeft in 1907. Principieel heb 
ik niets aan zijn tekst en spel-
ling willen veranderen, dus 
ook dit jaartal niet. Hij was 
daar in de jaren dertig van 
de vorige eeuw – geen inter-
net, reisgidsen e.d. Als u dit 
artikel leest, komt u beslist 
parallellen met ‘onze crisis’ 
tegen, interessant. Toch was 
het toen heel anders – leest u 
maar!
 RL

Naar Tel Aviv

VOORDAT ik voet op den bodem 
van Palestina had gezet, was Tel 
Aviv een ledig woord voor me. Vol
gens een vooraf keurig uitgewerkt 
reisplan, — waaraan ikzelf niet 
de bet stond, — was ik voorne
mens, regelrecht van Jaffa door te 
reizen naar Jeruzalem, de hoofd
stad van Palestina. Op de reede 
van Jaffa heb ik mijn reisplan 
overboord geworpen en ben eerst 
naar Tel Aviv gereisd. Gereisd, 
is hier een wel wat royaal begrip; 
want in nauwelijks vijf minuten 
had de fiacre (huurrijtuig, red.), 
waaraan ik mij en mijn bagage 
tegen redelijk hoogen prijs had 
toevertrouwd, de grens van Jaffa 
en Tel Aviv bereikt en in nau
welijks een kwartier mijn hotel.

komst, die in het benauwde Jaffa 
als kooplieden of beambten hun 
bestaan vonden, hebben in 1907, 
met behulp van een leening uit 
het JoodschNationale Fonds, de
ze stad gesticht, er voor zichzelf en 
hun gezinnen, vlak aan zee, in een 
zand woestenij, een aantal villa
tjes doen bouwen, en dit gehucht 
den naam Tel Aviv gegeven. Tel 
Aviv komt als stadsnaam reeds in 
het Oude Testament voor, in het 
hoofdstuk Ezechiel. Deze stad lag 
in Babylonië en was een verzamel
plaats voor ballingen. Omtrent 
de beteekenis van den naam der 
tegenwoordige stad schijnt geen 
klaarheid te bestaan, doch vol
gens de woordelijke afleiding zou 
Tel Aviv moeten beduiden ‘Lente
heuvel’; lente van Aviv, heuvel van 
Tel.  In 1911 hadden zich reeds 
500 personen in het stadje geves
tigd, na den oorlog nam het een 
snelle vlucht; in 1932 telde het 
45.000 inwoners, thans reeds over 
de 60.000, en nog steeds breidt 
zich het zielenaantal snel uit. 

Hoogstwaarschijnlijk is Tel Aviv 
op het óogenblik ter wereld de ee
nige stad, die zich mag verheu
gen in economischen opgang. Het 
heeft dezen opgang voor namelijk 
te danken aan de omstandigheid, 
dat de teelt van Jaffasinaasap
pelen zich sedert de laatste jaren 
met groote sprongen heeft uitge
breid, meerendeels op plantages, 
die in handen van Joden zijn. De 
Jaffasinaasappel, — de langwer
pige vrucht met haar dikke, wat
tenachtige schil, — is een mono
polieproduct, dat geen concurren
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tie van het buitenland te duchten 
heeft en een minimale winst laat 
van niet minder dan 10—12 pct. 
De Europeesche markten nemen 
dit product gaarne, en in toene
mende mate, op. Hier ligt in 
hoofd zaak het geheim van de pros
periteit van Tel Aviv en daardoor 
van geheel Palestina. Tel Aviv 
heeft zich snel ontwikkeld tot een 
bedrijvig industrieel en handels
centrum in de Sjáronvlakte, waar 
zich de citruscultuur der Joden in 
hoofdzaak concentreert. Sedert de 
laatste jaren heeft zich hier een 
heele reeks industrieele bedrijven 
gevestigd, of uitgebreid. Men vindt 
hier, om enkele voorbeelden te 
noe men, een cementindustrie, een 
tex tielfabriek, een cigarettenindu
strie, een schoenindustrie, een 
klee dingindustrie, drukkerijen, 
een biscuitfabriek, een kunsttand
industrie, die volgens de fijnste 
techniek werkt en haar producten 
ook naar andere deelen der we
reld zendt. Al deze en andere in
dustrieën worden aangevuld door 
een reeks kleine bedrijven van 
Rus sische en Poolsche handwer
kers, die hun vakbekwaam heid in 
deze opkomende samenleving met 
volle vrucht kunnen toepassen. 

De industrie staat hier nog eerst 
aan haar begin, maar zij heeft 
goede kansen. En daarvan pro
fiteert zij. De textielindustrie is, 
naar ons werd verzekerd, zelfs 
in staat het hoofd te bieden aan 
de concurrentie van haar Japan
sche zuster, die ook tot het Nabu
rige Oosten is doorgedrongen, èn 
doordat de Palestijnsche regee

ring de textielindustrie tegen het 
buitenland beschermt èn doordat 
de arbeidsloonen zeer aanzienlijk 
lager zijn dan die, welke de tex
tielindustrie in Engeland en Ne
derland aan haar werkvolk pleegt 
te betalen; ook doordat de textiel
industrie arbeidt met tegen sterk 
gereduceerden prijs gekochte 
twee de handsmachines en doordat 
zij haar geld zoo economisch mo

gelijk heeft ge ïnvesteerd, nl. door 
zich te beperken tot de vervaardi
ging van de meest courante goe
deren. De loop der goederen der 
textielindustrie bepaalt zich niet 
tot Tel Aviv en Palestina, doch 
gaat ook naar Syrië, Irak en den 
Hedzjas. De industrie be gint hier 
reeds haar verlangen te vertoo
nen, de markten in het Naburige 
Oosten voor zich op te eischen. 

Vervolg 'Een volk bouwt zijn huis'

'Mograbi' .... hart van Tel Aviv
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De bloei van Tel Aviv stimuleert 
op zijn beurt het landbouw en zui
velbedrijf, dat zich rondom de stad 
heeft gevestigd en voor den afzet 
van zijn vee, groenten en melkpro
ducten hoe langer hoe meer vast
heid verkrijgt, doordat de stadsbe
volking optreedt als een constante 
en grooter wordende afneemster. 

Een roep van bloei, die van Tel 
Aviv uitgaat, heeft ook in psycho
logisch op zicht een sterke wer
king. Europeesch kapitaal, dat te
vergeefs zoekt naar winstgevende 
belegging, vindt sedert de laatste 
jaren zijn weg naar hier. Euro
peesche bankinstellingen en on
dernemers blijken belangstelling 
voor Tel Aviv en zijn omgeving 
aan den dag te leggen; geregeld 
bren gen vertegen woordigers van 
groo   te buitenlandsche instellin
gen ver kenningsbezoeken, ook 
Ne derlandsche. Kapitaalkrachti
ge Zio nisten in het buitenland 
bren  gen kapi taal naar Tel Aviv 
over. Duitsche Joden, die hun exi
stentie in Duitschland moeten 
prijsgeven, deponeeren, voorzoo
ver zij in Duitsch land hun kapi
taal kunnen loskrijgen, dit hier 
bij de banken. Een gezaghebbend 
bank man hier schat de som aan 
vlottend kapitaal bij de banken al 
sedert een half jaar op zeven mil
lioen (Palestijn sche) ponden ster
ling. Waarschijnlijk is het zelfs, 
dat deze raming aan den lagen 
kant blijft. Dit geld wacht op be
legging, waarvoor thans  openin
gen worden gezocht. Een deel van 
het kapitaal zoekt een uitweg in 
de winstgevende sinaasappelin

dustrie, een ander deel zoekt vast
heid in grondaankoop en huizen
bouw. Tel Aviv wordt op het oogen
blik inderdaad naar alle kanten 
uitgebouwd. Fabrieken worden 
uit gelegd of verplaatst, woningen 
worden in allerijl opgetrok ken voor 
de nieuwe arbeiders en employ’s, 
waaraan de zich ontplooiende 
indus trieën plaats bieden en die 
thans vaak gerecruteerd worden 
uit de ‘toeristen’, die op goed geluk 
naar Palestina komen; hotels en 
pensions worden gebouwd om het 
weder stijgend vreemdelingenver
keer op te vangen. Men bespeurt 
bij elken stap, dien men hier doet, 
den jachtigen klop van den arbeid, 
waarvoor men thans nog vele han
den van geschoolde werklieden te
kort komt. Overal hoort men het 
schurend geschuif en den pittigen, 
kor ten metalen tik van den trof
fel. Al vroeg in den morgen, om 
zeven uur, beginnen de arbeiders 
onder het scherpe zonlicht hun op
gewekten en opwekkenden arbeid. 
Zooals het geheele raderwerk de
zer samenleving reeds in den 
vroe gen ochtend begint te draaien. 

De vraag naar grond en de acti
viteit in het bouwbedrijf hebben 
echter ook een schaduwkant. Er 
zijn speculanten in de markt, de 
grondprijzen stijgen snel. Niet 
slechts te Tel Aviv; ook in het 
landbouwgebied. Overal kan men 
klachten vernemen over de snel 
oploopende grondprijzen. Een mooi 
stuk grond aan zee te Tel Aviv, 
dat nog niet lang geleden voor 
1000 pond sterling gekocht werd, 
is thans reeds weer voor het drie

dubbele van deze waarde van de 
hand gedaan. Er zal een groot ho
tel op worden neergezet. Tel Aviv 
ontwikkelt zich ook sterk als bad
plaats. Het hotelbedrijf vindt in 
deze ontwikkeling aanmoediging; 
het rekent er op, dat Tel Aviv over 
eenige jaren de meest gezochte 
badplaats zal zijn van den Levant. 
Een stoute droom, maar het ligt 
er uitstekend voor: breed strand 
met zandigen bodem tot ver in zee.
Het voorbeeld van stijgende grond
prijzen is er één uit vele gevallen 
van soortgelijken aard. Hierover 
heerscht groote ongerustheid. In 
bepaalde kringen koestert men 
over dit verschijnsel ernstige onge
rustheid: men had gaarne ge zien, 
dat het gemeentebestuur prijsrege
lend ware opgetreden. Anderzijds 
is men bevreesd, dat inmenging 
van de overheid het particulier 
ini tiatief, waaraan men in deze 
jonge samenleving graag de lei
ding laat, wanneer het ze nemen 
wil, nadeelig zou kunnen remmen. 
De huisheeren profiteeren intus
schen van den toestand en drijven 
de huren op. Zaken zijn zaken, en 
winst is winst. Wie een eigen huis 
bezit — en dat zijn er in Tel Aviv 
velen, die den grond destijds voor 
een appel en een ei kochten en hun 
huizen goedkoop gebouwd kregen: 
want het arbeidsloon is over het 
algemeen laag, — mag van geluk 
spreken. Het gemeen tebestuur 
heeft de bevoegdheid verlangd en 
verkregen, bij ordonnantie voor 
de huishuren maximale prijsgren
zen vast te stellen. Meer dan 650 
huurders hebben zich met hun 
grie ven tegen de huisheeren tot 
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het gemeentebestuur gewend, dat 
voorloopig de moeilijkheden nog 
met arbitrage wil wegruimen. In 
verscheidene bedrijven dreigen 
ar beidsconflicten over loonquaes
ties; ultimata zijn van de zijde der 
arbeiders gesteld, die de patroons 
van trouweloosheid beschuldigen.
Alles verschijnselen van een ge
zonde conjunctuur in een snel
groei ende samenleving? Staat 
men hier voor een 'boom',  waarop 
een scherpe, reactie moet worden 
gevreesd? Menigeen stelt deze 
vraag. Tel Aviv heeft reden tot 
voorzichtig heid. Vóór 1925 heeft 
Tel Aviv ook een snelle opleving 
gekend, waarop een sterke inzin
king is gevolgd, die velen hun 
goe de kapitaal heeft gekost en 
waar aan menig kolonist te gron
de is gegaan. Nu nog wijst men 
de menschen aan, die tot dezen 
staat van armoede zijn vervallen. 
Er is echter verschil in de snelle 
opleving van toen en die van nu. 
Toen grootendeels zuiver bouw
spe  culatie, die in de reëele verhou
dingen geen behoorlijken steun 
vond; — thans een zich gunstig 
ontwik kelend achterland, dat 
steunt op een handelsproduct, 
het welk een groote winst afwerpt, 
welke een stoot kan verdragen, 
en een zich voorloopig op conser
vatieven grondslag ontwikkelende 
industrie, welke een groote markt 
kan veroveren. Op timisten — en 
van dezen zijn er velen — rekenen 
er op, dat de Jaffasinaasappel ge
leidelijkerwijze de geheele wereld 
zal veroveren en dat het product 
in de naaste toekomst met mil
lioenen en millioenen zal stijgen. 

Erkend moet worden, dat de ap
pel reeds aardig zijn weg door 
de wereld vindt. Er zijn ook pes
simisten, of juister voorzichtigen, 
die weliswaar erkennen dat de 
land bouwindustrie goede vooruit
zichten opent, doch meer waarde 
hechten aan een geleidelijke, rus
tige ont wikkeling en bevreesd zijn 
voor de eventueele gevolgen van 
een reactie, die ver wacht zou kun
nen worden tegen den tijd, dat de
genen, die thans koortsachtig geld 
in de sinaasappelindustrie steken, 
moeten opkomen voor aflossing 
van hypotheek en wat daarmede 
verband houdt. De economische 
po litiek der Engelsche regeering 
wordt op dit punt door de ervaring 
van de crisis na 1925 beïnvloed. 
Zij stelt zich op het standpunt, 
dat zij een dergelijke nieuwe er
varing niet in de hand mag wer
ken, dat een opkomend land als 
Pa lestina zooveel mogelijk voor 
schok ken behoed moet blijven, 
wes halve zij, bij alle vrijheid 
voor werkelijk kapi taalkrachtige 
personen om zich in dit land als 
kapitalisten te vestigen, in het 
al ge meen een voorzichtige immi
gratiepolitiek voert. Daarop ko
men wij in ruimer verband terug. 

Tel Aviv voelt onder zijn snelle 
economische opkomst zijn eigen
waarde stijgen en het begint zoo 
langzamerhand zijn economi
schen invloed in de landspolitiek 
te doen gelden. Het voelt sedert 
geruimen tijd behoefte aan een 
eigen haven, waarnaar het, onder 
de leiding van zijn burgemeester, 
den Rus Dizengoff, een charmante 

persoonlijkheid, streeft. Het heeft 
een poging gedaan om de positie 
van Haifa, in het Noorden, als 
uitvoerhaven over te nemen, doch 
een regeeringsonderzoek heeft 
uit gemaakt, dat Haifa in vele op
zichten de voorkeur verdient, en 
besloten is, van Haifa een goede 
moderne haven te maken. Haifa 
heeft intus schen zijn nieuwe ha
ven reeds kant en klaar. Tel Aviv 
heeft het dan ook bij een protest 
moeten laten en streeft thans 
naar bevredigende compensatie 
voor de geleden teleurstelling. Het 
is van meening, dat Haifa voor 
Tel Aviv niet de gewenschte op
lossing zal brengen en dat, tenzij 
ook Jaffa, waaraan Tel Aviv zoo 
nauw grenst, tot een groote mo
derne haven wordt uitgebouwd, 
laatstgenoemde stad in een be
knelde positie blijft. De regeering 
schijnt ten aanzien van Jaffa niet 
zoo radicaal te willen doortasten 
als zij ten aanzien van Haifa heeft 
gedaan. Groote politieke belan
gen zouden daarbij een rol spelen.  
Naar wij uit goede bron vernemen 
heeft het gemeentebestuur van 
Tel Aviv thans voorgesteld, voor 
Tel Aviv een hulphaven te ma
ken, die zou kunnen komen op de 
plaats, waar de Audzjarivier in 
de Middellandsche Zee uitmondt. 
De regeering heeft zich over dit 
voorstel nog niet uitgesproken. 

Tel Aviv is geen mooie stad. Het 
draagt de sporen van koloniale 
ontwikke ling: snel opgebouwd met 
al de fouten ervan. Ofschoon het 
in het centrum een paar breede 
straten heeft, die men fantasie

Vervolg 'Een volk bouwt zijn huis'
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rijk met ‘boulevard’ heeft betiteld, 
zoo is het toch zonder deugdelijk 
plan nauw opeenbouwd, hier en 
daar zelfs zóó nauw, dat men zich 
niet kan onttrekken aan den in
druk van typische volksbuur ten. 
Fabrieken, bij de opkomst van de 
stad gebouwd, blijken hier en daar 
een belemmering voor den uit
leg van de stad. Het uiterlijk van 
dikwijls goed ontworpen huizen 
draagt de sporen van ondoelmati
ge voortvarendheid en gebrek aan 
vakbekwaamheid. Architecten 
met wie ik sprak, schudden daar
over teleurgesteld het hoofd. In 
het centrum der stad verheft zich 
een gymnasium, niet slecht van 
stijl, doch in de omgeving, waarin 
het geplaatst is, slecht van kleur, 
blauwgrijs. Een gebouw van uit
gesproken stijl is de z.g. Mograbi 
Opera, die het stratencomplex, 
vlak bij het strand gelegen, mooi 
beheerscht. De straten dragen de 
namen van levende of doode figu
ren, waaraan het Zionisme dank 
verschuldigd is: Herzlstraat, Al
lenbyweg, Rothschild Boulevard, 
Bialikstraat, Herbert Samuelka
de, El Ben Jehoedastraat. Door 
deze straten loopen geen trams 
doch uitslui tend omnibussen, die 
gedreven door bekwame Joodsche 
chauffeurs, hun dienst uitstekend 
verrichten. Voor vijf mils (een pond 
sterling is 100 piaster, een piaster 
is tien mils) rijdt men in snelle 
vaart van het eene einde naar het 
andere eind der stad. Niet zelden 
langs kameelenkaravanen, die het 
Europeesche Tel Aviv een onwe
zenlijk Oostersch cachet verleenen. 

"Met boomen beplante boulevards, waaraan in het groen geplaatste villa's, 
grootendeels volgens den strak-rechtlijnigen, naar moderne begrippen

luchtig en doelmatig. "
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Bram van Pinxteren (21) is 
een Joods-Nederlandse stu-
dent aan de Hebrew Univer-
sity of Jerusalem. “Ik heb 
enorme lol met zowel mijn 
Ara bische als mijn Israëli-
sche klasgenoten.”

In Jeruzalem hangt een gespan
nen sfeer. Overal waar je komt 
staat het nieuws aan. Wanneer ik 
‘s morgens opsta, kijk ik meteen op 
internet naar de laatste berichten. 
Ik heb vrienden en familie in risi
cogebieden en ben altijd bang dat 
een van hen slachtoffer geworden 
is. Elke keer als ik lees over doden 
gaat er een golf van angst door 
me heen, totdat de namen worden 
vrijgegeven. Dan voel ik me opge
lucht omdat er niet iemand was 
die ik ken en direct daarna voel 
ik me schuldig over mijn opluch
ting omdat ik weet dat nu het le
ven van een ander overhoop ligt. 

De dagen op de universiteit voelen 
surrealistisch. Op het ene moment 
staan er groepjes Arabische en Is
raëlische jongeren op verschillen
de plekken te demonstreren en een 
paar minuten later heb ik enorme 
lol met mijn Arabische en Israëli
sche klasgenoten. Er worden over 
en weer grappen gemaakt. Maar 
er wordt ook gesproken over de 
hoop op vrede en de angst voor het 
verlies van familie en vrienden. Er 
zijn te weinig gemengde vriend
schappen. Maar dat komt vooral 
omdat mensen elkaar niet durven 
te vertrouwen. Ik vertrouw mijn 
eigen vrienden natuurlijk, maar je 

bent toch op je hoede in het open
baar. Dat geldt voor beide kanten.
Iedereen die hier voor lange tijd zit, 
heeft wel iets ergs meegemaakt. 

Op een wandeltocht liepen we 
langs een weg met veel verkeer. 
We bevonden ons in een gebied 
met alleen Arabische dorpen en 
boerderijen. Automobilisten, met 
name de jongeren, staken hun 
hoofden uit de ramen van hun au
to’s. Ze schreeuwden dreigemen
ten naar ons, scholden ons uit voor 
zwijnen en maakten dreigende en 
obscene gebaren. We zijn toen een 
stuk omgelopen om niet door het 
dorp te hoeven, dat durfden we 
na al die dreigementen niet meer.
De verhalen van mensen die je 
hoort, grijpen je aan. Een vrien
din van mij is op 5jarige leeftijd 
gewond geraakt bij een raket
aanval op Sderot. Ze heeft er lit
tekens aan overgehouden, omdat 

ze door glas en splinters geraakt 
werd. Haar buren hebben de aan
val niet overleefd. Iedereen in 
dit land kent wel iemand die ge
wond is geraakt of omgekomen is. 

Dagelijks leven
Intussen gaat het dagelijks leven 
gewoon door. De beveiliging is 
overal strenger en het centrum 
van de stad is minder druk dan 
normaal. Ik vrees op dit moment 
niet voor mijn eigen veiligheid, 
maar ik moet wel rekening hou
den met de situatie. Ik neem zo 
min mogelijk de stadsbus maar 
dat lukt niet altijd. Als je samen 
een taxi deelt kun je de kosten nog 
delen, als je alleen reist is dat niet 
altijd te betalen. Ik ben wel bang 
dat de situatie escaleert. Er gaan 
geruchten over een nieuwe opstand 
in Palestijns gebied en dan kan 
het een stuk gevaarlijker worden. 
Ook wordt er gespeculeerd over 

Leven van alledag in Israël
tijdens de Gaza-oorlog

 door Mare de Vries

Foto uit Graffiti in Yitzhak Rabin Square, november 1995
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een nieuwe oorlog met Libanon. 
Met mijn Arabische klasgenoten 
kan ik het goed vinden en om dat 
zo te houden praten we expres zo 
weinig mogelijk over politiek. Met 
een goede Arabische vriend trek 
ik elke dag op. Ik kom ook veel bij 
hem thuis om te genieten van de 
heerlijke lunches die zijn moeder 
maakt. Samen kijken we naar 
standup comedy. Voordat het con
flict uitbrak, hadden we het vaak 
over politiek en de toekomst van 
het land. Momenteel doen we dat 
minder. Alles komt te dichtbij om 
idealistisch te zijn Onze meningen 
verschillen te veel om goed te kun
nen praten en ik vind de vriend

schap op dit moment belangrijker. 
Ik moet eerst mijn vrienden en 
familie uit de risicogebieden veilig 
terugzien voordat ik weer helder 
kan denken. Een paar dagen ge
leden ging ik met hem mee naar 
huis. Om bij zijn huis te komen 
moeten we een Arabische bus pak
ken. Dat is normaal al spannend, 
maar tegenwoordig ronduit eng. 
Ook de wandeling door zijn wijk is 
niet bepaald ontspannen voor mij. 
Diezelfde dag liep hij met mij mee 
door een streng religieuze joodse 
wijk. De situatie was omgekeerd. 
Toen we terug naar het centrum 
moesten, vreesden we voor aan
slagen en besloten we toch maar 

een taxi te nemen. Het is de re
aliteit van de dag in Jeruzalem.

Berichtgeving
In de Westerse media is een ver
keerd beeld ontstaan van de situ
atie hier in Israël. Er is veel dis
cussie, maar niemand heeft een 
oplossing. Het grootste probleem 
is dat Israël geen prioriteit ziet 
in goede PR. Ze doen wel verslag 
van alles, maar proberen de do
den en gewonden zoveel mogelijk 
buiten beeld te houden. Daardoor 
heeft Nederland geen goed beeld 
van het aantal Israëlische slacht
offers. Hamas heeft zich ingegra
ven in de burgerbevolking en dat 
maakt het praktisch onmogelijk 
om burgers buiten schot te hou
den. Bovendien zijn ze gestopt 
met het dragen van uniformen 
zo dat de gevangen, gewonde en 
om gekomen militanten burgers 
lij ken. Daardoor lijkt het net of Is
raël alleen burgerdoelen beschiet.
De Israëlische en Palestijnse au
toriteiten schreeuwen om het 
hardst wiens strijd het meest ge
rechtvaardigd is. De steden Sde
rot en Ashkelon zijn samen met 
andere steden in de westelijke 
Ne gev veranderd in spooksteden, 
maar constante doodsangst is 
moei lijk vast te leggen. Ik zie ook 
dat de hele burgerbevolking van 
de Gazastrook lijdt. Dat doet mij 
en veel Israëli’s ontzettend pijn.
Ik vind dat er in het Westerse 
nieuws te weinig aandacht wordt 
besteed aan de Israëlische kant 
van het verhaal. Israël lijdt al 
meer dan acht jaar onder de ra
ketaanvallen. Dat de Israëlische 

Paspoort
  Naam: Bram van Pinxteren

  Leeftijd: 21 jaar
Geloof: Joods

  Studie: Voorbereidingsjaar
  Hebrew University of Jerusalem om medicijnen te kunnen studeren

Kinderen die speelgoed pistolen in de lucht houden, Gaza.
'Jong geleerd, is oud gedaan...'
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regering dan ingrijpt op militair 
niveau vind ik een logisch gevolg. 
Israël heeft op verzoek van Fatah 
burgers uit de Gazastrook gehaald. 
Maar vlak daarna werden de aan
vallen alleen maar erger. Hamas 
laat liever hun eigen bevolking 
om komen van de honger dan dat 
ze één dag niet zouden schieten 
op de Israëlische burgerbevolking. 
Het trieste is dat de burgerbevol
king van Gaza niemand heeft die 
voor ze opkomt. Hamas gebruikt 
ze als menselijk schild, terwijl 
Is raël zijn eigen burgers op de 
eerste plaats heeft staan. Vanaf 
hier lijkt het erop dat de Neder
landse bevolking niet door heeft 
dat Hamas zo weinig om hun ei
gen mensen geeft. Ik denk zelfs 
dat Israël meer om de Palestijnse 
burgerbevolking geeft dan Hamas 
zelf. Ze hebben bijvoorbeeld alle 
vervolgde Fatahleden geholpen. 
Naast al die gruwelbeelden zie ik 
Israëlische soldaten mensen hel
pen, ongeacht hun achtergrond. 

Opinievorming
Alle kranten en tijdschriften pu
bliceren de meningen van colum
nisten en redacteurs over het lo
pende conflict. De media praten 
over niets anders. De discussies 
online zijn vervelend. Je hebt de 
‘read and react’ pagina’s, forums 
waarop iedereen zijn mening kan 
geven. Zo zie je wel de meningen 
van beide kanten, maar beland 
je ook al snel in een wellesnie
tes discussie. Vaak ontstaan er 
ongenuanceerde scheldpartijen. 
Ge lukkig kunnen de journalisten 
en deskundigen in de landelijke 

me dia hun mening duidelijk on
derbouwen. Elke nieuwszender 
sleept specialisten aan, variërend 
van oudgeneraals en oudpolitici 
tot woordvoerders van proPales
tijnse organisaties. Maar ook hier 
komt de discussie slecht op gang 
omdat iedereen om het hardst blijft 
roepen dat ze gelijk hebben. Waar
schijnlijk omdat iedereen uitein
delijk gelijk heeft. Er is wel sprake 
van enige vorm van censuur. Con
crete informatie over militaire 
ac tiviteiten mag niet uitlekken. 

Het is natuurlijk niet de bedoe
ling dat bekend wordt waar de 
Israëliërs hun wapens verstop
pen. Daarom komt er pas feite
lijke informatie over gevechten uit 
Gaza wanneer een buitenlandse 
zender dat gemeld heeft. Ook 
de bronnen moeten geheim blij
ven, maar dat is met name voor 
de veiligheid van de informant.
Ik vind de situatie vreselijk en 
ik hoop dat het conflict snel over 
zal zijn. Niemand heeft ooit het 
recht een ander te doden, maar 
soms is er geen andere oplossing. 
Israël kon niet langer toekijken 
hoe hun mensen werden gedood 
en vredelievende oplossingen wer
ken tijdelijk of helemaal niet. Het 
staakthetvuren haalt niets uit 
en de bevolking in de getroffen 
gebieden voelen zich in de steek 
gelaten door hun eigen regering. 

Een oplossing is niet makkelijk te 
bedenken, maar moet beginnen 
met de garantie dat de bombarde
menten en raketaanvalIen stop
pen. Israël moet dan zorgen dat 

er een vrije doorgang komt voor 
noodhulp in de Gazastrook, maar 
dat is nog toekomstmuziek. Ha
mas beweert zelf dat ze pas zullen 
rusten wanneer Israël vernietigd 
is en daarom houdt een staakt
hetvuren de laatste tijd ook geen 
stand. De Palestijnen zullen eerst 
hun economie moeten opbouwen, 
maar de overheid is altijd erg cor
rupt geweest. Hamas steekt al 
het geld in oorlogsvoering en Fa
tah verdeelt het onder hun eigen 
vriendjes. Terwijl dat geld juist 
geïnvesteerd zou moeten worden 
in fabrieken, infrastructuur en 
toe risme. Israël zal daarbij moe
ten helpen, alhoewel Hamas die 
hulp niet wil aannemen. Destijds 
hebben ze alles wat door Israël ge
bouwd is kapot gemaakt. De rege
ringen uit het buitenland moeten 
zich er zeker mee blijven bemoeien, 
maar wel minder druk uitoefenen 
en minder vooroordelen vormen. 
Ze zouden een soort bruggen moe
ten slaan tussen de Palestijnen 
en de Israëliërs en meer inves
teren in duurzame oplossingen. 
Israël blijft mijn thuis, ik wil mijn 
vrienden steunen en mijn leven 
hier leiden. Mijn verloofde komt 
hier ook wonen. Als de situatie 
echt uit de hand gaat lopen, over
leggen we met onze ouders in Ne
derland wat we gaan doen. Maar 
op dit moment is daar nog geen 
sprake van. Ik wil er alles aan 
doen om hier te kunnen blijven.

Met dank overgenomen uit
Because, Uitgave van de School of 
Media in Zwolle.

Vervolg 'Leven van alledag in Israël'
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Vrouwen verzamelen graanschoven in de heuvels van Judea, zoals Ruth deed in de velden van Boaz

Sjawoe'ot
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26 april 2009 zal een histori-
sche datum worden: over-
dracht van de synagoge in de 
Folkingestraat aan de Stich-
ting Oude Groninger Kerken.

Een synagoge die een nieuwe 
eigenaar krijgt. In het ver-
leden was dat vaak slecht 
nieuws. Joodse gemeenten 
moesten hun vertrouwde ge-
bouw verlaten om plaats te 
maken voor een bedrijf of 
– misschien nog erger - een 
christelijk kerkgenootschap 
dat zich in het gebouw ging 
vestigen. Maar op 26 april 
2009 is in Groningen ieder-
een tevreden over de over-
dracht van de synagoge door 
de gemeente Groningen aan 
Stichting Oude Groninger 
Kerken (SOGK). Voor de ge-
bruikers blijft alles bij het 
oude, maar het gebouw wordt 
opgeknapt.  ,,We zullen een 
goed huisvader zijn.”

Een mooiere aankleding van de 
Groningse synagoge voor de over
drachtsbijeenkomst is nauwelijks 
denkbaar. Overal in de cultu
rele ruimte (van ingang tot de 
afschei ding van het sjoelgedeelte) 
van het gebouw hangen schilde
rijen met taferelen uit Tenach, 
ge lardeerd met Torarollen en 
da vidsterren. Abraham, Isaac, 
Jacob en vele an dere bijbelse
figuren komen tot leven.  
Het zijn schilderijen van Yanneke 
Wijngaarden, de actrice die in de 
jaren ’80 in het theaterstuk en 

de film ‘Het Dagboek van Anne 
Frank’ de rol van Anne Frank 
speelde. De synagoge is daardoor 
helemaal in passende sfeer. Die 
sfeer wordt nog versterkt door de 
muzikanten van Etoile Azur die, 
terwijl zo’n zestig genodigden 
bin nendruppelen, Sefardische 
muziek spelen en zingen.     
 
‘Zwaargewichten’
Onder de aanwezigen zijn maar 
liefst drie politieke zwaarge
wichten: burgemeester Jacques 
Wallage, commissaris der ko
ningin Max van den Berg en 
gedeputeerde Hans Gerritsen.  
Wallage vertegenwoordigt de 
dan nog eigenaar van het ge
bouw, de gemeente Groningen.
Ook bestuursleden van de bij 
de overdracht betrokken orga
nisaties zijn er in ruime mate. 
Van het bestuur van SOGK is 
onder anderen voorzitter Ger 
van den Bremen aanwezig.  
Stichting Folkingestraat Synagoge 
(SFS), de organisatie die al sinds 
1981 het gebouw beheert, wordt 
vertegenwoordigd door voorzit
ter Kees Kreb en de bestuurs
leden Bep Koster en Stefan van 
der Poel. Secretaris Wout van 
Bekkum, het SFSbestuurslid 
met de langste staat van dienst, 
moest zich tot zijn spijt afwe
zig melden wegens verblijf in het 
buitenland. De voormalige be
stuursleden Sietze Klaverdijk en 
Jan Rooda zijn wel van de partij.  
Het bestuur van de Nederlands 
Israëlitische Gemeente Groningen 
(NIGG) is aanwezig in de perso
nen van voorzitter Bep Koster en 

de bestuursleden Rob Vleesblok, 
Galit Cohen en Serge Heldring.    

'Gewoon oude Groninger 
Kerk'
Voorzitter Kees Kreb van Stichting 
Folkingestraat Synagoge neemt 
als gastheer het woord. Kreb be
nadrukt dat SFS doorgaat met het 
organiseren van culturele activi
teiten in dit deel van het gebouw, 
‘met nóg meer energie’. Daarbij zal 
de stichting zich steeds meer rich
ten op jongeren door middel van 
educatie. Ook gaat de stichting sa
menwerking zoeken met partners.
Na Kees Kreb spreekt burge
meester Jacques Wallage de aan
wezigen toe. Wallage zegt blij 
te zijn dat het gebouw voortaan 
beheerd wordt door organisaties 
die daarvan verstand hebben: 
SFS en SOGK. SFS heeft haar 
staat van dienst al ruimschoots 
kunnen bewijzen. Wallage ver
wijst naar de erepenning van de 
stad Groningen die SFS in 2006, 
als enige organisatie ooit, ont
ving. Terecht, vindt hij. ,,SFS 
trekt jaarlijks duizenden mensen 
met haar culturele activiteiten.”  
Wallage was tijdens zijn wet
houderschap in de jaren ’70 en 
‘80 voorstander van sloop van 
de synagoge. Nu spreekt hij zijn 
dankbaarheid uit jegens degenen 
die destijds meenden dat het ge
bouw zijn oorspronkelijke func
tie als sjoel moest terugkrijgen.  
Maar toen in de afgelopen jaren 
de kwestie van de overdracht aan 
SOGK begon te spelen, bespeurde 
Wallage dat de Joodse gemeente 
er moeite mee had. ,,Dat kwam 

Synagoge Groningen krijgt nieuwe huisvader
door Marcel Wichgers
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onder meer doordat SOGK kerken 
beheert. Maar deze synagoge ís 
gewoon een oude Groninger kerk.” 
Kennelijk verwijst Wallage daar
mee naar de emancipatiegeschie
denis van de Nederlandse Joden in 
de 19e eeuw. In die periode, waarin 
Joden zich steeds meer integreer
den in de Nederlandse maatschap
pij, beschouwden Joodse gemeen
ten zich als kerkgenootschappen. 
Volgens Wallage is de sceptische 
houding van de Groningse Joodse 
gemeente tegenover de overdracht 
verdwenen. ,,Dat SFS de hoeder 
van het gebouw blijft, heeft de 

Joodse gemeente gerustgesteld.”  
Ook de blijvende, zij het zeer zij
delingse, betrokkenheid van de 
gemeente Groningen bij de sy
nagoge, kan daaraan bijdragen, 
meent Wallage. De grond onder 
het gebouw blijft namelijk eigen
dom van de gemeente Groningen. 
Wallage: ,,Maar dat is minder he
roïsch dan het klinkt. De grond 
onder het gebouw is vervuild.”  

"Mooiste cadeau"
Voorzitter Gert van den Bremen 
van SOGK blijkt in juichstem
ming. Hij noemt in zijn toespraak 

de overdracht ‘een historisch mo
ment’. Van den Bremen: ,,Deze 
synagoge is het mooiste cadeau 
dat SOGK voor haar veertigste 
verjaardag kan krijgen. Want al 
haar kerken zijn van de protes
tantschristelijk denominatie, en 
dat is wel wat eenzijdig. Daarom 
is het belangrijk dat SOGK de 
Groningse synagoge in haar bezit 
krijgt, en dan meteen de mooiste 
van de hele provincie Groningen.” 
Volgens Van den Bremen heeft SFS 
zelf het proces naar de overdracht 
in gang gezet omdat zij steeds meer 
moeite kreeg het technisch beheer 

Tijdens de bijeenkomst waren er ongeveer zestig bezoekers.
Foto: Marcel Wichgers
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uit te voeren. ,,SFS kan zich nu 
wijden aan haar taak om invul
ling te geven aan het gebouw.” 
Wel hoopt SOGK op verdere 
samenwerking tussen SFS en 
Bijzondere Locaties Groningen 
(BLG). Deze laatste organisatie is 
onderdeel van SOGK en exploiteert 
onder meer de Der Akerk en de 
Remonstrantse Kerk in Groningen. 
Aanvankelijk was het de bedoe
ling dat BLG ook de volledige ex
ploitatie van de Groningse syna
goge van Stichting Folkingestraat 
Synagoge zou overnemen, maar 
dat plan ging niet door.  
Van den Bremen kondigt aan dat 

SOGK als een goed huisvader er
voor zal zorgen dat het gebouw er 
goed uitziet. Daartoe heeft SOGK 
plannen voor groot onderhoud aan 
het gebouw, om te beginnen aan de 
buitenkant. ,,We weten wat de pro
blemen zijn. Dit jaar wordt begon
nen met de westgevel, de voorkant 
van het gebouw. Verder moeten 
de problemen nog worden geana
lyseerd. Daarmee wordt dit jaar 
nog begonnen in samenwerking 
met de gebruikers SFS en NIGG.” 

Gebouw met nesjomme
Voorzitter Bep Koster van NIG 
Groningen bevestigt de gemeng

de gevoelens waarover Jacques 
Wallage sprak. ,,We stonden niet 
direct te juichen over een even
tuele overdracht”, begint Koster 
haar betoog waarin ze pijnlijke 
onderwerpen niet uit de weg gaat. 
,,Al is het gebouw sinds begin 
jaren ’50 niet meer in ons bezit, 
het blijft toch een plek van emo
ties voor de Joodse gemeente. We 
vroegen ons af wat voor organi
satie SOGK eigenlijk is. Weten 
ze daar wel wat een synagoge is? 
Houden ze wel rekening met de 
gevoeligheden in het gebruik?” 
Gemengde gevoelens waren er 
volgens Koster in de Joodse ge

Vervolg 'Synagoge Groningen krijgt nieuwe huisvader'

Voorzitter Ger van den Bremen van SOGK en Burgemeester Jacques Wallage zetten hun handtekening 
onder de overdrachtsovereenkomst.

Foto: Marcel Wichgers
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meente ook omdat de synagoge 
zou worden ondergebracht in een 
organisatie die het woord ‘kerken’ 
in haar naam draagt en  zich toe
legt op het onderhoud van monu
menten. Bep Koster: ,,Een sjoel 
is veel meer dan een religieus 
gebouw: het is ook een leerhuis 
en een gemeenschapsruimte. Ook 
is deze sjoel meer dan een monu
ment, omdat het een weliswaar 
zwaar uitgedunde maar toch 
bloeiende Joodse gemeente huis
vest. Deze synagoge is een monu
ment met een ziel, een nesjomme, 
waarvan het gebruik in de afgelo
pen decennia altijd in goed overleg 
tussen JGG en SFS is gegaan.” 
Koster is blij dat de overdrachts
procedure niet van de ene dag op 
de andere is gegaan. ,,Soms is het 
maar goed dat ambtelijke molens 
niet altijd snel draaien. Daardoor 
kon in de loop van de tijd het ver
trouwen over en weer toenemen.” 
Uiteindelijk stond wat de Joodse 
gemeente betreft niets de over
dracht meer in de weg. ,,NIGG  
kan het gebouw onder dezelfde 
voorwaarden als in het verleden 
blijven gebruiken. En SFS kan 
blijven doorgaan met haar acti
viteiten, voornamelijk educatie.”
Die positieve uitkomst is volgens
Koster mede te danken aan
Jac  ques Wallage. Vandaar dat 
zij zich aan het slot van haar 
toe spraak rechtstreeks tot hem 
richt. ,,Bedankt voor de steun 
aan de Joodse gemeente die u 
niet alleen namens de gemeen
te Groningen maar ook op per
soonlijke titel heeft gegeven.”  

Glatt kosjer
Tussen de bedrijven door heeft 
zich inmiddels de handeling vol
trokken waar het deze dag alle
maal om draait: het zetten van de 
benodigde handtekeningen door 
Wallage en Van den Bremen on
der de overdrachtsovereenkomst. 
Minder zichtbaar waren de ver
richtingen van SFSmedewerkers 
Henk en Dina Nieswaag. Zij zijn 
al die tijd druk in de weer geweest 
met de verzorging van de hap
jes en drankjes voor de genodig
den. Als het officiële programma 
afgelopen is, hebben zij ervoor 
gezorgd dat grote schalen klaar
staan met bolussen en glatt kos

jere broodjes van de Amsterdamse 
broodjeszaak Sal Meijer.  
Ter afsluiting verzorgt de algemeen 
medewerker van SFS een rond
leiding door het hele gebouw. Als 
de rondleiding afgelopen is en de 
genodigden vertrokken zijn, is het 
een kwartiertje stil in het gebouw. 
Maar dan komen al weer anderen 
binnen: bezoekers voor de expo
sitie van Yanneke Wijngaarden 
die om half twee opengaat.  
Geen idee hebben ze van wat 
er zich juist afgespeeld heeft. 
Voor hen maakt het geen ver
schil of er een nieuwe eigenaar 
is. Het is weer business as usual. 

Bent u nog geen donateur van de Stichting 
Folkingestraat Synagoge?

Meld u nu aan!

U ontvangt alle informatie over tentoonstellingen 
en concerten in de 

Synagoge van Groningen

Zie bijgesloten flyer en lees het artikel over de
 Groningse synagoge!
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Terwijl ik dit schrijf ben ik weer 
eens bij mijn broer in zuidoost 
Frankrijk (Var). Prachtig weer, net 
als in Nederland zoals ik op de tv 
kan zien. Maar met de boot de Mid
dellandse zee op is toch even anders 
dan mijn tuintje in Groningen!
Verandering van spijs doet eten. 
Een verrukkelijk aspergegerecht 
werd mij hier voorgezet. En het 
zit nu eenmaal in mijn systeem: 
altijd bezig met JaGDaF, hetzij 
direct, hetzij indirect. Het gerecht 
dat mij voorgeschoteld werd met 
groene asperges heet: Asperges au 
gratin. Al etend dacht ik natuur
lijk meteen dat dit gerecht ook 
heel goed te maken is met witte 
asperges. De associatie van witte 
asperges met Sjawoe’ot (en die zijn 
er dan volop) was snel tot stand ge
bracht, zo gaat dat met associëren. 
U weet het al jaren, met Sjawoe’ot 
– en dat is het bijna (29 en 30 
mei) – is het gebruikelijk dat we 
witte spijzen eten, bij voorkeur 
witte zuivelproducten: kwark
taart, yoghurt, blintzes etc. Het 
gaat dus niet alleen om wit, maar 
in het bijzonder om melkkost. 
Op internet heb ik 15 verschil
lende verklaringen gevonden.
Sommige erg vergezocht,  een aan
tal laat ik volgen. 

*De meest bekende reden is dat 
het Joodse volk op Sjawoe’ot de 
Tora kreeg en hiermee ook de uit
gebreide spijswetten die daarmee 
gepaard gaan. Opeens waren er 
wetten voor het gescheiden houden 
van melk en vlees en de noodzaak 
om aparte potten en pannen te 
hebben. Het was niet mogelijk om 
dit op zo korte termijn te regelen. 
Vandaar dat de Joden besloten 
om op die dag alleen melkkost te 
eten om zo geen wetten die ze nog 
niet goed kenden te overtreden. 

*De getalswaarde van chalav, het 
Hebreeuwse woord voor melk, is 40. 
Dit komt overeen met de 40 dagen 
en nachten die Mosjé op de berg Si
nai doorbracht om de Tora in ont
vangst te nemen en te bestuderen. 

*Melk symboliseert het babysta
dium van het Joodse volk en  hun
geboorte bij de berg Sinai, Zoals
een baby aan het begin van zijn
leven melk drinkt – zo ook het
Joodse volk.  

*Drie maal vinden we in de Tora 
de verwijzing naar de bikoeriem 
(eerste vruchten) die we op Sja
woe’ot naar de Tempel moesten 
brengen. In diezelfde zin staat de 

Als het maar wit is…

De Hebreeuwse letters zijn ooit 
in 1992 door Gerrit Noordzij spe-
ciaal voor JaGDaF ontworpen.

verwijzing naar het bokje dat niet 
in de melk van de moeder gekookt 
mag worden. Dit drievoudig ver
bod van het bokje dat niet in de 
moedermelk gekookt mag worden, 
leert ons dat zowel het koken van 
melk en vleesproducten samen, 
zo  wel als het eten daarvan en ook 
het genot hebben ervan verboden 
is. Als dit iedere keer samen ver
meld staat met de opdracht van 
het brengen van bikoeriem op Sja
woe’ot, dan heeft melk en vlees ge
scheiden houden juist op die dag 
dus extra waarde, vandaar een 
speciale melkmaaltijd. (Sjemot/
Exo dus 23:19 en 34:26; Deva
riem/Deuteronomium 14:2122). 

Asperges au gratin

Benodigdheden
1 kg asperges
50 gram bloem
50 gram boter
halve liter melk
3 eigelen
75 gram crème fraîche
zout, peper, nootmuskaat

Werkwijze
Maak de asperges schoon zoals u 
gewend bent (onderste stukje, ca. 
1 à 2 cm eraf halen); kook ze 10 
à 15 minuten (hangt van de dikte 
af) in kokend water met wat zout; 
laat ze uitlekken op een vergiet en 
bewaar een beetje kooknat; snijd 
dan vanaf de kopjes 6 à 8 cm en 
de rest ook in even lange stukken. 
Leg de gekookte stukjes asper ge 
ongeveer 10 minuten in een vuur
vaste schaal in een voorverwarmde
o ven. 

Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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In die tussentijd maakt u een roux 
van de boter en de bloem. Ver
mengen met een halve liter melk 
en 1 deciliter van het kookvocht 
van de asperges. Voeg nog wat 
zout, peper en nootmuskaat toe.
Haal het pannetje van het gas/
de kookplaat en voeg de eige
len en de crème fraîche toe.
Neem de schaal met de asperges uit 
de oven, giet het overtollige vocht 
af en giet de saus over de asperges.
Zet de schaal onder de grill  om
de bovenkant van het gerecht
enigszins te laten ‘bruinen’,
vooral voorzichtig. 

Advies: het is uitermate be-
lang rijk dat de twee onderde-
len van dit gerecht – de asper-
ges en de saus – beide warm 
zijn op het moment dat u een 
en ander mengt!

Overigens kunt u dit gerecht een
dag van te voren klaarma
ken en het vlak voor het opdie
nen onder de grill zetten. 

Naast een lekkere witte wijn, 
raad ik u aan bij dit gerecht een 
heerlijk glas biologische volle 
melk te drinken (als u van melk 
houdt). Het toch witte gerecht, 

de witte wijn en vooral het glas 
zeer witte melk zullen u beslist 
een goed sjawoe’otgevoel geven!
Tot slot kunt u dan ook nog het 
boek Ruth lezen, want dat doen 
we ook met Sjawoe’ot, maar daar
over volgend jaar. Chag sameach. 
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Chava Pinchas-Cohen  Door 
het vlees stroomt het verlan-
gen 
Een tweetalige bloemlezing ge
dichten van Chava PinchasCohen. 
Sinds 1989 is zij redactrice van 
Dimuy, een tijdschrift over Joodse 
literatuur, kunst en cultuur. En 
sinds 2007 is zij cultureel directri
ce van Kisufim, een internationaal 
gezelschap van Joodse schrijvers 
en dichters. Voor haar werk kreeg 
zij in Israël verschillende prijzen. 
Uitgeverij Amphora, € 17.50 

Pirkei Avos - Spreuken der 
vaderen – Joodse wijsheid uit 
de Oudheid met klassieke com
mentaren in een nieuwe vertaling 
van rabbijn R. Evers. 
De Pirkei Avos, de Spreuken der 
Vaderen, zijn uitspraken en ge
zegden van grote rabbijnen, die 
de Avos (Avoth) Vaders van de 
Joodse traditie, worden genoemd. 
Deze Wijzen leefden gedurende
het bestaan van de Tweede Tem
 pel (vanaf de vierde eeuw voor 
de gewone jaartelling tot het 
einde van de tweede eeuw). 
De Spreuken der Vaderen vormen 
de Joodse moraal en ethiek, waarin 
de traditionele waarden en normen 
worden behandeld. In de Spreuken 
der Vaderen worden in korte en 
bondige uitspraken de basisbegin
selen van het Jodendom verwoord.  
In de verklaringen worden zowel 
de inhoud als de strekking van de 
woorden voor een breed publiek 
duidelijk gemaakt. Het zijn levens
lessen die wijzen op het belang 
van een éducation permanente. 
Het boek wordt uitgegeven door de 

stichting Salomon in samenwer
king met uitgeverij Boom en kost 
€ 49.50 

Andrea Camilleri  De vleugels 
van de sfinx
Hebt u trek in een lekker tus
sendoortje? Koop dan de boeken 
over commissaris Montalbano en 
trek u twee uur met een glas wijn 
terug. Zoals voor deze nieuwste 
aflevering, waarin op een oude 
stortplaats het lichaam gevonden 
wordt van een naakte jonge vrouw. 
Het boek bevat de gebruikelijke 
ingre diënten van de politiero

mans van Andrea Camilleri: wet
teloosheid, corrupte politici, falen
de superieuren en Montalbano’s 
voorliefde voor lekker eten. 
Andrea Camilleri heeft met com
missaris Montalbano een man van
vlees en bloed geschapen die  wor
 stelt met zijn liefdesleven en troost
zoekt in de verrukkelijke Sicili
aanse keuken.  
Uitgeverij Prometheus, € 18.95 

Hélène Berr  Oorlogsdagboek 
1942 - 1944
In het dagboek van Hélène Berr, 
dat de periode bestrijkt van 7 april 

Een diepblauw omslag met daarop de Hebreeuwse letter sjien/sien 
voor Salomon en een levensboom voor uitgeverij Boom.

Ontwerp: Doc Visser D'sign
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1942 tot 15 februari 1944, volgen we 
het leven van een Joods meisje uit 
een gegoede familie in bezet Parijs.
Aanvankelijk beschrijft Berr hoe 
ze geniet van het studentenleven 
en haar studie aan de Sorbonne, 
de wandelingen door Parijs en 
haar beginnende liefde voor Jean 
Morawiecki. Maar al gauw wordt 
die ogenschijnlijke zorgeloosheid 
verstoord. Door de antiJoodse ver
 ordeningen van de bezetter wordt 
het leven van Hélène en de men
sen in haar omgeving steeds  
meer ingeperkt en nemen de 
drei  ging en eenzaamheid toe. 
Uiteindelijk wordt het dagboek 
een manier om haar ervaringen 
te delen met haar verloofde Jean, 
die Frankrijk heeft verlaten om 
zich aan te sluiten bij de Vrije 
Fransen van generaal de Gaulle. 
“Ik weet”, schrijft Hélène, “waar
om ik dit dagboek bijhoud, ik weet 
dat ik wil dat Jean het krijgt als 
ik er niet ben wanneer hij terug
komt. Ik wil niet weggaan zon
der dat hij alles weet wat ik in 
zijn afwezigheid heb gedacht.”  
Uitgeverij De Geus, € 22.50 

Edgar Hilsenrath De thuis-
komst van Jossel Wassermann
In de nazomer van 1939 vertelt 
Jossel Wassermann bij het op
maken van zijn testament over 
de wereld waar hij vandaan 
komt: de kleine sjtetl aan de ri
vier de Pruth, aan de oostgrens 
van de oude Donaumonarchie. 
Het is een wereld die alleen uit 
verhalen schijnt te bestaan, ver
halen waar geen eind aan lijkt 
te komen, maar waarvan de 

gru welijke afloop toch al vast
staat. Zo vormt deze roman een 
aaneenscha keling van geruchten, 
anekdotes en wetenswaardighe
den uit het leven van de bewoners 
van een kleine gemeenschap: over 
waterdrager Jankl en zijn heime
lijke liefde voor Rifke, de oude vo
gelverschrikker en de beroemde 
geschiedenis van de Joodse pekel
haring en de Oostenrijkse keizer.
Betoverend en vol weemoed vertelt 
Edgar Hilsenrath zijn verhalen. 
Waar hij met 'De nazi en de kap
per' vooral in zijn eigen vlees sneed 
kan 'De thuiskomst van Jossel 
Wassermann' juist gezien worden 
als een ode aan zijn achtergrond.  
Uitgeverij Ambo/Anthos, € 21.95 

Gertrud Ranner e.a. “...und 
das Herz wird mir schwer da-
bei.”
Czernowitzer Juden erinnern sich 
€14.80 

Leo Mock Kabbala, een intro-
ductie tot de Joodse mystiek
Een luistercd € 9.95 

Joachim Belinfante Van
Bar Mitswa tot Chanoeka
Een kennismaking met het Joodse
volk en zijn religie  
Twee luistercd’s € 9.95  
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Met ingang van deze jaargang zal
JaGDaF vier keer per jaar ver
schijnen in plaats van vijf keer.
In de inmiddels jarenlange prak
tijk is gebleken dat tussen de ver
schenen nummers onvoldoende tijd 
zit om andere dingen te doen. Dat 
breekt ons enigszins op. Na één 
en twintig jaargangen zijn ook wij 
een dagje ouder geworden. Zodra 
een nummer is verschenen begin
nen we al weer met het volgende 
nummer i.c. het vaststellen van de 
inhoud, het verzamelen van kopij, 
het redigeren en het opmaken van 
JaGDaF voor de drukker. Na jaren 

zo gewerkt te hebben, hebben wij 
deze cyclus doorbroken. Besloten 
is dat JaGDaF voortaan  vier keer 
per jaar verschijnt telkens aan het 
eind van een kwartaal, teneinde ‘de 
makers’ tussen de nummers door 
‘een adempauze’ te gunnen voor 
andere zaken die aandacht vragen.
Financieel komt vier keer per 
jaar ook beter uit. Zoals u weet 
zijn wij afhankelijk van onze ad
verteerders en u als abonnee. De 
minimale jaarlijkse bijdrage staat 
al heel lang op € 15 en wordt ook 
in de nieuwe verschijningsfre qu 
en tie gehandhaafd. Gelukkig zijn

er velen die een hogere bijdrage
overmaken. Het blijft echter finan
 cieel passen en meten! 

Inhoudelijk en kwalitatief zal 
JaG DaF niet onder de nieuwe si
tuatie lijden, in tegendeel het 
kan zorgen voor enig nieuw élan. 
 
Bestuur en Redactie JaGDaF

Berichten 

JaGDaF vier keer per jaar

 
Rosj Hasjana

Gelukwensen voor familie, vrienden en kennissen ter 
gelegenheid van het Nieuwe Jaar 5770 kunt u

tot 1 augustus 2009 opgeven per email: 
ruthlipschits@gmail.com 

of per post aan het redactieadres
Postbus 550, 9700 AN Groningen.

De kosten bedragen € 5 per wens, na ontvangst van de 
nota over te maken op de rekening van JaGDaF. Door 
het laten plaatsen van een RosjHasjanawens steunt u 

met iets extra’s JaGDaF en draagt u bij aan het
voortbestaan.

Bestuur JaGDaF
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Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.

www.prima.nl

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

Het einde van de wereld komt 
van de bedoeïenen 

In het bedoeïenen stadje Rachat 
in het zuiden van Israël is een 
halfmenshalflammetje geboren. 
Volgens het geloof van de plaat
selijke bevolking betekent het dat 
het einde van de wereld nabij is. 
Bij het beestje dat een paar uur 
na de geboorte stierf ontbraken 
twee voorste pootjes. Van dichtbij 
leek het beestje zo erg op een klein 
mensje dat alle dorpelingen zich 
in paniek er omheen verzamel
den. De plaatselijke dierenarts 
legde echter uit dat het simpel
weg om een onontwikkeld lam
metje gaat, maar zijn bewerin
gen overtuigden de menigte niet. 

In het decembernummer van 
JaG DaF (nr. 105) schreef Serge 
Heldring in zijn Media Hype ru
briek over: Mijnen van Koning 
Sa lomon ontdekt in Jordanië’. Het 
gaat over de vondst van het cen-
trum van de koperwinning uit de 
10e eeuw van de gewone jaartelling. 
De ontdekking werd gemaakt ten 
zuiden van de Dode Zee in de plaats 
Edom, welbekend uit de Tora. 
Thomas Levi, van de Universiteit 
van Californië, meldde dat de  re-
 sultaten van het uitgevoerde on-
 derzoek en de gevonden archeo-
logische voorwerpen volledig over-
eenkomen met de bekende ver-
ha len uit de Tora. 

Antwoord
Het  boek Koningen I van de 
Hebreeuwse Bijbel (Tenach/
Oude Testament) gaat onder an
dere over de regeringsperiode 
van Koning Salomon (Melech 
Sjlomo) en de bouw van de eer
ste Tempel in Jeruzalem. Koning 
Salomon is bekend, niet alleen in 
de Joodse traditie om zijn wijs
heid, maar vooral om zijn vermo
gen recht te spreken  bijvoorbeeld 
het beroemde salomonsoordeel. 

Tijdens de regering van Salomon 
was het de Gouden Eeuw van het 
oude Israël. Het rijk strekte zich 
uit van Egypte tot de Eufraat 
en van de Middellandse Zee tot 

De eigenaar van het schaap ver
telde aan de pers dat hij het beest
je in de vroege ochtend ontdekte. 
Op het eerste gezicht leek het op 
een baby’tje met twee schapen
pootjes waardoor de eigenaar 
e norm bang werd; hij sloeg onmid
dellijk alarm. Het nieuws werd 
meteen verspreid in de naburige 
bedoeïenendorpen. Een en ander 
veroorzaakte snel een enorme 
pel grimstocht naar de ‘aankondi
ger’ van het einde van de wereld. 
Veel mensen zijn nieuwsgierig 
naar het beestje en nu het nieuws 
zelfs de nationale televisiezender 
bereikte, worden in het ‘bede
vaartsoort’ nog veel meer ‘gelovi
gen’ verwacht, aldus Walla-news. 

Vraag
Als vaste lezer lees ik altijd 
met veel plezier JaGDaF en 
dus ook Serge’s Media Hype. 
In het voorlaatste nummer 
schrijft Serge een interessant
artikeltje over opgravingen om en
nabij de beroemde mijnen van
Koning Salomon. 
Mijn nieuwsgierigheid werd ge 
wekt bij de laatste alinea! (zie hier
hiernaast) 

Welke voorwerpen passen bij 
welke verhalen uit de Tora?

Frits Grunewald 

Vraag en antwoord rond de Hype

Zo hadden de lammetjes er uit 
moeten zien....
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(een ‘bekwaam metaalbewerker 
uit Tyrus’) een aantal metaalbe
werkers. Zij maakten voor hem 
twee bronzen zuilen, twee bron
zen kapitelen, een vlechtwerk 
van snoeren in kettingvorm, rijen 
granaatappels, een grote ‘zee’ van 
gegoten metaal op twaalf bronzen 
runderen, tien bronzen onderstel
len met ingedreven reliëfs, tien 
bronzen bekkens, veel potten, 
bestek en offerschalen. Dit alles 
diende om de Tempel in te richten 
voor gebruik. De Tempel werd in
gewijd met de bede: “Geef regen op 
het land, dat Gij Uw volk ten erf
deel geschonken hebt” (Koningen 
I 8:36), een toespeling op de eigen
schappen van Baäl als regengod 
en god van de vruchtbaarheid.  

Het boek Koningen I vertelt ook 
dat voor de bouw van de Tempel 

diep in het huidige Jordanië. 
Gedurende zijn regering was er 
geen oorlogsvoering nodig en 
konden de bewoners zich wijden 
aan de winstgevende tussenhan
del via de vele handelswegen die 
door Israël en Jeruzalem liepen.  

Salomon keerde zich van het tra
ditionele nomadische bestaan 
af en bouwde, tegen de bezwa
ren van de profeten in, de eerste 
Joodse Tempel, aldus de Bijbel. 
Zijn vader David wou hier al 
mee beginnen maar God zou, bij 
monde van de profeet Nathan, 
hem dit niet hebben toegestaan. 
Salomon kreeg wel toestemming 
voor de bouw en deed daarvoor be
roep op geschoolde bouwmeesters, 
metselaars en kunstenaars. Ook 
vakarbeiders liet hij uit Foenicië 
komen. Zo bestelde hij bij Hiram 

Koning Salomon cederen vanuit 
Libanon bracht, stenen vanuit het 
gebergte rondom Jeruzalem, goud, 
zilver en diamanten uit de mijnen 
bij Edom. In de recent ontdekte mij
nen in Khirbat enNahas zijn ver
schillende voorwerpen gevonden 
die dateren uit de tijd van Koning 
Salomon. De wetenschappers zijn 
echter van mening dat de mijnen 
niet voor het winnen van goud, zil
ver of diamanten dienden, maar 
slechts voor de winning van koper. 

Op de website van de Universiteit 
van Californië in San Diego is 
een zeer interessant filmpje te 
zien over de opgravingen, ge
vonden voorwerpen en over 
het hele onderzoek. Kijk op:
http://ucsdnews.ucsd.edu/video/
levy_shishak.html

Archeologische vondsten
Foto: Serge Heldring



26 JaG30 mei jaargang 22 nummer 3

30 mei
Tweede dag Wekenfeest/ Sja
woe'ot
10 juni
9.45 uur Sjemoe’ot organiseert 
een boottocht. Info en aanmelden 
bij G. van Dam tel. 0514 514 193 
of email wfschaafsma@orange.nl
9 juli
Vastendag 17 Tammoez/ Ta’aniet 
Sjewa asar betamoez, begin vas
ten 1.46 uur
18 juli tot eind augustus
Synagoge Folkingestraat, Gronin
gen, Richard ter Borg, autoriteit 
op het gebied van De Ploeg en 
ook bekend als taxateur in het 
programma Kunstschatten van 
TV Noord, toont een selectie uit 
Kunstwerken uit diverse collecties.
18 juli tot eind augustus
Synagoge Folkingestraat, Gronin
gen, Stefan van der Poel, histo
ricus aan de RuG en bestuurslid 
van Stichting Folkingestraat Sy
nagoge, stelt een expositie samen 
met Historische foto's over Joods 
Groningen.
30 juli
Tisja beaw/ Vastendag van 9 Av
Verwoesting van de Tempel

De volgende evenementen zijn 
in het Joods Historisch Mu-
seum. Info tel. 020 5310 310 of
www.jhm.nl
t/m 14 juni
In de nieuwe wisselvitrine een 
presentatie van foto’s, brieven 
enz. van Meyer en Mels Sluyser.
t/m 21 juni
Lach… en Vergeet, liedjes van 
Joodse artiesten

t/m 18 september
Marokko, foto’s van Elias Harris 
en Pauline Prior
t/m 31 oktober
In de entreehal van de Holland
sche Schouwburg is dagelijks een 
doorlopende videopresentatie te 
zien Tot het doek valt.
De videopresentatie schetst in 
oude beeld en geluidsfragmenten 
de kleurrijke theatergeschiedenis 
van de Hollandsche Schouwburg.

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

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524
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Shalom Moskovich (Shalom of Safed)
Safed 1887 - 1980 Safed

U kent hem wel van de mapjes met kaarten, kalenders, koelkastmag
neetjes, posters, boekenleggers en andere museaumcadeaus:
Moskovich, horlogemaker van beroep, wereldwijd bekend als Sha
lom of Safed. Hij begon met zijn naïeve tekeningen en schilderijen op 
latere leeftijd. Zijn werken zijn een soort 'strips'. Ze doen denken aan 
kindertekeningen, oude muurschilderingen en geïllu streerde manu
scripten. 
Op deze gouache is te zien dat Abraham (links onder) bezoekers ver
welkomt met de traditionele zegen: Shalom Aleichem.

Abraham vestigt zich in Be'er Sheba
Gouache, India inkt en houtskool op papier

Gesigneerd, rechtsonder met 'Shalom Moskovich'

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.
Bezoek onze website:
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 5769/2009

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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