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IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Het jaar is voorbij gevlogen. Alweer 
staan we aan de vooravond van de 
Hoge feestdagen en maken we ons op 
voor het nieuwe jaar: 5770. 
Op verschillende plaatsen in deze 
aflevering vindt u allerlei sjana-towa-
wensen, dus kan het eigenlijk alleen 
maar een heel goed, zoet en voor-
spoedig jaar worden!

Dat goede jaar begint voor u wel 
met een acceptgiro voor de jaarlijkse 
contributie van minimaal € 15,-. En 
u weet het al – dat is een minimum 
bedrag; laat iedereen zich vooral vrij 
voelen om iets meer te betalen. Alle 
beetjes helpen om het voortbestaan 
van JaGDaF te garanderen, want zo 
eenvoudig is dat niet.

Een interessante mededeling is dat 
de Groninger Archieven zich gemeld 
hebben met de mededeling dat ze niet 
alleen een abonnement willen, maar 
ook de volledige verzameling JaGDaF 
van nummer 1 (maart 1988) tot en met 
nummer 107 in hun archieven willen 
opnemen!
Gelukkig zijn redactie en bestuur in 
staat een volledige verzameling bij el-
kaar te brengen, zodat JaGDaF ook in 
de verre toekomst bewaard zal blijven.

Een extra dikke nummer met een rijke 
variëteit aan heel verschillende bijdra-
gen; prettig voor de feestdagen.
Ik wens u allen veel leesplezier en 
goede feestdagen.

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Toch wel
Ruth stuurde mij een email en 
zelfs nog een herinnering of ik 
het goed vind om een keertje mijn 
bij drage te laten schieten, omdat 
er een ander zeer lezenswaardig 
stuk van een collega-rabbijn wordt 
gepubliceerd. Ik heb daarover na-
gedacht en natuurlijk heb ik geen 
bezwaar tegen een ’gastcolumn’, 
maar ik had toch het gevoel dat 
ik zelfs niet één keer mijn contact 
met de JaGDaFlezers wil verlie-
zen, vandaar toch wel een stukje. 

De kleine details
Bij alle drie mijn werkgevers 
werd ik onlangs geconfronteerd
met het belang van één  klein
detail, waardoor een groot ver-
 schil kan ontstaan. 

Als rabbijn:
Eén van mijn taken is het lezen 
van de Tora in sjoel. Soms kan het 
gebeuren dat een woord van bete-
kenis kan veranderen enkel en al-
leen door de klemtoon (denk maar 
eens aan het Nederlandse ‘voor-
komen’, je moet voorkómen dat je 
moet vóórkomen!). Zo ook in het 
Ivriet, en onlangs maakte ik een 
leesfout en heb ik mezelf gecor-
rigeerd: ar-tsa betekent ‘naar het 
land’, maar ar-tsa betekent ‘haar 
land’. En de Tora moet nauwkeu-
rig gelezen worden! Eén enkel 

klem toontje, een andere betekenis!

Als docent:
De belangrijkste vergadering van 
het jaar is de overgangsvergade-
ring. Een van mijn mentorleerlin-
gen kwam helaas 0,1 punt te kort, 
waardoor ze een 5 te veel had om 
direct bevorderd te worden. Zij 
was een zogenaamd officieel be-
spreekgeval. Uitvoerig hebben de 
col lega’s over haar gesproken en 
over haar dyslectie en daarna is er 
gestemd. En helaas, de stemming 
viel negatief uit, ze was blijven 
zitten. Teleurstelling, boosheid, 
protest, overleg, enz. Uiteindelijk 
heeft de desbetreffende collega 
zijn repetities nogmaals nageke-
ken, samen met een collega die 
ge specialiseerd is in dyslectie; 
hij kwam tot de conclusie dat zijn 
cijfer iets opgehoogd kon worden, 
waar door de leerling reglemen-
tair bevorderd was! Eén enkel 
punt je, een wereld van verschil! 

Als gevangenisrabbijn:
Onlangs ging ik naar het noorden 

van het land om een gedetineerde 
te bezoeken. Ik kende de man al 
enige tijd uit een andere gevange-
nis en had een ‘goede’ band met 
hem. Meestal bezoek ik de man-
nen op cel, maar daar zit ik in een 
kamertje en komen de mannen 
naar mij toe. Na een tijdje kwam 
een van de bewakers naar mij toe 
met de melding: “Klaas (niet de 
echte naam) wil niet komen.” Ik 
had een beetje de pest in, want het 
was toch een behoorlijke reis en 
het paste ook niet bij Klaas. Een 
paar weken later belde Klaas mij 
met het bericht dat hij vrij was en 
hij bedankte me omdat ik hem zo 
ondersteund had in de gevangenis. 
Hij vertelde dat hij de vorige keer 
niet ‘kon’ komen, omdat zijn pasje 
verdwenen was buiten zijn schuld 
om, maar dat hij graag had ‘willen’ 
komen. Ik kon dus in mijn verslag 
veranderen, in plaats van Klaas 
‘wilde’ niet komen, Klaas ‘kon’ 
niet komen. Eén woordje anders, 
maar een heel andere lading en 
mijn rotgevoel was weggenomen! 

Laten we ons voornemen om 
het komend jaar ook op de klei-
ne details te letten, zowel in 
onze relatie met Hashem als in 
onze relatie met de medemens. 

Tenslotte wens ik allen een sjana 
towa oemetoeka, een gezond en 
voor  spoedig jaar met innerlij-
ke vrede voor iedereen in zijn of 
haar eigen kring, met vrede voor 
onze kehillot en in het bijzonder 
met vrede voor ons geliefd Israël. 

Een klemtoon, één cijfer, 
een mededeling – en er kan 
een totaal ander resultaat 

ontstaan.

door rabbijn S. Evers

Eén detail: een wereld van verschil
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WAM Haren (Wil Legemaat, Ali 
Bakker en Margriet Staal) heeft 
het initiatief genomen om in 2010 
in Haren gedenksteentjes voor 
weggevoerde Joden, zogenaam-
de Stolpersteine, te plaatsen.   
Het project Stolpersteine is een 
initiatief van de Duitse kunste-
naar Gunter Demnig. Demnig 
maakt gedenkstenen voor Joden 
die in de Tweede Wereldoorlog uit 
hun huis zijn gehaald en zijn om-
gebracht in vernietigingskampen. 
De gedenkstenen, messing plaat-
jes van 10 x 10 cm, waarop staat: 
‘Hier woonde’ gevolgd door naam, 
geboortedatum, overlijdensdatum 
en plaats van overlijden, worden 
in het wegdek gelegd voor het 
huis waar deze mensen woon-
den. Niet als aanklacht, maar als 
eerbetoon en ter herinnering. De 
Stolpersteine worden door de kun-
stenaar zelf gemaakt en geplaatst.  
In Duitsland zijn sinds 2000 al 
13.000 stenen geplaatst, in zo’n 
300 plaatsen. In Nederland liggen 
sinds 2007 gedenkstenen in Borne. 
In 2009 zijn stenen gelegd in onder 
andere Sneek, Weesp en Doesburg.  
 
In Haren woonden aan het begin 
van de Tweede Wereldoorlog zo’n 
zestig Joden. Voor tweeëndertig 
van hen was Haren de laatste vrij-
willige woonplaats. In het voor-
jaar van 1942 moesten werkloze 
Joodse mannen zich melden voor 
een werkkamp. In Haren meldden 
zich elf personen. Zij zijn allen al 
snel naar Westerbork gebracht en 
zeven van hen zijn met het eer-
ste transport dat uit Westerbork 
vertrok, op 15 juli 1942, naar 

Auschwitz gedeporteerd. Op 28 
november 1942 werden in Haren 
dertien Joden uit huis gehaald 
en afgevoerd naar Westerbork. 
In februari 1943 werden zes per-
sonen naar Amsterdam gedepor-
teerd en op 9 maart 1943 wer-
den de laatste twee mensen naar 
Westerbork getransporteerd.   
Deze tweeëndertig mensen woon-
den op tien verschillende adres-
sen. De bedoeling is dat in het 
voorjaar van 2010 (april) op  min-
 stens zes van deze adressen Stol-
 persteine worden geplaatst.  
Gunter Demnig heeft reeds een 
voorlopige toezegging gedaan.   
 
De gemeente Haren steunt dit 
initiatief van harte en het pro-
ject ‘NIET VERGETEN, Stol-
persteine in Haren’ zal in nau-
we samenwerking met de ge-
meen te worden uitgevoerd.  

Publicatie
WAM heeft inmiddels alle noodza-
kelijke feitelijke gegevens over de 
uit Haren weggevoerde Joden ver-
zameld. Ten tijde van de plaatsing 
van de gedenkstenen zal er een 
publicatie verschijnen over de ze 
mensen. Om de individuele verha-
len zo compleet mogelijk te maken, 
wordt nu de hulp van de (oudere) 
bewoners van Haren en omstre-
ken ingeroepen. En, door middel 
van deze oproep in JaGDaF, van 
in het noorden wonende Joden.  

Oproep
Ook al is het meer dan vijfenzes-
tig jaar geleden: wie heeft Jo den 
gekend, die in de Tweede We-
reldoorlog in Haren woonden, wie 
heeft met ze op school gezeten, wie 
heeft foto’s? Wilt u uw ervarin-
gen en herinneringen delen met 
WAM? Bent u familie of kent u fa-

‘NIET VERGETEN, Stolpersteine in Haren’
door Wil Legemaat

 

De kunstenaar Gunter Demnig plaatst Stolpersteine in Sneek
Foto: Wil Legemaat
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milieleden van destijds in Haren 
wonende Joden? Wilt u dan alstu-
blieft contact opnemen? WAM wil 
familieleden erg graag betrekken 
bij het project ‘NIET VERGETEN, 
Stolpersteine in Haren’.  
 
Uw reactie en vragen zijn van 
har  te welkom.U kunt WAM mai-
len: wamharen@gmail.com of  bel-
 len naar Wil Legemaat: 
050-5349621. Wilt u schrijven, dan 
is het adres: WAM, Rijksstraatweg 
232, 9752 CJ Haren. 
   
Voor meer informatie over Stol-
persteine: 
www.stolpersteine.com Stolpersteine in Borne

Foto: Wil Legemaat

Waarom wordt tijdens de middag-
dienst (mincha) op Jom Kippoer, 
na het lajenen de haftara uit de 
kleine Profeten het verhaal van 
Jona (Jonas) gelezen? Jona die tij-
dens een hevige storm in zee wordt 
geworpen en niet verdronk. Een 
grote vis slokte hem op en door een 
wonder bleef Jona leven. Na en-

kele dagen spuwde de vis Jona uit 
en kwam hij op het strand terecht.
Dat is een heel interessante en 
leerzame geschiedenis, vooral 
over de stad Ninevé die vernie-
tigd zou worden, maar uiteinde-
lijk niet vernietigd wordt omdat 
uit dit verhaal duidelijk wordt 
hoe God zijn besluit om de men-

sen te straffen, verandert. De  in-
 woners tonen berouw na hun 
slech  te daden en beloven hun le-
ven te beteren. Ze zien in dat hoe 
erg ze ook gezondigd hebben, ze 
altijd tot God kunnen terugkeren.  

‘Jonas in de wallevis’
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gemergelde Palestijnse kinde ren 
slacht om hun bloed te gebrui-
ken. Deze verschijnen in officiële 
en bekende kranten in het Mid-
den-Oosten. Als je boter op je 
hoofd hebt, moet je geven en ne-
men, vind ik. Als je selectief al-
leen op je eigen rechten let, ben 
je verkeerd bezig. Staten in het 
Midden-Oosten stellen steevast 
niets tegen het virulente antise-
mitisme te kunnen doen vanwege 
de ‘persvrijheid’. Laten ze dan ook 
onze persvrijheid respecteren. 

Toch zijn er meer kanten aan de 
zaak. We vinden niets vervelen-
der dan het gevoel beroddeld of 
bespot te worden. Alain de Bot-
ton beschrijft in zijn Troost van de 
Filosofie dat dit akelige gevoel zo 
algemeen is, dat het ook bestaat 
tegenover dode objecten, zoals la-
den, die niet open willen gaan: “De 
frustratie, die een levenloos voor-
werp veroorzaakt, bestaat uit een 
gevoel, dat het geen respect voor 
je heeft. Eenzelfde soort acute pijn 
die teweeggebracht wordt door de 
indruk, dat anderen zich stiekem 
vrolijk maken om jouw persoon”. 

Ik denk, dat de moslimwereld ze-
ker reden heeft zich gekwetst te 
voelen. Artikel 29, lid 2 van de 
Universele Verklaring van de 
Rech ten van de Mens bepaalt, dat 
de uitoefening van mensenrech-
ten beperkt wordt door wetten 
die het respect voor de rechten 
en vrijheden van derden beogen 
te beschermen. Erkenning van en 
respect voor andermans rechten 
en vrijheden moet iedereen, die 

De filosofische onderbouwing 
van de plicht om niet te kwet-
sen. Vrijheid van meningsui-
ting mag er nooit toe leiden, 
dat de Holocaust mag worden 
ontkend. De Bijbel kent geen 
recht op kwetsen, alleen een 
plicht om niet (onnodig) te 
kwetsen. En dat geldt voor 
al le partijen. Wij mogen niet 
kwetsen en anderen mogen 
ons niet kwetsen.

Door de moderne communicatie-
middelen bereiken onze meningen 
ook andere culturen, die vaak di-
ametraal tegengestelde opvattin-
gen hebben over wat wel en niet 
kan. Hun ideeën bereiken via 
satellieten en andere wegen ook 
onze kust. Er is een onevenwich-
tige situatie ontstaan die ook de 
Nederlandse rechtstaat direct 
raakt. Wij moeten maar alles over 
ons heen laten gaan - van de grof-
ste bedreigingen tot de schunnig-
ste cartoons - maar zodra andere 
partijen gekwetst zijn, stapt men 
niet naar de Europese rechter 
of het Internationale Gerechts-
hof, maar grijpt men naar boycot 
en zwaardere dwangmaatrege-
len om gelijk te krijgen. Er ont-
staat rechtsongelijkheid, waarbij 
de sterkeren of rijkeren via hun 
machtsmiddelen hun gelijk aan 
ons willen opleggen. Hier in het 
Westen werkt dit alleen averechts. 

Zeker als je eerst je hand in eigen 
boezem moet steken. Dagelijks  
wor den wij geconfronteerd met  de
meest afzichtelijke cartoons en 
ka  ri katuren van ‘de Jood’, die uit-

rechten voor zichzelf opeist, altijd 
voor ogen staan. Dit leidende be-
ginsel werd reeds in de Talmoed 
verwoord door Hilleel toen door 
een heiden gevraagd werd de hele 
Bijbel te onderwijzen, staande op 
één voet. Hilleel zei toen: “Wat gij 
niet wilt dat U geschiedt, doe dat 
ook een ander niet; dit is de essen-
tie van de wet - de rest is toelich-
ting” (Sjabbat 31a). Wetgeving is 
gericht op zelfbeperking. Zelfbe-
perking is uiteindelijk erkenning 
en respect voor de eigen rechten. 

Religie raakt het wezen van gelo-
vigen. Godsdienst raakt de kern 
van de persoonlijkheid. Het wordt 
meestal met de paplepel ingego-
ten. Wie aan de godsdienst komt, 
weet dat hij een ‘Pandora’ aan 
emoties losmaakt. Als iemand be-
ledigd wordt, bestaat er een ster-
ke neiging te geloven, dat degene, 
die je beschimpt dat opzettelijk 
gedaan heeft. Dat hier in het Wes-
ten nogal lauwtjes wordt gerea-
geerd op blasfemie en andere re-
ligieuze karikaturen is een gevolg 
van gewenning. We zijn nu een-
maal gewend, dat anderen er an-
dere meningen op na houden. Als 
het ons te gortig wordt, stappen 
we naar de rechter en vragen om 
sancties om ons tegen verbale of 
schriftelijke agressie te bescher-
men. Soms krijgen we gelijk maar 
vaak ook niet. De ander heeft ook 
recht op zijn vrijheden. Het is hier 
in het Westen vaak een kwestie 
van geven en nemen. We kennen 
allen de prijs van de multicultu-
rele samenleving en zijn zeer ge-
hecht aan onze mensenrechten. 

Beperkte vrijheid van meningsuiting
door rabbijn mr. drs. R. Evers
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Daarom zijn onze reacties vaak ge-
dempt, beschaafd en proberen we 
in overleg ‘eruit te komen’. We hou-
den rekening met andermans rech-
ten. Daarom reageren wij niet met 
geweld, boycot of verbrandingen. 

Toch blijf ik van mening, dat wij 
de vrijheid van meningsuiting 
zeer zorgvuldig moeten hanteren 
en niet onnodig op andermans 
te nen moeten staan om maar de 

Sjofarblazer, Amiran Djanashvili, 1997

reik wijdte van onze vrijheden dui-
delijk te maken. Kwaadspreke-
rij werd al in de Bijbel verboden. 
Welk doel dient het om Moham-
med met een bom in de tulband 
af te beelden of de Holocaust te 
ontkennen? Anderen zwart ma-
ken is in vrijwel ieder rechtsstel-
sel verboden. Dan geldt dit toch 
zeker voor zaken, die hele bevol-
kingsgroepen ernstig kwetsen. Ik 
ben tegen stereotypen maar ver-

afschuw geweld. Relativering en 
enige minzame zelfspot was altijd 
onderdeel van onze traditie. In het 
Westen proberen we onze eigen 
normen niet aan anderen op te leg-
gen. Nee, er bestaat geen recht om 
(nodeloos) te kwetsen. Wij hoeven 
niet op andermans tenen te gaan 
staan om maar te tonen hoever 
onze vrijheid van meningsuiting 
gaat. Een oude Bijbelse wijsheid.. 
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Bij de choepa van Natasja Ver-
duijn en Michael Frank op 2 juni
2009 hield opperrabbijn Jacobs
een toespraak. 
Hierbij een samenvatting daarvan 
die begint met twee diepe zuchten. 

En waarom die zuchten?
“Omdat bruid zowel als bruide-
gom mij het voorbereiden van 
de ze toespraak erg lastig heb-
ben gemaakt, want beiden wa-
ren niet bereid iets over zichzelf 
te vertellen. Ik moest het er als 
het ware uittrekken!”, aldus rab-
bijn Jacobs die dan verder gaat: 

“De mens is als een boom in 
het veld”
“Als je een tak van een boom 
wilt trekken en die laat niet los 
en je blijft maar doortrekken: 
op een gegeven moment heb je 
zo hard getrokken dat de wor-
tels, de roots, zichtbaar worden. 
De tak heb je nog steeds niet, 
maar de roots wel. Zo ook hier. 
Over jullie zelf wilden jullie 
niets zeggen, maar de verbinte-
nis met jullie voorouders en 
met het Jodendom is mij wel 
heel erg duidelijk geworden. 
Voor de choepa heb jij, Michael, 
tefillien (gebedsriemen) gelegd. 
Tefillien zijn het uniform van de 
Jood. Je wilde hiermee de ver-
bintenis met de generaties vóór 
je aangeven. Maar ook verstand, 
hart en daad. Zinvol leven. 
Dames en heren, ik heb nog nooit 
een choepa ceremonie meege-
maakt die als het ware volledig 
‘doorspekt’ is, om maar even een 
niet zo Joodse uitdrukking te ge-

bruiken, met symboliek die die 
Jood se roots zichtbaar maken! 

Op de dag van de choepa, zo ver-
telt ons het Jodendom, komen de 
nesjamot, de zielen van voorouders 
als het ware naar beneden om mee 
te vieren. En dus zijn opa en oma 
Costima hier ook aanwezig. En 
ook opa en oma Kornalijnslijper. 
En opa Verduijn die vrij recent dit 
aardse leven heeft ingeruild voor 
een hoger bestaan, is weer tussen 

ons. En natuurlijk ook oom Har-
ry die veel te vroeg is overleden. 
Maar ook de vele familieleden die 
vermoord zijn in die afschuwelijke 
jaren ’40-’45 vieren deze choepa 
mee, met tranen in hun ogen, 
dank baar dat middels het Jood-
se huis dat jullie vandaag gaan 
stichten, het voortbestaan van het 
Joodse volk wordt gegarandeerd, 
ondanks alles. Wat een vreugde 
voor opa Frank, hier aanwezig, na 
zoveel te hebben meegemaakt, al-
leen teruggekomen uit de oorlog. 
En voor oma Frank-van Coevor-
den is het zo bijzonder om hier, 
in de sjoel waarmee zij zich zo 
verbonden weet, haar kleinzoon 
onder de choepa te zien staan. 
Maar bij deze choepa dienst is 
meer aanwezig dan een eventuele 
spirituele aanwezigheid van voor-
ouders: de choepa (hier: baldakijn) 
waar jullie dadelijk onder gaan, 
is de talliet (gebedskleed) van opa 
Costima. Een mooier symbool van 
het doorgeven van het Jodendom 
van generatie op generatie is bijna 
niet denkbaar. Hiervan getuigen 
ook de talrijke foto’s van jullie voor-
ouders zowel als van jullie eigen 
verleden, die hier prachtig staan 
uitgestald. Waarbij we zeker niet 
voorbij mogen gaan aan de foto’s 
van duikouders, die met gevaar 
voor eigen leven de choepa van van-
daag hebben mogelijk gemaakt! 

Eind vorige week was het Sjawoeot 
(wekenfeest), waarbij Mozes naar 
boven en G’d naar beneden kwam. 
Dat is Jodendom, de verbintenis 
tussen Boven en beneden. Bij jul-
lie is dit verbond wel heel letter-

Choepa in de sjoel in Groningen
Drosje van opperrabbijn Jacobs bewerkt door Bep Koster

Michael en Natasja
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lijk: Michael die piloot is (Boven) 
en Natasja die zorgt voor verstan-
delijk gehandicapten (beneden). 
Maar... is Groningen de juiste
plaats? Is het hier niet een
spi rituele woestijn? 
Tora is juist gegeven in een woes-  
tijn!  Waarom juist in een woestijn;
is dat logisch? 
Ik wil die vraag met een weder-
vraag beantwoorden: is het logisch
dat jullie elkaar hebben ont-
moet? Is het logisch dat jullie
nu onder de choepa staan? 
Het is wellicht niet logisch dat 

jul lie in Groningen een echt 
Joods huis opbouwen, maar 
even zeer is het niet logisch dat 
jul lie elkaar hebben gevonden 
en nu samen onder de choepa
staan! Je hebt verstand en iets 
dat hoger is dan verstand. Het 
is realistisch om niet altijd uit-
sluitend naar de logica te zoeken! 
Hasjem (G’d) heeft jullie samen-
gebracht. Het was niet logisch, 
het overstijgt het verstand. 

Michael en Natasja, bouw een 
Joods huis. De roots, het funda-

Het geven van de ring
De ring moet glad zijn zonder versieringen als symbool dat het huwelijk van simpele schoonheid is. De 

bruidegom schuift de ring om de vinger van de bruid haar rechterhand. Vanaf nu zijn het paar getrouwd. 
De bruid geeft de bruidegom de ring nadien, niet onder de choepa.

Foto: Robert Mulder, Groningen

ment is prima, dus het moet een 
succes worden: een huis dat de 
generaties zal weten te trotseren, 
waar de warmte en het eeuwige 
Joodse licht ook naar buiten toe 
zal uitstralen en een bijdrage zal 
mogen leveren aan het Joodse le-
ven in Groningen en omstreken.” 
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Sinds begin jaren ’80 is hij 
een bekende verschijning 
in de Groninger binnen-
stad. Straatzanger Moti 
Rymarczuk valt op door zijn 
rauwe maar welluidende 
zang stem en  zijn grote bos 
grijze krullen. En door zijn 
omvangrijke instrumenta-
rium dat hij helemaal zelf 
bespeelt. 
Veel van zijn toehoorders 
zullen denken dat hij uit 
Amerika is komen overwaai-
en. Maar Moti werd geboren 
in de Oekraïne en groeide op 
in Israël.  Op school organi-
seerde hij een staking tegen 
het verbod op lang haar. In 
het IDF diende hij vier jaar. 
Maar: “Ik ben een muzikant, 
geen soldaat.” 

Oekraïne
“Ik ben in 1955 geboren in de 
stad Lutz ten noorden van Kiev 
in de Oekraïne dat destijds deel 
uitmaak te van de Sovjet-Unie. 
Mijn familie werd in de oorlog door 
de Duitse bezetters uitgemoord. 
Mijn moeder wist met twee broers 
te vluchten richting Rusland. 
Twee jaar na mijn geboorte, in 
de periode dat Joden de Sovjet-
Unie mochten verlaten, vertrok-
ken mijn ouders en ik naar Israël. 
Daar leefden mijn ouders geschei-
den. Mijn vader was kleerma-
ker. Mijn moeder heeft Slavische 
talen gestudeerd, maar daar-
mee heeft ze nooit iets gedaan. 
Van de lange reis via Marseille per 
schip naar Israël herinner ik mij 
vrijwel niets. We leefden de eerste 

Straatmuzikant Moti: ‘Ik bén beroemd!’ 

Moti wil geen Idols en ‘sjmeidels’
door Marcel Wichgers

twee jaar in een opvangkamp in 
de duinen bij de zee. We verbleven 
daar in een soort barak. Daarna 
konden we naar een kleine woning. 
Na de scheiding van mijn ouders 
gingen we naar Rehovoth. De broer 
van mijn moeder trok bij ons in. 
Hij werd een soort vader voor mij.”  

Goed onderwijs
“Mijn schooltijd was perfect. Het 
onderwijs in Israël is veel hoog-
waardiger dan hier. Tussen het 
basisonderwijs daar en hier is een 
wereld van verschil. Daar heb je 
voor elk vak een andere leraar, 
terwijl in Nederland een onderwij-
zer alle vakken moet geven. Dat 
is toch onmogelijk? Onze leraren 
waren universitair geschoold. In 
Israël leren kinderen dus veel meer. 
Onze familie was niet-religieus. 
Ik ben wel bar mitswa geworden, 
want dat doet iedereen in Israël. 
Ik zat op een niet-religieuze la-
gere school, waar je trouwens wel 
minstens drie uur per week uit de 
Tenach moest leren. Ook in het 
middelbaar onderwijs bleven we 
uit de Tenach leren, maar dan 
van twee kanten belicht door twee 
ver schillende leraren: religieus en 
maat schappelijk. Je leert daar-
door op verschillende manieren 
te kijken naar hetzelfde verhaal.” 

Legerbaan
“Vanaf 1973 diende ik vier jaar in 
het leger: twee jaar dienstplichtig 
en twee jaar beroepsmatig. Ik volg-
de er een opleiding tot computer-
deskundige. Stel je voor: een com-
puter vulde detijds nog een he-
le zaal.  

Ik heb tijdens mijn diensttijd 
nooit hoeven vechten. Dat komt 
mede doordat ik enig kind was. In 
Israël is het normaal dat je dan 
binnen het leger een reguliere 
baan krijgt. Want als ik als enig 
kind zou sneuvelen, zou de fami-
lie geen stamhouder meer hebben. 
Ik ben geen echte soldaat, ik ben 
meer een muzikant. Ik speelde in 
mijn vrije tijd in een legerband. 
Maar áls ik had moeten vechten, 
had ik dat wel gedaan. Toen de 
Jom Kippoer oorlog begon, zat ik 
een paar dagen thuis. Bij het ho-
ren van de eerste radioberichten 
over de oorlog, stond ik in dubio of 
ik wel terug zou gaan naar de le-
gerbasis. Maar mijn moeder zei: je 
gaat terug! Voor haar zou het een 
schande geweest zijn als ik thuis-
bleef. Deserteren was in die tijd 
absoluut niet mogelijk geweest. 
Je zou gek verklaard worden.”  

Lang-haar-staking
“Na vier jaar dienst had ik eigen-
lijk nog een jaar in het leger moe-
ten blijven. Maar ik wist te rege-
len dat ik eerder kon afzwaaien 
door me naar de psychiater te la-
ten sturen. Die gaf een verklaring 
dat ik niet gek was, maar wel on-
geschikt om in het leger te blijven. 
Ik was een grote rebel, hoewel dat 
niks te maken had met politiek. 
Zo vlak na de Zesdaagse Oorlog 
was iedereen in Israël patriot-
tistisch. Iedereen zat op dezelfde 
lijn. Pas later ontstonden tegen-
stellingen tussen links en rechts. 
Ik droeg lang haar omdat het 
hip pie-tijd was, you know. Ik or-
ga niseerde op de middelbare 
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school zelfs een staking tegen 
het verbod op het dragen van 
lang haar. Je kon destijds voor 
lang haar nog een klap voor je 
kop krijgen om vervolgens naar 
de kapper te worden gestuurd.
Ik verspreidde stencils onder de 
leerlingen met de oproep om de 
klas uit te lopen als een leraar 
weer iemand naar de kapper stuur-
de. Dat had succes: op een bepaald 
moment verlieten alle leerlingen 
de les. Het schoolbestuur gaf de-
zelfde dag nog aan onze eis toe.” 

Dag tot dag
“Met muziek begon ik op de ba-
sisschool. Ik speelde accordeon, 
des tijds een heel hip instrument. 
Ik was er heel goed in, trad op in 
bejaardentehuizen. Omdat ik me 
voor de nieuwe popmuziek ging in-
teresseren, leerde ik gitaar spelen. 
Op de middelbare school speelde ik 
gitaar in een band. We traden op 
feesten op, met een repertoire van 
Creedence Clearwater Revival, de 
Beatles, Jimi Hendrix, en ook van 
de Nederlandse band Schocking
Blue. 

Ik heb mijn hele leven niet ge-
werkt, maar altijd muziek ge-
maakt. Met een paar vrienden 
koch ten we in 1977 een vliegticket 
naar Europa. We bleven eerst in 
München hangen. Daar begon ik 
zelfgemaakte sieraden te verko-
pen. Ik zag er ook heel veel straat-
muzikanten en raakte ervan 
over tuigd dat ik het beter kon. Ik 
kocht een gitaar en vertrok met 
een oude vriend uit de legerband 
naar Parijs om er in de metro op 

te treden. Dat was het begin van 
mijn carrière als straatmuzikant.
Eerst verdienden we haast niks, 
niet genoeg om een hotelkamer 
te betalen en eten te kopen. Maar 
het kon ons niks schelen hoeveel 
we verdienden. Als we allebei 
twee broekzakken met geld had-
den, vonden we het genoeg. Maar 
geleidelijk verdienden we steeds 
meer. Op sommige dagen verdien-
den we zo veel dat we met een 
taxi naar een restaurant kon-
den. We leefden van dag tot dag.
Die vriend en voormalig colle-
ga van mijn legerband is later 
in Israël een bekend gitarist en 
schrijver geworden. In een van zijn 
boeken heeft hij onze avonturen in 
Parijs beschreven. Dat boek heb 
ik dus eindeloos vaak gelezen". 

Beroemdheid
“Ik heb nooit gedroomd beroemd 

muzikant te worden. Ook mijn 
leven als straatmuzikant was niet 
gepland. Ik heb nooit een master-
plan gehad. Ik ben erin gestapt 
en het paste mij. Vervolgens bleek 
de straatmuziek een drug te zijn: 
ik kan niet meer zonder.
En als je me vraagt of ik beroemd 
wilde zijn: ik bén beroemd! Als ik 
dood ga, zal dat niet gemeld wor-
den op MTV. Maar geloof mij, ik 
heb voor veel meer publiek ge-
speeld dan al die zogenaamd be-
roemde popmuzikanten, you know. 
En veel beroemde popmuzikanten 
verdwijnen opeens, verliezen hun 
roem en eindigen dan als  werk-
nemer in een supermarkt.  Maar 
ik, ik ben altijd muzikant gebleven. 
Ik ben er trots op dat ik een van de 
weinige artiesten ben die kan leven 
van de kunst. Ik heb nooit van wel-
ke instantie dan ook enige financi-
ele hulp gekregen. Nooit, nooit!” 

Moti Rymarczuk
Foto: Marcel Wichgers



12 JaG5 september jaargang 22 nummer 4

Platencontract
“Na een paar jaar in Parijs reisde 
ik naar Zwitserland. Mijn vriend 
vertrok naar Amerika en ik trok 
verder op met een Engelsman 
die mandoline speelde. We wer-
den een van de beste duo’s van 
Europa. We hadden niet alleen 
ongelooflijk veel succes op straat, 
maar we kregen ook een con-
tract met een platenmaatschap-
pij. Tegenwoordig gaan zangers 
naar Idols en sjmeidels en al die 
dingen, you know, om een contract 
te krijgen. Dat hoefden wij niet.
Het platencontract werd ons aan-
geboden door RCA Records. In die 
tijd waren Simon en Garfunkel ge-
stopt. Daardoor was er een gat in 
de markt voor een nieuw duo ont-
staan.   
RCA kwam ons op het spoor in 
Zwitserland en vroeg ons naar 
hun hoofdkantoor in Hamburg 
te vliegen, op hun kosten. We 
wer den er ontvangen alsof we 
de meest beroemde personen op 
aarde waren en kregen allerlei 
be loften. Ze gaven ons een stuk 
muziek en we moesten dat spe-
len. De producer was ook de pro-
ducer van het Baccara (Spaans 
damesduo dat beroemd werd met 
de hit Yes sir I can boogie, MW). 
We kregen een contract voor drie 
jaar waarin geregeld was dat RCA 
de liedjes zouden aanleveren die wij 
moesten uitvoeren. We mochten ge-
woon blijven doorspelen op straat, 
als we maar beschikbaar zouden 
zijn voor optredens op radio en tv.   
Na een reis tussendoor naar 
In dia, bleek RCA het con-
tract opengebroken te hebben.  

Maar wat maakt het uit? Ik heb er 
geen spijt van. Ik heb een goed le-
ven. In Nepal kwam ik op de radio, 
in Thailand op televisie. Ik speel-
de drie maanden in Tokio, daar-
na in Los Angeles en op Hawai.” 

Settelen
“In 1981 kwam ik in Nederland 
terecht. Eigenlijk wilde ik naar 
Noorwegen, maar op doorreis 
daarheen kwam ik door Ne der-
land. Ik trad op in verschillende 
Nederlandse steden, waaronder 
Gro ningen. En daar ontmoette 
ik een vrouw. Ik vond het tijd 
worden om een echte relatie te 
beginnen, en dat wilde ik met de-
ze vrouw. We trouwden en kre-
gen twee zonen. Het was niet zo 
dat ik me wilde settelen omdat 
ik het reizen moe was. De kinde-
ren hadden een vaste plek nodig.
Ik werd kostwinner van het ge-
zin en ben dat ook gebleven. De 
meeste artiesten leven niet van 
de muziek, maar ik kan dat als 
straatmuzikant wel. Achttien 
jaar geleden gingen we in Eenum 
wonen. Ruim drie jaar geleden 
zijn we gescheiden. Onze jong-
ste zoon woont nu om en om 
een week bij mij en zijn moeder.
Mijn oudste zoon studeert psycho-
logie in Groningen. De jong-
ste gaat een opleiding doen in 
geluids techniek. Ze zijn allebei 
mu zikaal. We hebben samen een 
band en ze treden met mij op in 
Noorwegen. Daar gaan we elk 
jaar in de zomer naartoe, volgende 
week ook weer. In Noorwegen ben 
ik net zo bekend als hier. Zodra 
ik daar aankom, zeggen de men-

sen dat de zomer is begonnen. 
En als ik weer vertrek, staat in 
de krant dat de zomer voorbij is.” 

Joods zijn
“De Joodse traditie heeft mij al-
tijd aangesproken. Niet dat ik 
me aan het kasjroet of de sjab-
bat hou. In Israël was dat alle-
maal zó zelfsprekend. Ik mis dat 
wel. Het is ook jammer dat ik het 
niet heb kunnen doorgeven aan 
mijn kinderen. Officieel zijn zij 
niet Joods omdat hun moeder niet 
Joods is, maar voor mij zijn zij 
Joden. Zij zelf voelen zich Joods. 
Want ze voelen zich anders. En 
ze spreken Hebreeuws met mij. 
Binnenkort hoop ik een Israëlisch 
paspoort voor ze te kunnen rege-
len. Dat kan, omdat Israël kin-
deren van Israëli’s in het buiten-
land beschouwt als Israëli’s. 
Maar ze willen niet in het Isra-
elische leger. Ze willen gewoon 
in Nederland blijven wonen. 
Want hier voelen ze zich thuis.” 

Vervolg 'Moti wil geen Idols en ‘sjmeidels’'
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Simchat Tora

Aan het eind

vinden we onszelf

terug bij het begin.

We verheugen ons

in de cirkel van 

de Joodse cyclus van

het leven, om ieder

jaar terug te keren

naar het begin.

Simchat Torah
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U kent ze wel... 
U heeft ze vast wel eens ont-
moet op een feestje, bij een va-
ge wederzijdse kennis of in de 
pau ze van een vergadering. 
Ja, ze kennen erg veel Joden, hun 
ouders voor de oorlog ook al. Het 
woord Jood kan eens kwetsend 
zijn, daarom spreken ze liever 
over “Israëlieten, het oude volk 
of zelfs het uitverkoren volk”.  
Ongetwijfeld zijn er nog veel 
meer uitdrukkingen hiervoor in 
de pijplijn  maar die willen me 
zo niet te binnen schieten. Van 
de Joden niets dan goeds! Ook 
mogen ze graag een joodse mop 
met een Jiddisch accent vertellen.   
Men praat dan over een ‘boterkoek-
jodendom’.  Ook is het beeld van 
‘de geslachte kip’ een stigmatise-
ring* die als een gestandaardi-
seerd mensbeeld wordt gehanteerd. 
De recentelijk teruggevonden ba-
rakdelen van kamp Westerbork  
leveren hier ook een bijdrage aan. 

Bijnamen ...
Voor de Tweede Wereldoorlog, en 
zeker in Appingedam, was de si-
tuatie nog slechter, zo ook in de 
beginjaren van de vorige eeuw. 
De Joden werden toen meer ge-
tolereerd, als een aparte groep, 
maar niet als volwaardige bur-
gers gezien en als zodanig be-
handeld. Dit blijkt ook wel uit de 
geschriften die door sommige in-
tellectuele notabelen het daglicht 
zagen. Vragen met geïnterviewde 
Joden beperkten zich vaak tot 
“Eten jullie dan wel vlees op de 
Sabbath?” en “Waarom mogen 
jul lie geen varkensvlees eten?”   

Ook waren bijnamen toen erg in 
zwang waarbij  de Joden niet ge-
spaard  werden. Er liepen toenter-
tijd in Appingedam, en ik praat 
dan over de eerste decennia van 
de vorige eeuw, nogal wat Joden 
met bijnamen rond. Zo had je er de 
Neusjeude, Filainebieter,  Jeude 
Baron (B’ron) en de bokkejeude. De 
bokkejeude betrof een jongeman, 
Sam Kroon genaamd, die vanuit 
zijn woonplaats Krewerd (een ge-
huchtje boven Appingedam) zich 
vaak naar de Stad Appingedam  
spoedde in een bokkenwagen.   

Vertrek en terugkeer
van Sam
Samuël Kroon, geboren op 27 no-
vember 1904 was een zoon van 
Izaak Kroon en Klaartje van 
Dam. Hij had één zuster, Aaltje 

ge naamd. Zijn grootvader waar 
hij naar vernoemd was, Samuël 
Abra ham Kroon was een bekend 
be stuurder in de kille  geduren-
de de tweede helft van de 19e 
eeuw. Sam (Samuël) verliet in 
1928 de gemeente Appingedam en 
vertrok met onbekende bestem-
ming naar het buitenland. 

Als Sam Kroon na de oorlog naar 
Nederland terugkeert is hij 41 
jaar. Hij vindt zijn ouders en zijn 
zuster terug in Diemen. Zijn ou-
ders zijn in 1940 naar Diemen 
verhuisd en hebben gedurende de 
oorlog daar ondergedoken gezeten 
bij de familie Franken. Zijn zus-
ter Aaltje die daar ook onderge-
doken zat is na de oorlog met de 
zoon des huizes Hendrik gehuwd. 
Uiteindelijk vinden we hem in 1984 
terug in België, waar hij rijk gewor-
den in de tapijthandel in Brussel 
woont in een oud Patriciërshuis 
aan de Avenue Princess Elisabeth 
86. Hij is gehuwd, heeft een 
dochter en twee kleinkinderen.  

Een gedenkteken: een keihar-
de onvoldoende
Op 22 maart 1984 wordt er in 
het Gemeentehuis van Ap pin-
ge dam een gedenkteken ont-
huld ter nagedachtenis aan 
de 78 omgekomen Joden gedu-
rende de Tweede Wereldoorlog. 
Het gedenkteken bestaat uit 
een keramisch bord met rode 
Davidster op grijze ondergrond 
en twee witte glasplaten met reliëf. 
Het keramisch bord heeft een door-
snede van 45 cm.  De tekstplaten 
zijn 17 cm. hoog en 30 cm. breed. 

Joodse Groningers van Weleer
Sam Kroon - “De wraak van de Bokkejeude”

door René S. de Vries

Je kunt het ver brengen in 
het leven: van bokkenwagen 
tot Rolls Royce! Het verhaal 

rond een monument in
Appingedam.
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Ook Sam Kroon krijgt, evenals ik 
een uitnodiging om de onthulling 
bij te wonen. Ik kan me de onthul-
ling, als de dag van gisteren nog 
herinneren, omdat Sam Kroon als 
enige het woord voerde. Zijn betoog 
was misschien wat emotioneel, 
maar het kwam er wel op neer 
dat hij het een schande vond dat 
er voor die gebeurtenis een dusda-
nig klein en onbeduidend monu-
ment geplaatst werd. Bovendien 
was de plaats van het monument 
niet erg spraakmakend, daar het 
door een deur gedeeltelijk aan het 
oog onttrokken werd. Dit relaas  
verwekte nogal wat opschudding 
en commotie onder de aanwe-
zige leden van het comité die de 
‘Plaquette’ verzorgd en uitgevoerd 
hadden. De aanwezige notabelen, 
waaronder burgemeester Chris 
de Loor, hielden zich waarschijn-
lijk uit fatsoen stil gedurende 
de opzienbarende toespraak . 

Eigenlijk had Sam Kroon wel 
gelijk. Gezien de mate van im-
portantie waarmee een bepaalde 
tijdsperiode een stempel drukt op 
bepaalde gebeurtenissen, is het 
duidelijk dat de commissie niet 
voor haar taak berekend was. De 
goedwillende naïveteit waarmee 
het toenmalige Gemeentebestuur 
te werk is gegaan komt hier dui-
delijk aan het licht. Immers wil 
men voor zo’n taak een passend 
monument oprichten, dan zal er 
toch zeker een grote mate van 
historisch besef aanwezig moe-
ten zijn, benevens enige affiniteit 
met de te behandelen materie.
Niet alleen heeft men te veel van 

binnenuit deze catastrofale ge-
beurtenissen benaderd en daar-
door de omvang niet gezien, maar 
ook op een te kleine schaal zich ge-
realiseerd wat zich in de jaren ‘40-
‘45 afgespeeld heeft. Ongetwijfeld 
zal het Gemeentebestuur zich 
hieromtrent ook buiten haar ge-
lederen geïnformeerd hebben en 
daarom treft haar deze blaam 
niet geheel alleen, maar ook 
haar raadgevers. Men moet zich 
wel realiseren dat een gedenkte-
ken ten alle tijde  blijft bestaan, 
ondanks veranderende menin-
gen,  gedachten en inzichten. 

Sam Kroon gaf hiermee het goed 
bedoelde initiatief en de inspan-
ning van het Comité een keiharde 
onvoldoende. Hij bestempelde hun 
werk als een “min variant van wel-
denkendheid”.  Erg tactisch was 
dit niet. Dat het uitgangspunt van 
het Comité zeker hoogst integer en 
empathisch was, moet wel duide-
lijk zijn.  Zeker was dat de slotop-
merking, dat Appingedam nu wel 
“Judenrein” zou zijn  gemaakt, be-
grijpelijk veel kwaad bloed zette. 

Sam Kroon stelt een bedrag van 
ƒ 50.000– beschikbaar om een 
passend monument te plaat-
sen. De correspondentie hierom-
trent gaat  tussen Appingedam 
en Brussel visa versa, volgens 
Sam Kroon veel te traag. Vooral 
over de plaats van het op te 
richten monument is nogal wat 
strijd. De toon is niet altijd even 
vriendelijk, tot vijandig aan toe. 
Het Comité merkt op dat de heer 
Kroon 40 jaar de gelegenheid heeft 

gehad om iets te doen, maar het liet 
afweten. En nu de gemeente wel iets 
doet komt de Heer Kroon opdra-
ven en moet zo nodig ook een mo-
nument plaatsen! Ogenschijnlijk 
heeft het Comité hierin gelijk. 
Men moet echter wel bedenken 
dat dit niet de gehele waarheid is. 
Immers het heeft jaren geduurd 
voordat men besefte wat er in die 
fatale jaren is gebeurd. De gehele 
holocaust is te grotesk en   onge-
loofwaardig  om dit in korte tijd 
op te nemen. Toch is dit niet de 
enige reden van de heer Kroon 
waarom het zo lang geduurd heeft 
voordat hij reageerde. Als gedach-
ten experiment kunt u dit nagaan 
door u voor te stellen dat de heer 
Kroon in 1980 gevraagd zou zijn, 
of hij bereid was een monument 
voor de gedeporteerde Joden in 
Appingedam te willen oprichten. 

En dan een monument
Op donderdag 21 maart 1985, een 
jaar na de onthulling van het ge-
denkteken in de raadzaal is het 
zo ver, en zal de onthulling van 
het monument aan de Broerstraat 
voor de oude Synagoge plaatsvin-
den. Om 10.00 uur ‘s morgens is 
Sam Kroon al aanwezig. Op de 
parkeerplaats aan het Bolwerk 
stond een van zijn vroegere kame-
raden hem reeds op te wachten. 
Na de gebruikelijke uitwisseling 
van gegevens over een periode 
van zo’n  zestig jaar, kwam het ge-
sprek op de auto van Sam Kroon, 
die een eindje verderop gepar-
keerd stond.  Het kon natuurlijk 
ook niet uitblijven, want het glom 
en blonk als een opgepoetste ka-
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chel in een boomgaard. “Wat het 
joe dei auto wel nait kost man...,” 
was de vraag op een gegeven mo-
ment, “een bult centen zeker”.  
“Zo’n slordige tweihonderddoe-
zend gulden” was het antwoord 
van Sam Kroon. “Maar ja” zei hij 
toen heel droogjes, “dei chauffeur 
kost me nog veul meer. Dei wil 
iedre week zien centen zain...”.  
Glimlachend keek hij naar de ge-
uniformeerde chauffeur die druk 
doende was de Rolls Royce  Silver 

Shadow te poetsen. Gaan met de 
Bokkewagen en komen met een 
Rolls  Roys, gaf hem een zoet gevoel 
van wraak voor de vele vernederin-
gen die hij als Jood in de twintiger 
en dertiger jaren had ondervonden.  

Bronnen:
Nieuwsblad voor de Eemsmond  
d.d. 12/01-1985
Algemeen Dagblad d.d. 31/01-
1985
N.I.W. / M. Kopuit  (datum onbe-

kend)
Interview dhr. H. Dijkstra, raads-
lid Gem. Appingedam d.d. 13/07-
2009 

*Evelien Gans - de stigmatisering 
van dit beeld  verwijst naar het 
naoorlogse Jodendom dat weerge-
geven zou worden als zijnde niet 
meer levensvatbaar. De parabel 
van de geslachte kip staat hier 
model voor.

Rolls Royce Silver Shadow

Vervolg 'Joodse Groningers van Weleer'

Atelier Cees Wolf Goud- & Zilversmid Restaurator

Westerhaven 11 |  9718 AV  |  Groningen 050 - 31 24 098 www.atelierceeswolf.nl
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‘Klein en groot zijn daar gelijk, de slaaf is vrij
van zijn heer’

De Joodse begraafplaatsen in de provincie Groningen

Zo luidt, met een citaat uit het 
Boek Job (3:19), de titel van het 
boek over de Joodse begraaf-
plaatsen in Groningen dat on-
der auspiciën van de Stichting 
Historie Joods Groningen in no-
vember zal verschijnen. In de 
dood en op de begraafplaats ver-
dwijnt immers het verschil tussen 
arm en rijk en zijn allen gelijk. 
Het boek is geschreven door de his-
torica drs Han Lettinck, bekend 
door haar werk voor de De Vey 
Mestdagh Stichting. De foto’s zijn 
van Robert Mulder, die zijn sporen 
heeft verdiend in het documente-
ren van het godsdienstig leven in 
Nederland. Het biedt een rijk geïl-
lustreerd overzicht van de vijfen-
twintig kleine en grotere Joodse 
begraafplaatsen in de provincie 
Groningen, waaronder zeer oude. 
De oudste nog bewaarde grafste-
nen dateren van 1767 en 1778.  

Het zijn verstilde, soms half ver-
geten plaatsen, die getuigen van 
het eens bloeiende Joodse leven 
in de provincie. De teksten op de 
grafstenen zijn een belangrijk 
cultureel en historisch erfgoed. 
Zij vormen als het ware een ste-
nen archief, dat veel kan vertellen 
over de ‘Verdwenen Mediene’ en 
de mensen die er hebben geleefd. 
Een voor een worden de begraaf-
plaatsen gekarakteriseerd en 
wordt de typische, soms roman-
tische sfeer van iedere plaats be-
schreven of de  bijzondere ligging, 
bijvoorbeeld op de vestingwal-
len van Nieuweschans of in een 
hoekje van een oude pastorietuin 
zoals in Bellingwolde. Ook de ge-

schiedenis van hun ontstaan en de 
moeilijkheden die de plaatselijke 
kille in sommige gemeentes heeft 
gehad om toestemming te krijgen 
om een eigen begraafplaats in te 
richten komen aan de orde. 

Uitvoerig staat de schrijfster 
stil bij de gebruiken rond over-
lijden en begrafenis. Aandacht 
is er ook voor de versiering 
van de zerken en de betekenis 
van de verschillende symbo-
len, die we erop aantreffen. 
Een bijzondere waarde ontleent 
het boek aan de aandacht die be-
steed wordt aan het menselijk as-
pect van dit verleden. Bij iedere 
begraafplaats passeert een aantal 
personen die daar begraven zijn 
apart de revue, en worden speci-
ale verdiensten en bijzonderheden 
van hun levensloop uitgelicht. Het 
laatste hoofdstuk bevat boven-
dien een aantal levensschetsen 
van Stadjers. Zo ontstaat uit de 
lotgevallen van mensen uit alle 
sociale lagen, van de professor en 
de rabbijn tot de veehandelaar en 
de koopvrouw op de markt, een 
beeld van de deelname en bijdra-

ge van de Joodse bevolking aan 
de Groningse samenleving, en 
van hun verbondenheid daarmee.  

Deze verhalen geven bovendien 
een indruk van het leven in de 
kille. Ze vertellen van de zorg 
voor de armen, het onderwijs, de 
ruzies en rivaliteiten, de feesten 
met muziek en dans. Sommige 
over onderduiken, verraad en de-
portatie zijn aangrijpend, andere 
getuigen van hulp die dorpsgeno-
ten in het gevaar hebben gegeven. 
Dit interessante, aantrekke-
lijk geschreven boek fungeert 
tevens als opmaat voor de ten-
toonstelling over de Joodse be-
graafplaatsen in de provincie 
Groningen die in mei 2010 te 
zien zal zijn in de Folkingestraat 
synagoge in Groningen. 

Simone Mooij

Klein en groot zijn daar gelijk, de 
slaaf is vrij van zijn heer
Tekst: Han Lettinck, fotografie: 
Robert Mulder
Prijs € 18.75. Uitgeverij Profiel, 
Bedum

Begraafplaats Ter Apel, Foto Robert Mulder, Groningen
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Al geruime tijd ben ik aan het na-
denken wat voor recept ik zou kun-
nen uitkiezen voor het Rosj Hasja-
na nummer. Ook in het buitenland 
ben ik geen geschikt of spectacu-
lair gerecht tegengekomen waar-
van ik dacht: dit is het! Lastig.
Dan maar terug naar mijn 
moeders keuken. 
Zij maakte, als er bijzondere gas-
ten kwamen of op een verjaardag, 
een feestelijk verrukkelijk appel-
gerecht; óók voor Rosj Hasjana: 
Brusselse appelen. Mijn broer en 
ik – en andere immer aanwezige 
huisgenoten – waren er dol op. 

Hoe kwamen de appelen uit Brus-
sel bij mijn moeder? 
Mijn moeder en haar zuster kwa-
men als jonge meisjes dikwijls in 
Brussel; er woonde daar een oom 
Chef. Tot op heden heb ik niet 
kunnen achterhalen in wat voor 
familieverband ik oom Chef zou 
moeten plaatsen. En er is niemand 
meer in leven aan wie ik dat zou 
kunnen vragen; wist ik zijn ach-
ternaam maar. In de fotoalbums 
zijn er veel afbeeldingen van 
hem; hij bezocht óns ook dikwijls 
(vóór) de oorlog. Mijn allereerste 
herinneringen gaan zelfs naar 
hem uit; ik moet toen tweeënhalf 
jaar geweest zijn, zomer 1939.  

Na de oorlog bezaten wij nogal 
wat spullen van oom Chef – voor-
namelijk reisartikelen; ik heb nog 
steeds een glazen tandenborstel-
koker en een glazen reukfles uit 
zijn leren reiskoffertje. Zelfs mijn 
kinderen hadden nog de Egypti-
sche kamerjas in de verkleedkist, 
die dikwijls met Poerim gebruikt 
werd voor koning Ahasjverosj. 
Hoe het ook zij – die Brussel-
se appelen zullen waarschijn-
lijk oorspronkelijk uit Brussel 

ge komen zijn, van oom Chef.  
Ikzelf heb de Brusselse appe-
len ook vaak gemaakt, niet pre-
cies zoals mijn moeder dat deed; 
maar zo veranderen gerech-
ten van geslacht op geslacht. 
En waarom zijn het appelen en 
geen appels? Dat weet ik niet – 
zo stond het geschreven op een 
briefje met mijn moeders hand-
schrift in haar kookboek dat zij 
bij haar huwelijk in 1933 kreeg: 
Geïllustreerd Ritueel Kookboek 
door Malvine Glück en E. Bram-
son-Brest (1932). En wonderlijk 
ge noeg staat het op dezelfde wijze 
in het Elektro Kookboek dat ik van 
mijn moeder kreeg toen ik trouw-
de in 1962: Brusselse appelen.  

Brusselse appelen

Benodigdheden
4 stevige appelen
een paar eetlepels gelei of jam

soezendeeg van:
1 dl water
45 gram boter
snufje zout
60 gram bloem
2 eieren
50 gram suiker
een beetje extra suiker plus ka-
neel

Ik raad u aan deze hoeveelheden te 
verdubbelen, anders wordt het wel 
erg weinig! Ik ben zelf altijd geneigd 
enigszins ‘slordig’ met recepten om 
te gaan, te klatsjen, maar bij soe-
zendeeg moet men zich nauwkeu-
rig aan de hoeveelheden houden. 

Brusselse appelen

Mijn moeder, Adèle van Zwanen-
burg en oom Chef in Brussel,1926

Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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Werkwijze
Schil de appelen, deel ze in vie-
ren, haal de klokhuizen eruit 
en maak er schijfjes van (mijn 
moe der gebruikte de hele ap-
pelen en boorde de klokhuizen 
eruit, daarin deed ze de jam). 
Giet ca een halve centimeter water 
in een vuurvaste schotel nadat u 
deze met een kwastje of stukje keu-
kenpapier ‘ingeboterd’ hebt. Het 
water heb ik veranderd in zoete 
wijn of port. Schik de appelpartjes 
in de schaal, strijk daaroverheen 
de jam van uw keuze, strooi er een 
beetje suiker en kaneel overheen en 
giet daaroverheen het soezendeeg. 
Zorg dat het deeg mooi luchtig is.
Als u dit gerecht gaat maken voor 
gasten, kunt u al deze handelingen 
uren van te voren klaarmaken.
De oven moet ca. 20 minuten voor-
verwarmd worden. De schaal in 
het midden, of iets onder het mid-
den plaatsen en 30 à 35 minuten 
op 220 graden Celsius laten rij-
zen en lichtbruin laten worden. U 
kunt de schaal in de oven plaatsen 
als u aan tafel gaat; het nagerecht 

is dan gereed – en heel heet – als 
u aan het nagerecht toe bent en 
als het goed gelukt is, is het deeg 
prachtig gerezen en goudbruin.  
Het is extra feestelijk, maar niet 
per se extra lekker, als u het ge-
recht flambeert: een beetje cognac 
of Calvados eroverheen, branden-
de lucifer erbij – en het feeste-
lijke brandje verrast iedereen. 

Soezendeeg
Voor iedereen die niet meer 
pre cies weet hoe soezen-
deeg gemaakt moet worden. 
Weeg de hoeveelheden nauw-
keurig af. Een teveel aan boter 
maakt het deeg te zwaar; een te 
kleine hoeveelheid bloem maakt 
dat het soezendeeg slap wordt. 
Breng het water met de boter en 
het zout aan de kook; schakel on-
middellijk op 0 of zet de vlam op 
de allerlaagste stand, voeg ineens 
alle (gezeefde) bloem toe en roer 
deze vlug door de vloeistof heen, 

Ruthi
Oom Chef met mij op de arm in 

Palestina, 1938

zodat na enkele ogenblikken het 
deeg als één bal van de wand 
en de bodem van de pan loslaat. 
Neem de pan van de kookplaat 
of het vuur en laat de inhoud 
een paar minuten afkoelen. 
Voeg één voor één de hele eieren toe 
en roer telkens zolang (ik doe het 
met een elektrische mixer of garde) 
tot ieder ei afzonderlijk geheel door 
het deeg is opgenomen. Roer, na 
toevoeging van het laatste ei, het 
deeg zolang totdat het zalfachtig 
en glanzend is. Voeg dan de suiker 
toe en roer deze er goed doorheen.

Veel succes met dit dierbare  ge-
   recht – mijn broer en ik komen
langs om te proeven... 
Zoet zijn deze appelen  – moge het
nieuwe jaar voor u allen even 
zoet zijn. 
Sjana towa oemetoeka! 
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Jacques Wallage Plaats van 
bestemming 
‘Geschiedenis is geen verleden 
tijd. Het zijn de ervaringen van 
onze ouders en grootouders, die 
we met ons dragen. Diep in de 
ziel van de stad zitten die verha-
len, ze vormden de basis waarop 
cultuur, omgangsvormen en iden-
titeit zijn gegroeid... Alleen wie 
weet waar hij vandaan komt, 
weet waar hij naartoe moet.’  
In Plaats van bestemming heeft 
Jacques Wallage een selectie ge-
maakt van zijn beschouwingen 
uit de afgelopen twintig jaar. 
Hij schrijft over een breed scala 
aan onderwerpen, over oorlog en 
Jodendom, identiteit en onderwijs, 
de publieke zaak en het openbaar 
bestuur, de media en kunst en 
cultuur. Wallage toont zich een 
scherp analyticus van tot naden-
ken stemmende maatschappelijke 
ontwikkelingen, maar hij durft 
ook persoonlijk te zijn als het om 
zijn afkomst gaat, of om zijn be-
langstelling voor literatuur en 
schil derkunst. Kenmerkend is zijn 
betrokkenheid bij de samenleving 
als geheel én bij de lotgevallen 
van gewone mensen daarbinnen. 
De plaats van bestemming is
Groningen, maar het is ook de
mul ticulturele samenleving, waar-
  in zelfrespect de sleutel is tot
integratie. 
Bert Bakker € 19.95

De Joodse Agenda 5770/71 - 
2009/10 - 15 maanden 
Een jaaragenda met kunstaf-
beeldingen.  
Veel schrijfruimte voor afspraken

en notities.  
Bekking & Blitz € 12.90 

Justus van de Kamp en 
Jacob van der Wijk Koosjer 
Nederlands 
Dit boek heb ik eerder genoemd 
en is sinds enige tijd uitverkocht, 
zoveel hebt u ervan gekocht.
Omdat de uitgeverij in septem-
ber een goedkope herdruk 
op de markt brengt staat het 
nogmaals in dit overzicht. 
Koosjer Nederlands is het grote 
woordenboek van Nederlandse 
ju daïsmen, joodse woorden en 
uit drukkingen die in Nederland 
zijn gebruikt nadat Portugees en 
Jid disch als omgangstaal hadden 
afgedaan. Sommige daarvan zijn 
voor buitenstaanders ‘Hebreeuws’, 
andere zijn in bredere kring be-
kend, maar hebben betrekking 
op specifiek joodse za ken, weer 
andere zijn zo ingeburgerd dat ze 
vaak niet meer als ‘joods’ worden 
herkend. De eerste opgave van de 
samenstellers was het verzame-

len van een tekstcorpus van meer 
dan 18.000 citaten. Steunend op 
dit uitgebreide bronnenmateriaal 
tonen de auteurs de geweldige va-
riatie van dit bijzondere deel van 
onze taal. Bij elk lemma wordt 
verwezen naar vindplaatsen. Dit 
levert duizenden ontroerende, 
scherpe, geestige en verhelderen-
de citaten op uit de Nederlandse 
literatuur van de laatste eeuwen.
Contact € 20.00
 
Willem Wilmink Verzamelde 
verhalen   
Deze bundel bevat Willem Wil-
minks veelal autobiografische ver-
halen in één prachtband. Zoals De 
Pedagogische herinneringen die 
het geestige relaas vormen van 
zijn eenjarig leraarschap aan het 
Vossius Lyceum; in Twee broers 
verhaalt Wilmink over  zijn schei-
ding en de rokkenjagerij die er-
op volgde.  
Bijzonder zijn ook de honderd 
pagina’s nieuwe verhalen en 
cursiefjes die in de nalaten-
  schap ontdekt werden. 
Mijnheer Trompetter en In het 
kort.
Nijgh & Van Ditmar  € 27.50

Simcha Torah met ome Bram
Jaqueline Verhaar, acryl op doek

Uit: De Joodse Agenda
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Sjana Towa wensen voor 5770

Het BESTUUR van de JOODSE GEMEENTE 
GRONINGEN wenst alle leden, belangstellenden en 
vrienden een goed en zoet 5770 toe.

Het BESTUUR van de JOODSE GEMEENTE 
LEEUWARDEN wenst u Sjana Tova en Gmar 
Chatima Tova

Het BESTUUR van de JOODSE GEMEENTE 
DRENTHE wenst allen Sjana Tova metoeka

BENNO EN TREES TROOSTWIJK wensen alle 
lezers van JaGDaF Sjana Tova en Chaq sameach

RUTH LIPSCHITS-DE LEEUWE wenst alle 
trouwe lezers van JaGDaF Sjana Tova metoeka en het 
allerbeste voor 5770

ANNEKE VAN RHIJN en HERMAN 
OTERDOOM wensen alle vrienden, bekenden en 
lezers van JaGDaF een zoet en gezond 5770 toe.

FRITS GRUNEWALD, BERT EN TON wensen 
alle vrienden en lezers van JaGDaF een zoet en 
gezond 5770 toe

WIZO FRIESLAND wenst alle JaGDaF-lezers 
gezondheid en geluk in 5770

STELLY MENCO wenst alle lezers van JaGDaF 
Sjana Tova voor het jaar 5770
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De voormalige plattelandssynago-
ge in het tweelingdorp Winsum-
Obergum ligt in het fraaie Reit-
diepgebied –  regio Noordwest 
Gro ningen – en is sinds 2006 niet 
meer in gebruik. Inmiddels streeft 
de Stichting Behoud Synagoge 
Win sum de restauratie na van de 
Winsumer sjoel naar de oorspron-
kelijke bouwvorm van 1879. 
Hiertoe behoren een vrouwengale-
rij en restanten van het mikwe (ri-
tueel bad). De restauratiekosten 
worden geraamd op ruim twee ton. 
De gemeente Winsum heeft als co-
financier € 50.000 beschikbaar ge-
steld. Op basis daarvan heeft het 
stichtingsbestuur een aanvraag 
in gediend bij het Leaderproject 
dat in een tripartiete financiering 
voorziet van 30% gemeentelijk, 
30% provinciaal en 30%  Europees 
subsidiegeld. Daarmee kan het 
over heidsaandeel van de totale fi-
nanciering op € 150.000 komen en 
beslaat zo meer dan de helft van 
de totale restauratiekosten. Dit 
biedt een gunstig perspectief op de 
haalbaarheid van de restauratie, 
waarvan de aanbesteding van de 
eerste bouwfase dit najaar wordt 
verwacht. Na restauratie zal de 
Winsumer synagoge een publieks-
toegankelijke functie krijgen. 

De Nederlands Israëlitische 
Gemeente Winsum (Gr)
1810: In een huissynagoge in 
Winsum vinden de eerste Joodse 
erediensten plaats.
1816: Erkenning van Winsum 
als eerste Joodse ringgemeente 
in Noordwest Groningen; de 
ring telt dan circa honderd leden 

en omvat de gemeenten Adorp, 
Baflo, Bedum, Eenrum, Warffum 
en Winsum.
1866: Synagogebestuur koopt 
grond bij Munsterweg voor aan-
leg Joodse begraafplaats.     
1879: Bouwjaar synagoge 
Winsum, de Joodse gemeente telt 
dan 165 ringleden.
1934: Laatste erediensten; de 
synagoge wordt N.A. de Vries-
gebouw en krijgt een functie   
als buurthuis en vakbondsge-
bouw.
1965: Ingrijpende verbouwing 
met aanbouw aan de noordzijde 
van de synagoge.
1992: Gemeente Winsum plaatst 
Joods oorlogsmonument aan de 
oostelijke muur van de synagoge.
2008: Synagoge Winsum wordt
op de gemeentelijke Monumen-
ten lijst geplaatst.

Verkoop zeefdruk Winsumer 
sjoel 
Beeldend kunstenaar Aizo Betten 
uit Warffum heeft in het voorjaar 
van 2009 een prachtige driekleu-
ren zeefdruk gemaakt van de sy-
nagoge van Winsum aangevuld 
met de namen van de 64 Joodse 
oorlogsslachtoffers uit Noordwest 
Groningen. Op 28 mei 2009 is het 

eerste exemplaar van de zeefdruk 
overhandigd aan de Commissaris 
van de Koningin in de provincie 
Groningen de heer Max van den 
Berg, die tevens deel uitmaakt 
van het Comité van Aanbeveling.  
De zeefdruk is vervaardigd in een
eenmalige oplage van honderd 
stuks, heeft een formaat van 25 
x 54 cm en is te bezichtigen bij 
antiekwinkel Chanoet in Men-
sin geweer. Voor deze prent be-
taalt u € 72,-. Als u € 20,- meer 
betaalt kunnen we de prent ook 
leveren in een aluminiumlijst 
met passe-partout (formaat 35 x 
65 cm). De totale kosten hiervan 
bedragen dan € 92,-. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan de res-
tauratie van de Winsumer sjoel. 

Erfgoedproject van Stichting 
‘Een Joodse Erfenis’ start in 
september
Ter ondersteuning van de activi-
teiten van Stichting Behoud Sy-
nagoge Winsum heeft Stichting 
‘Een Joodse Erfenis’ een uitgebreid 
cultureel/educatief programma in 
voorbereiding voor de periode van 
september 2009 t/m juni 2010. Dit 
programma wordt gepresenteerd 
als erfgoedproject Tikoen. De 
start van het project valt samen 

Restauratie sjoel Winsum in voorbereiding
door Erna Bakker

De zeefdruk van Aizo Betten biedt zicht op de zuidoost zijde van de 
Winsumer sjoel
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Uit: het NIW 31 maart 2006

met Open Monumentendag op 12 
september 2009. Ter gelegenheid 
daarvan presenteert de gemeente 
Winsum een fraaie kaartengids, 
waarin tevens een beschrijving 
staat van de erfgoedroute die leidt 
langs plaatsen waar Joodse fami-
lies zich eind 18e/begin 19e eeuw 
hebben gevestigd (info: www.win-
sum.nl). Uiteraard zijn die dag 
ook de Winsumer sjoel en Joodse 
begraafplaats opengesteld voor 
pu bliek. ’s Avonds speelt acteur 
Henk van Ulsen een bewerking 
van de novelle ‘Drie rode rozen’ 
van Abel Herzberg. Verder voor-
ziet het project onder andere in 

Synagoge Winsum en Stichting 
‘Een Joodse Erfenis’. U kunt die 
nieuwsbrief kosteloos aanvra-
gen via het secretariaat van erf-
goedproject Tikoen (ernabak-
ker@home.nl). Uiteraard kunt u 
zich ook aanmelden als donateur 
van Stichting Behoud Synagoge 
Winsum. Zo steunt u onze activi-
teiten en u ontvangt dan tevens 
de maandelijkse digitale nieuws-
brief. U kunt uw bijdrage storten 
op bankrekening 1308.45.213 
van SBSW te Winsum (zie ook 
www.synagogewinsum.nl). 

een lezingencyclus voor de maand 
november 2009 (zie agenda) en een
uitgebreid onderwijsprogramma 
voor het schooljaar 2009-2010. 
Ook staat voor het voorjaar van 
2010 een overzichtstentoonstel-
ling gepland onder de titel ‘Syna-
goge als centrum van Joods le-
ven in Noordwest Groningen’. 

Informatievoorziening en
donateurwerving
Informatie over de activiteiten 
rond de Winsumer sjoel kunt u 
vinden in onze maandelijkse di-
gitale nieuwsbrief, een gezamen-
lijke uitgave van Stichting Behoud 
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Eindejaarsuitje Joodse gemeente Groningen en Friesland
door Naomi Papegaay en Kim Vorenholt

Michael Menco geeft uitleg in de 'Wintersynagoge'
Foto: Ben Dalsheim

Na een lange periode van voorpret 
(een nieuw soort geheugentrai-
ning?) was het op 14 juni eindelijk 
zover. Het jaarlijkse uitstapje van 
de noordelijke Joodse gemeen-
ten vond plaats (Groningen en 
Friesland). Vanwege sociale ver-
plichtingen de nacht ervoor had 
ik helaas slechts drie uur slaap 
gehad. Negen uur was dus erg 
vroeg, maar zoals het een gezon-
de student betaamt, bedacht 
ik me dat ik in drie uur bus-
sen best even bij kon slapen. 
Na naar de opstapplek gecarpoold 
te hebben kwam de bus ook snel. 
Titus, onze buschauffeur ver-
zocht om een vrijwilliger om voor 
de koffie te zorgen en als echt 
horecadier voelde ik mij aange-
sproken. Helaas bedachten mijn 
nog niet wakkere hersens zich 
niet dat het dan helemaal niet 
meer van slapen zou komen, om-

dat deze ervan uitgingen dat één 
rondje koffie best genoeg was. Ik 
kreeg echter ook de bevoegdheid 
over de hapjes en de hoeveelheid 
daarvan gaf al snel aan dat er bij 
de boterkoek en de cake minstens 
drie koppen koffie nodig waren. 
Het koffiezetsysteem in de bus 
werkte ongeveer net zo snel als 
mijn hersenen, dus dat duurde 
even. Wil ik meteen even aange-
ven dat als er een jonge vrouw met 
koffie door de bus hobbelt, het niet 
per se een serveerster is en dat er 
geen koffie besteld hoeft te wor-
den. Het komt er vanzelf aan, ik 
probeer de hele bus systematisch 
van koffie (en koek) te voorzien. 

Bij het prachtige aangezicht van 
de Portugese synagoge stapten 
we de bus uit. Michael  Menco 
ving ons op en nam ons mee naar 
de zogenaamde wintersynagoge. 
Voor degenen die nog nooit in de 

Portugese synagoge zijn geweest: 
het complex bestaat uit de syna-
goge zelf, waaromheen een bin-
nenplein ligt met daaromheen een 
ring aan gebouwen, die eruitzien 
als een soort van beschermings-
muur. Je komt het complex bin-
nen door het winkeltje en dan 
is op het binnenplein rechts de 
wintersynagoge en de wereldbe-
roemde bibliotheek Ets Haim. 
Verder bevinden zich in de ring 
van gebouwen het secretariaat, 
het archief, het rabbinaat, een 
rouwcen trum en enkele wonin-
gen. In verband met veiligheidsre-
denen is het de wens om deze wo-
ningen zoveel mogelijk bewoond te 
laten worden door Joden (of men-
sen met een joodse achtergrond).
De wintersynagoge heeft deze 
naam, omdat de synagoge nog 
steeds in de winter gebruikt 
wordt. De grote synagoge is 
niet verwarmd. Slechts bij spe-

Interieur Portugese Synagoge
Op 2 augustus 1675 werd de 
Esnoga feestelijk ingewijd.
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ciale gelegenheden wordt de 
grote synagoge in de winter ge-
bruikt en dan is het een ver-
eiste om je goed aan te kleden.
Het interieur van beide synagoges 
bestaat voornamelijk uit hout. Het 
hout van de Hechal/Aron Hakodesh 
is gemaakt van Jaracandahout uit 
Brazilië. Houthandelaren waren 
ook Portugese Joden in die tijd. 
Ook de banken zijn van hout met 
onder het zitvlak een kastje, waar 
de bezitter van die plek wat per-
soonlijke spulletjes in kon opber-
gen. Ik zou persoonlijk de kussens 
in Groningen missen, wat een luxe 
hebben we toch! Er bevindt zich so-
wieso in een (onze) Asjkenazische 
sjoel veel meer stof. In de Esnoga 
of snoge (maar noem het vooral 
geen sjoel) ontbraken de tapijten 
op de vloer, deze was van hout en er 
lag veel zand. Er wordt heus goed 
schoongemaakt, maar het zand 
dempt geluiden en neemt vet en 
vuil op, zodat de vloer goed blijft. 
Na wat navraag bleek dat er ver-
der geen symbolische verwijzingen 
naar de 40-jarige wandeling door 
de woestijn aan zijn verbonden.
Verder is er geen parochet, maar 
een indrukwekkende houten kast 
aan de andere kant van de Bima, 
die daar Teba heet. Sterke jon-
gens hoor, die Sefardiem, want 
de Torarollen moeten dus door de 
hele synagoge gedragen worden. 
Het voordeel hiervan is wel dat 
de dienst richting de toehoorders 
plaatsvindt en dus goed te verstaan 
is. Het nadeel is dat de Bima en 
daarmee de Tora tijdens de lezing 
niet letterlijk het middelpunt van 
de belangstelling vormen. Tijdens 

'Friesland en Groningen' voor de Portugese Synagoge
Foto: Ben Dalsheim

Op 14 juni 2009 vond het jaar-
lijk se uitstapje van de Joodse 
ge  meente Groningen en Leeuw-
arden plaats, dat ons naar Am-
ster dam bracht. We bezochten 
daar de Portugese synagoge (zie 
het verslag van Naomi) en het 
Sinai Centrum in Amstelveen.
Het Sinai Centrum is een Joodse 
instelling voor geestelijke gezond-
heidszorg en de begeleiding van 

mensen met een verstande lijke 
handicap. Daarnaast is het Sinai 
Centrum gespeciali seerd in de be-
handeling van psy chotrauma ten 
gevolge van oorlog, geweld en ver-
lies. De Joodse identiteit staat 
centaal in het Sinai Centrum, 
die zich uit in waarden als zorg 
voor elkaar en  gastvrijheid. We 
werden dan ook zeer gastvrij ont-
vangen door rabbijn Jacobs en 

de dienst bij de Sefardiem vervult 
het bestuur ook een veel belangrij-
kere rol. Zij zitten tijdens de dienst 
op een speciaal daarvoor bestem-
de bank. Hierdoor is het ook las-
tiger om als vrouw een rol in het 
bestuur van de PIG te vervullen.
Vroeger was de scheiding tus-
sen Sefardiem en Asjkenaziem 

heel strikt. Een paar jaar ge le-
den heeft de Algemene Leden-
ver gadering ermee ingestemd 
dat ook Asjkenaziem lid kun-
nen worden van de Portugese Is-
raëlitische Gemeente (de PIG). We 
zijn tenslotte allemaal Joden... 

Naomi Papegaay
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de andere medewerkers van het 
Sinai Centrum.  Er was een uitge-
breide lunch voor ons bereid, met 
broodjes, salades, haring en soep.  
Deze maaltijd was in eigen keu-
ken bereid, waar alles uiteraard 
volgens het kasjroet wordt bereid.  
Naast het bieden van geestelijke 
zorg staan in het Sinai Centrum 
de Joodse leefregels centraal. Een 
speciaal team van Joodse mede-
werkers leidt de sjabbatvieringen, 
regelt praktische zaken rondom 
de Joodse hoogtijdagen en ziet 
erop toe dat alles verloopt vol-
gens de kasjroetregels.  Rabbijn 
Jacobs is aan het Sinai Centrum 
verbonden en adviseert de Raad 
van Bestuur over alle zaken die 
samenhangen met de Joodse iden-
titeit. Ook adviseert hij bij me-

Veel licht en ruimte binnen, maar ook buiten in de tuinen van het Sinai Centrum
Foto: Sinai Centrum

disch-ethische kwesties en geeft 
leiding aan het Sinai-Rabbinaat.  
Behalve dat de zorg in het Sinai 
Centrum een bijzonder karakter 
krijgt door de aanwezigheid van 
de Joodse identiteit, is er in de ar-
chitectuur van het pand aandacht 
voor beleving van een behandeling. 
Tijdens een rondleiding door het 
gebouw wees Rabbijn Jacobs ons 
erop dat in elke ruimte het licht 
van buiten te zien is. Dit element 
is aangebracht om te voorkomen 
dat cliënten het gevoel krijgen ge-
vangen te zitten.  Daarnaast zijn 
de gemeenschappelijke ruimtes 
kleur rijk ingericht en om het ge-
bouw heen zijn tuinen aangelegd. 
Deze elementen zorgen voor een 
bijzondere huiselijke sfeer, die je 
zeker niet gauw terugvindt in an-

dere zorginstellingen, waar vaker 
de zogenaamde ziekenhuissfeer  
te voelen is. De specialistische 
zorg is voor iedereen toeganke-
lijk, ongeacht afkomst of religie. 
Na het bezoek aan het Sinai Cen-
trum was het tijd om weer terug 
te gaan naar Groningen. De bus 
stond alweer voor ons klaar om 
ons terug te brengen naar het 
hoge noorden. Tijdens deze reis 
werd nog wat nagepraat. Ook nu 
werden wij, net als op de heen-
weg goed voorzien van eten en 
drinken. Ik heb het erg naar 
mijn zin gehad. Mijn complimen-
ten voor de organisatie van deze 
dag. Op naar het volgende jaar….

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

Een ‘joods’ medicijn zou Mi-
chael Jackson gedood hebben
De Israëlische farmaceutische 
mag naat TEVA ('natuur' in het 
Hebreeuws) heeft recentelijk we-
reldwijd 57 duizend verpakkin-
gen van Propofol uit de verkoop 
ge haald nadat er klachten van 
meer dan 40 patiënten waren bin-
nengekomen. Deze varieerden van 
enorme hoge koorts tot spierpijn 
en een branderig gevoel, veroor-
zaakt door het gebruik van dit 
geneesmiddel. Na een uitgebreid 
onderzoek is in twee ampullen een 
antitoxinebacterie ontdekt. Propo-
fol was de ‘hit’ onder de medische 
preparaten in 2003 nadat TEVA 
2,6 miljard dollar heeft betaald 
voor de licentie om het preparaat 
exclusief te mogen produceren. 
Propofol is een medisch preparaat 
waarvan de farmaceutische, biolo-
gische en therapeutische werking 
gelijk is aan de originele duurdere 
concurrent Diprivan. Dit is een 
ver dovend geneesmiddel dat wordt 
gebruikt voor de narcose waarmee 
men in slaap wordt gebracht en ge-
houden of voor het slaperig maken 
tijdens operaties, chirurgische in-
grepen, diagnostische procedures 

of op de intensive care afdeling. 
Lege verpakkingen van Propofol 
zijn gevonden in de woning van 
Michael Jackson die op 25 juni is 
overleden. Zijn doodsoorzaak is 
nog steeds niet vastgesteld aan-
gezien het voor de recherche heel 
moeilijk is aan te tonen in hoe-
verre het verdovingsmiddel een 
rol heeft gespeeld in deze trage-

die. De Amerikaanse geneesmid-
delen- en voedingsautoriteit FDA 
verklaarde dat er absoluut geen 
verband is tussen de dood van 
Michael Jackson en het terugha-
len van het geneesmiddel uit de 
ver koop, maar voor zo’n grote far-
maceutische fabrikant als TEVA 
blijft het een grote aanslag op 
hun reputatie, aldus ISRA.com  
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Shalom lezers,
Voor degenen die mij nog niet 
kennen, ben ik Shirley Ensel. Ik 
werk al anderhalf jaar bij Joods 
Maatschappelijk Werk en ben de 
opbouwwerker van de groepen 
Sje moeo’t en Le Dor Wa Dor. Ik 
woon in Nederland pas viereneen-
half jaar en kom oorspronkelijk 
uit Haifa, Israël. Op dit moment 
ben ik met zwangerschapsverlof 
en ik ben van plan om begin de-
cember weer te gaan werken. Na 
een jaar werken met mijn groepen 
in het noorden ben ik nog steeds 
onder de indruk van de gastvrij-
heid, de aardige karakters en de 
warmte die ik heb ervaren met de 
mensen in het noorden. Bij elke 
bijeenkomst waar ik was, vond ik 
het altijd jammer dat ik nog een 
lange reis terug naar Amsterdam 

moest maken, anders had ik nog 
wel een paar uurtjes willen blijven. 
Ik hoop, of laat ik het zo zeggen, 
ik ben ervan overtuigd, dat het ko-
mend jaar net zo leuk en gezellig in 
het noorden zal zijn als afgelopen 

Berichten

jaar. Ik maak van deze gelegenheid 
gebruik om te vertellen dat op 25 
oktober de regionale groep, Le Dor 
Wa Dor een grote bijeenkomst te 
Oosterwolde heeft, met een optre-
den van de klezmerband Shtetel 
Band Amsterdam en met de ver-
halenverteller Walter Roozendaal.  
Iedereen is van harte welkom. 

Ik wens jullie allemaal Sjana 
Tova met gezondheid en geluk,

Shirley Ensel



DaF 16 elloel jaargang 22 nummer 4 29

6 september
Sjemoe’ot organiseert een rond-
vaart, lunch en stadswandeling. 
Opgave info@joodseactiviteiten of 
tel. 020 577 6566.
8 september
19.30 uur viert het Genootschap 
Nederland-Israël Leeuwarden 
haar 40 jarig jubileum. Info info@
gnileeuwarden.nl
10 september
Deuren open om 19.00 uur 
van de Portugese Synagoge, 
Mr. Visserplein 1, 1011 RD 
Amsterdam. Om 20.00 uur kunt 
u genieten van een ‘concert bij 
kaarslicht’. Info en kaarten be-
stellen esnogaconcerten@gmail.
com
10 september
Concert door Nikitov met Niki 
Jacobs www.niktov.com
12 september
Meppel: de Jodensteeg wordt in 
ere hersteld en heropend; boven-
dien van historische informatie 
voorzien.
Winsum: in het kader van 
Open Monumentendag zijn de 
Winsumer sjoel en de Joodse be-
graafplaats opengesteld (zie voor 
nadere informatie blz. 18)

16 en 17 september
Wizo bezorgt de bestelde bloemen 
met Nieuwjaarswens. Info en 
bestellen wizofriesland@hotmail.
com 
17 september, 15 oktober,
19 november
19.30 –21.30 uur, wijkcentrum 
‘De Berk’(Selwerd) Berkenlaan 
238, 9741 JV Groningen. Shalom 
organiseert maandelijkse cultu-
rele ontmoetingen met joodse the-
ma’s. Info en ideeën khadassa@
telfort.nl
18 september
19.00 uur begin sjabbat en Jom-
tov
18 september
Genootschap Nederland-Israël 
Joods pleegkind in een predi-
kantengezin, 18 jaar onderduik. 
Spreker Mw N. Wolf. Tevens Rosj 
Hasjanaviering, Joods monu-
ment, Zuiderweg, Hoogeveen.
19 september
Sjabbat en eerste dag Nieuwjaar/
Rosj Hasjana 5770
20 september 
Tweede dag Rosj Hasjana/
Nieuwjaar 5770
21 september
Vastendag van Gedalia; begin 
vasten 5.42 uur
19.00 uur begin vasten en werk-
verbod
28 september 
Jom Kippoer/Grote Verzoendag
29 september
19.30 uur Tresoar, Boterhoek 
1, Leeuwarden. Genootschap 
Nederland-Israël. Dr. Mladen 
Popovic spreekt over ‘Het geheim 
van de Dode Zeerollen ontrafeld’. 
Info info@gnileeuwarden.nl

29 september
Genootschap Nederland-Israël. 
Info tel. 058 8448066,
www.gnileeuwarden.nl
Het geheim van de Dode 
Zeerollen ontrafeld. Spreker dr. 
Mladen Popovic.
2 oktober 
18.55 uur begin sjabbat en jomtov
3 oktober 
Sjabbat en eerste dag Soekot/
Loofhuttenfeest
4 oktober
Tweede dag Loofhuttenfeest/
Soekot
5 t/m 8 oktober
Chol ha’moeed/tussendagen
9 oktober
18.40 uur begin Sjabbat en 
Jomtov
10 oktober 
Sjabbat en Sjemini Atseret
11 oktober 
Simchat Tora/Vreugde der wet
18 oktober
15.00 uur Yiladi Trio in de 
Torenkerk te Winsum; info: www.
skkw.nl
20 oktober
19.30 uur Tresoar, Boterhoek 
1, Leeuwarden. Genootschap-
Nederland Israël. Dr. Stefan  van 
der Poel over Joodse Stadjers. 
Info@gnileeuwarden.nl
25 oktober
Einde zomertijd
26 oktober
Hotel de Zon, Oosterwolde. Le 
Dor Wa Dor organiseert een ge-
zellige middag met Klezmerband 
Shtettel Amsterdam en een ver-
halenverteller.
Opgave: atelier2000@home.nl of
tel. 0515 564 177.

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

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524
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15 november
Concert Panta Rhei:
www.koorpantarhei.nl
november 2009
Lezingencyclus in Winsum rond 
Isaac van Deen, Etty Hillesum, 
Jacob Israël de Haan en Jaap 
Meijer; info www.jacobijnenhuis.
nl
17 november
19.30 uur, Tresoar, Boterhoek 
1, Leeuwarden. Genootschap 
Nederland-Israël. Drs. Marian 
Cohen-Aandagt vertelt haar erva-
ringen uit het gewone, dagelijkse 
leven in gezin en maatschappij in 
Israël. info@gnileeuwarden.nl
19 november
Genootschap Nederland-Israël 
Film: 'Jiddisjkeit'. Spreker A. 
Aronson. Goede Herderkerk, 
Middenweg 14, Hoogeveen. Info 
tel. 0528 264785, www.
genootschap-nederland-israel.nl
8 december
19.30 uur, Tresoar, Boterhoek 
1, Leeuwarden. Genootschap 
Nederland-Israël. Drs. S.G. 
Heldring spreekt over ‘Russische 
Joden; van immigrant tot Israëli’. 
info@gnileeuwarden.nl
12 en 13 december
Synagoge, Prinsestraat 18, 7513 
AL Enschede. Jiddisch Muziek 
Festival. Info en kaarten bestel-
len www.muziekkwartier.nl of tel. 
053 485 8539.
17 december
19.30-21.30 uur, wijkcentrum ‘De 
Berk’, Berkenlaan 238, 9741 JV 
Groningen. Shalom organiseert 
maandelijkse culturele ontmoe-
tingen met joodse thema’s. Info 
en ideeën khadassa@telfort.nl  

De volgende evenementen zijn in 
de Synagoge, Folkingestraat 
60, Groningen.
19 oktober tot 1 november
Fotoexposite; vrienden van de 
stad Groningen. Voor meer infor-
matie:
www.vriendenstadgroningen.nl

Synagoge Zuidlaren 
tot 15 oktober
Zuiderstraat 1, Zuidlaren. Over 
het hoofd gezien, recent gevonden 
beelden van een joodse familie 
1940-1945. Gratis toegankelijk 
op zondag-, dinsdag- en woens-
dagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. 
Voor groepen op afspraak.

Joods Historisch Museum 
www.jhm.nl
tot en met 18 september
Marokko, foto’s van Elias Harrus 
en Pauline Prior.
tot en met 31 oktober
Tot het doek valt, Joods theater 
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Hollandse Schouwburg, Amster-
dam.
11 september tot en met 6 de-
cember
Sonia Gaskell, pionier van de 
dans
13 oktober tot en met
24 januari 2010
De verborgen meester, Meijer de 
Haan.

Kamp Westerbork
tot en met 30 september
Expo sitie ‘Anne Frank in Wes ter-
bork’
Info www.kampwesterbork.nl of  
tel. 0593 592 600

Vervolg 'Loeach'

Sjoeldiensten

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

PJGNN: informatie ook over 
sjoeldiensten tel. 06 22762967; 
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.

Literatuur/Tora
cursus rabbinaats-

huis Groningen
13 september t/m 16 mei 2010
10 zondagochtenden; docent: Paul 
Gabriner; info tel. 050 5272 573
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Joodse feest- en treurdagen 5770/2009/2010

18 september   Erev Rosj Hasjana
19 en 20 september  Rosj Hasjana
21 september   Vastendag van Gedalja
28 september   Jom Kippoer
3 en 4 oktober   Soekot
10 oktober   Sjeminie 'Atseret
11 oktober   Simchat Tora
12 tot en met 19 december Chanoeka
27 december   Vastendag van 10 Tewet
2010
30 januari   Toe Bisjwat
25 februari   Vastendag van Esther
28 februari   Poeriem
30 en 31 maart   Pesach
5 en 6 april   Pesach
11 april    Jom Hasjoa
19 april    Jom Ha'atsmaoet
2 mei    Lag Ba'omer
12 mei    Jom Jeroesjalajim
19 en 20 mei   Sjawoe'ot
29 juni    Vastendag van 17 Tammoez
20 juli    Vastendag van 9 Aw

Foto: Ruth Lipschits-de Leeuwe
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