
nummer 109 . drie en twintigste jaargang nr 1 . 19 december 2009 . 2 tewet 5770

DRIE EN TWINTIGSTE JAARGANG



2 JaG19 december jaargang 23 nummer 1

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

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

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

Redactieadres
Postbus 550, 9700 AN Groningen
E-mail: jagdaf@yahoo.com
Opgave voor de Loeach
Mauvestraat 9, 8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524
Oproepen en Mededelingen
Tekst naar het redactieadres, max. 60 
woorden.
Advertenties
Advertentie in zwart/wit en in 
gewenst formaat als pdf naar het 
redactieadres.

Abonnementen
Opgave nieuwe abonnees bij het 
redactieadres of per e-mail:
jagdaf@yahoo.com
Abonnementsgeld min. Euro 15 per 
jaargang.
Bankrekening 1605423 t.n.v. JaGDaF, 
Groningen.

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

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

IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Redactioneel    2

O.R.T. - Menora 7, 8 of 9 armen?  3

Zou de goede Sint wel komen ...  5

Over het hoofd gezien   6

Joods Hospice Immanuel   8

Joodse Groningers van Weleer -
Tante Riek   11

Rondleidingen in het Alhambra van 
Groningen   14

Men Neme - Elzasser matzeballen
en Griwe    16

Boeken - uitgekozen door Erik
Kweksilber   18

Een Libeskind voor Nussbaum 20

Serge's Media Hype - Een greep
uit Israëlische Internet-Sites 22

Loeach    24

Oproepen   26

Joodse feest- en treurdagen
5770/2009/2010   27

Het is nooit helemaal zeker op welke 
dag van de week u JaGDaF ontvangt 
– óf op vrijdag, óf op sjabbat; een 
doemscenario is de daaropvolgende 
maandag.
Onze planning is echter dat u dit num-
mer van JaGDaF op de laatste dag 
Chanoeka zult ontvangen: alle negen 
lichtjes zullen dan branden. Bovendien 
is het dan ook nog motsa’ee sjabbat 
(uitgaande sjabbat). Maar u weet al-
len dat in deze tijd van het jaar de 
posterijen en waarschijnlijk ook alle 
andere hedendaagse bezorgdiensten 
overbelast zijn. Mocht u JaGDaF ná 
Chanoeka ontvangen dan hoop ik in 
ieder geval dat het voor u een mooi 
feest is geweest met alle lekkernijen, 
liedjes en spelletjes die erbij horen.
Dit nummer is doortrokken van een 
soort ‘rode draad’. Des te meer opval-
lend omdat we ook om ons heen zien 
op de televisie, in de kranten en in 
radioprogramma’s kunnen beluisteren, 
dat er sprake is van een soort ‘revival’ 
van gevonden brieven, dagboeken, 
foto’s etc. uit de oorlog.
U zult in deze JaGDaF in Groningers 
van weleer een klein stukje dagboek 
aantreffen van ‘tante Riek’, een arti-
kel van Lex Kater – ‘Over het hoofd 
gezien’ – en ‘Zou de goede Sint wel 
komen...’ van Anneke van Albada.
Alle feest- en treurdagen vallen vroeg 
dit Joodse jaar. Eind januari is het al 
Toe Bisjwat (Nieuwjaar der Bomen); 
maar hopen dat de amandelbomen 
in Israël dan in volle bloei staan. 28 
februari is het Poerim en 30 maart 
begint Pesach, net na het begin van 
de zomertijd!
Wat de abonnementen betreft kan ik 
helaas nog niet melden dat iedereen 
betaald heeft. We hopen dat diege-
nen die nog niet betaald hebben hun 
abonnementsgeld nog voor het einde 
van dit kalenderjaar zullen overmaken; 
het is belangrijk voor ons en voor het 
voortbestaan van JaGDaF!

Ik wens iedereen – wat u ook viert 
– een gezellige wintertijd, jaarwisse-
ling en een positieve opmars naar de 
lente.

Ruth Lipschits-de Leeuwe

Nes Gadol Haja Sjam
(een groot wonder 
geschiedde daar)
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O.R.T.

Laten we er iets nader op ingaan. 
De Tora beschrijft uitvoerig de 
bouw van het Misjkan, het heilig
dom van het Joodse volk in de woes
tijn. Daarbij is ook een nauwkeu
rige beschrijving van de menora: 
“Je moet een kandelaar van zui
ver goud maken… zijn voetstuk, 
zijn schacht… moeten uit één stuk  
zijn. Zes armen moeten er uit zijn
zijkanten komen, drie armen van 
de kandelaar uit de ene kant en 
drie armen van de kandelaar uit
de andere kant ervan.” 
Sje mot 25:31, 32 in de verta
ling van Dasberg (blz. 156). 

Deze menora heeft later ook in 
de Tempel gestaan en het is de
ze menora die de Makkabeeën 
hebben aangestoken na de G’d
delijke overwinning op de Grie
ken. Het chanoekawonder met 
het kruikje olie is geschied om 
deze menora aan te steken. Naar 
aanleiding van de overwinning op 
de Grieken en het bijbehorende 
wonder hebben onze geleerden 
een jaar later een feest ingesteld: 
Chanoeka. Het wonder van het 
kruikje olie dat 8 dagen brandde 
mocht niet vergeten worden en 
daarom is er een 8 dagen durend 
feest ingesteld, waarbij ook een 
menora wordt aangestoken. Dit 
is echter een andere menora dan
de menora uit de Tempel. 
Laten we de verschillen eens op
een rijtje zetten: 

De Tempel-menora:
 7 armen en geen sjammasj (‘be
diende’, daarmee worden de an

dere lichtjes aangestoken) 
 elke dag werden alle lichten 
ontstoken;
 de koheen (priester) ontstak de 
lichten;
 de menora heeft een voorge
 schre  ven vorm en materiaal.

De Chanoeka-menora:
 8 armen, plus één sjammasj, 
maakt 9;
 alleen gedurende Chanoeka 
wordt elke dag één licht meer 
aangestoken;
 iedereen heeft de mitswa, op
dracht, om de menora aan te 
steken;
 de menora heeft als belang
rijk ste eis dat de lichten op één 
hoogte staan en kan van vele
materialen  gemaakt worden.

Hoeveel armen moet de 
menora hebben? Het is heel 
simpel. De Tempelmenora 
heeft er 7 en de Chanoeka

menora heeft er 8+1=9!!

Menora, 7, 8 of 9 armen?

Een 'Tempelmenora' uit een Spaanse Bijbel, 1384

door rabbijn S. Evers
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Menora of chanoekia? 
Sinds ongeveer de jaren 60 van de 
vorige eeuw is er een nieuw woord 
geïntroduceerd, de ‘chanoekia’, 
misschien met het doel om een 
onderscheid te ma ken tussen de 
Tempelmenora en de Chanoeka
menora, maar in de Joodse lite
ratuur wordt er alleen maar ge
sproken over een menora. Onze 
grootouders heb ben een menora 
(menouroh, menoire) aangestoken 
en kende het woord chanoekia 
helemaal niet!  Het gaat zelfs zo 
ver dat ik onlangs gecorrigeerd 
werd toen ik het woord menora 
gebruikte: U moet chanoekia zeg
gen! Chanoekia is niet fout, maar 
het oorspronkelijke woord is echt 
menora en daar houd ik me aan.

Doordenkertje/raadsel
Misschien tot slot nog een door

Vervolg 'O.R.T.'

denkertje. In de tijd van de 
Misj na (ongeveer 200 van de ge
wone jaartelling) was er een me
ningsverschil tussen twee leer
huizen hoe Chanoeka gevierd 
moet worden. Beth Sjammai stel
de dat je de eerste avond 8 licht
jes moet ontsteken en de tweede 
avond 7 enzovoort, tot de laatste 
avond 1. Hij kijkt naar de poten
tiële kant van het wonder en dan 
bleek ach teraf dat er voor 8 dagen 
olie in het kruikje zat en daarna 
nog voor 7 enz. Beth Hillel kijkt 
naar wat er uitgekomen is en zegt 
dien tengevolge dat je begint met 
1 lichtje en daarna de volgende 
dag kwam er nog olie uit en dus 
steek je nog een lichtje aan, tot 
je tot 8 lichtjes komt. Wij volgen 
nu de mening van Beth Hillel.
Indertijd waren er volgelingen 
van Beth Sjammai en van Beth 

Hillel, die ieder hun eigen ‘Rebbe’ 
volgden. Stel, iemand steekt aan 
met losse glaasjes en neemt elke 
dag de hoeveelheid glaasjes die 
hij nodig heeft, vult ze met olie, 
doet er een lontje in, neemt een 
sjammasj en steekt ze aan voor 
het raam. Na een tijdje komt u 
als voorbijganger langs en ziet 
u de lichtjes branden voor het 
raam. Stel, het is de 4e dag, hoe 
herkent u dan of de bewoner van 
dit huis een volgeling van Beth 
Sjammai is of van Beth Hillel? 

Nog vele jaren Chanoeka in ge
zondheid en geniet van de licht
jes. 

(Op blz. 31 leest u het antwoord, 
maar denk eerst even na!) 
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Over het ontstaan van het 
boekje Zou de goede Sint wel ko-
men..., Sinterklaasgedichten 
uit de Tweede Wereldoorlog

Dit boekje bevat Sinter klaas
gedichten uit de periode 1940
1945, waarin de bezetting centraal 
staat. Ze zijn vaak wrang, maar 
ook humoristisch. Hinke Piersma 
heeft ze  verzameld en van een toe
lichting  voorzien. Er is een cd bij 
met een Sinterklaasverhaal van 
Ben Stroman en met  een aantal 
gedichten uit de bundel, gezon
gen door  Rik Hoogendoorn. Het 
boekje is uitgegeven bij Balans. 

Hinke is een achternicht van mijn 
man en werkt bij het NIOD. Op 
ons verzoek kwam ze kijken naar 
een doos met brieven en andere 
documenten die afkomstig zijn 
van mijn oom en tante die  inmid
dels zijn overleden. Deze oom en 
tante zijn eind november ’41 uit 
Nederland gevlucht en voorjaar 
’42 in Engeland aangekomen.  
Mijn oom ging bij de RAF waar
door hij eerst in Canada en later 
in Schotland terechtkwam. Mijn 
tante deed eerst wat documen
tatiewerk maar ging later naar 
het vrouwelijk hulpcorps van het 
leger. Zij schreven elkaar veel. 

Tussen al die brieven en documen
ten, die een periode beslaan van 
1936 tot 1946,  vonden wij een 
prachtig Sinterklaasgedicht, ver
moedelijk geschreven door mijn 
oom. Dit is het gedicht dat Hinke 
ter plekke inspireerde om boven 
genoemd boekje te gaan maken.

Op 9 oktober  kreeg ik bij het 
NIOD het eerste exemplaar aan
geboden. Het was een bijzondere 
bijeenkomst, niets treurigs, waar 
zowel Hinke als ik wat bang 
voor waren geweest. Er waren 
korte toespraken er kwam een 
Sinterklaas en Rik Hoogendoorn 
zong Sinterklaasgedichten uit de 
bundel. Na een zeer geanimeerde 
borrel ging iedereen zijns weegs. 

Van 14 november t/m 6 decem
ber was er een tentoonstelling in 
het museum Ons’ Lieve Heer op 
Solder in Amsterdam, met  de ti
tel ‘Sinterklaas! Traditie in voor 
en tegenspoed’. Hier waren o.a. 
originele gedichten uit de bundel
van Hinke Piersma te zien. 

Zou de goede Sint wel komen...
Sinterklaasgedichten uit de Tweede Wereldoorlog

door Anneke van Albada

Klacht van Sinterklaas

Gisteren ben ik aangekomen,
met mijn schimmel en met Piet
en de maan schijnt door de boo-
men
Hier in het bezet gebied
Maar geen marsepein en koeken
enkel nog maar wild geraas
Speelgoed, waar moet ik het zoe-
ken
Slechts de gard is hier de baas,
Boterletters, pepernoten,
Chocola, suikergoed
alles is hier opgevroten
door het vuile moffenbroed
zelfs mijn eigen dure mijter
heb ik al voor snoep geruild
zonder mijter, trek ik weiter
en mijn tabbaard is behuild.
...

Eerste 16 versregels van het meer 
dan 70 tellende sinterklaasge
dicht, waarschijnlijk geschreven 
door Dick van Dien (19132001). 

Sint-Nicolaas laat zich in Amsterdam per fietstaxi vervoeren. Eind 
1940 verdwenen bijna alle taxi's van de weg. Fietstaxi's, ook wel 

traptaxi's genoemd, namen hun plaats in.
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Over het hoofd gezien
door Lex Kater

ordinator altijd aanwezig was. 
Een belangrijk deel van dit mate
riaal is verwerkt in een boek ge
schreven door Geert Hovingh en 
Annemarie van IJsendoorn. De 
tentoonstelling, vormgegeven door 
Victor Levie trok van eind mei tot 
medio oktober 2009 in Zuidlaren 
meer dan duizend bezoekers.

Verwerkingsproces
Voor mij persoonlijk was het 
werken aan de totstandkoming 
van tentoonstelling en boek een 
verwerkingsproces van de oor
log, een bijzondere en liefdevolle 
verzoening van mezelf met mijn 

In augustus 2005 werd bij de 
ver bouwing van het familie
huis van dominee Egbert van 
Veldhuizen en zijn echtgenote 
Annemarie van IJsendoorn in 
Tynaarlo in een dubbel wandje 
bij het ‘stilletje’ een schat aan 
foto’s en documenten gevonden. 
Dankzij de naspeuringen van 
Egbert en Annemarie via Yad 
Vashem zaten mijn moeder en 
ik als oudste zoon enkele we
ken later bij hen aan de grote 
tuintafel in Tynaarlo. Wat toen 
op die tafel werd uitgestald, 
overtrof iedere verwachting.
Niet alleen fotootjes vanaf on
geveer 1920 van mijn moeder, 
haar broers en ouders, neven en 
nichten, maar ook ontroerende 
brieven, een adressenboekje, een 
penninkje en een heleboel fo
to’s van de families Van Dam in 
Groningen en Katervan Dam in 
Eindhoven tussen 1940 en 1944. 

Boek en expositie
Het bestuur van de Stichting 
Behoud Synagoge Zuidlaren 
dat druk bezig was met de fond
senwerving voor de restauratie 
van de kleine sjoel in Zuidlaren 
vroeg mij of mijn familie bereid 
was het materiaal op de eer
ste tentoonstelling in de sjoel 
na de restauratie te laten zien.
Dat vonden we een goed idee, maar 
we wilden daarbij ter begeleiding 
ook een boek gepubliceerd hebben.
Om het verhaal rond deze vondst 
tot zijn recht te laten komen, 
werden vrijwel alle nog levende 
nabestaanden geïnterviewd door 
Esther Göbel, waarbij ik als co

geschiedenis, achtergrond en fa
milie. En toch, als u straks gaat 
kijken en naar ik hoop het boek 
zult lezen, zal het u vast opval
len dat het Joodse geloof eigenlijk 
nauwelijks enige aandacht krijgt. 
Het Joodzijn van de Van Dams 
en de Katers werd eigenlijk al
leen door de omgeving bepaald, 
hun meeste kennissen en vrien
den van voor de oorlog waren 
Joods, maar dat was in hun ma
nier van leven niet of nauwelijks 
zichtbaar. Joodse feestdagen wer
den alleen incidenteel gevierd en 
het verplicht opzoeken van een 
vrome Joodse oma in Groningen 

Hier - weggestopt in het dak van een oude wc - werden de
documenten van de families aangetroffen.
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was voor mijn moeder meer een 
bezoeking dan een genoegen. Het 
antisemitisme – als het al zo ge
noemd werd – werd in de inter
views afgedaan als (dagelijkse) 
plagerijtjes door schoolkinderen 
(...bente dat jeudn of geen jeudn....). 
Het was pas door de Duitse bezet
ter, al dan niet geassisteerd door 
Nederlanders, dat mijn familie ge
dwongen werd zich te realiseren dat 
zij Joods en vervolgens ongewenst 
waren. Daardoor werd niet minder 
dan 78% van de 140.000 Joden in 
Nederland in 19401945 vermoord 
en het mag een wonder heten, dat 
van mijn directe familie behalve 
een broer van mijn moeder vrij
wel iedereen de oorlog overleefde. 
Toen ik nu bijna vier jaar geleden 
werd geconfronteerd met de bijzon
dere vondst van het familiearchief 
op Adderhorst in Tynaarlo en het 
proces doormaakte van tentoon
stelling en boek, besefte ik pas 
hoe belangrijk dat Joodzijn toch 
altijd voor mij moet zijn geweest.
Ik heb mij weliswaar altijd een 
Jood gevoeld en was daar ook nogal 
trots op, maar ondanks het worden 
van bar mitswa, direct na mijn 13e 
verjaardag heb ik mij altijd verre 
gehouden van iedere godsdienst en 
daarom dacht ik, dat het Joodse 
geloof en de daarbij behorende tra
dities voor mij altijd taboe waren.
Terwijl ik dit opschreef, besefte ik 
dat dat wat betreft de Joodse tra
dities toch niet echt waar kan zijn. 
Immers een reeks gebeurtenis
sen in mijn leven laten een beeld 
zien, waaruit wat anders blijkt: 

 Om te beginnen mijn besnijde
nis op mijn 8e levensdag, nota 
bene op Grote Verzoendag, maar 
daardoor zal mij toch niet het 
gevoel Joods te zijn, zijn bij
gebleven; maar misschien wel 
het onder duiken bij vreemden 
vlak voor mijn 4e verjaardag 
bij een echtpaar in Stiphout bij 
Eindhoven, waarvan de man 
Joods was en de vrouw katholiek;
 de zojuist gememoreerde traditi
onele bar mitswa op mijn 13e 
of mijn activiteiten in de zionis
tische jeugdbeweging Haboniem 
van mijn 14e tot mijn 21e;
 of mijn 1e huwelijk met een 
Joodse vrouw, de traditioneel
Joodse choepah op mijn 23e en het 
ritueel laten besnijden van mijn 
twee zonen Amos en Mark;
 of mijn werk als zakelijk direc
teur van het Joods Historisch 
Museum van 1982 tot en met de 

opening in 1987;
 of het feit dat mijn 20jarige 
dochter Tirza Johanna uit mijn 
tweede huwelijk met mijn wijze 
en geweldig lieve katholieke echt
genote Johanna Maria Elisabeth 
(Joke) Aarnink, zich altijd Katjo 
(haar afkorting voor katholiek
joods) noemt. 

Toen ik jaren geleden helemaal al
leen in Auschwitz rondliep, dacht 
ik dat het niet ophield te regenen 
tot ik besefte dat ik haast niet kon 
stoppen met huilen van verdriet, 
terwijl ik me afvroeg waarom 
anderhalf miljoen Joden dáár 
in de oorlog vermoord werden 
en ík die dans ontsprongen was.
Heb ik dat te danken aan mijn 
ouders, aan mijn grootouders, aan 
mijn oorlogspleegouders die ik na de 
oorlog nooit meer zag, aan Philips 
als werkgever van mijn vader?
Ik weet het niet en zal het ook 
nooit meer te weten komen.
Inmiddels ben ik in de afron
dende fase van het schrijven van 
een boek voor kinderen van onge
veer 10 tot 12 jaar over de vondst 
in Tynaarlo en de ervaringen 
van mijn familie in de oorlog.

Amsterdam, november 2009

Stella, mijn moeder met mij, de 
kinderwagen met mijn broertje 

Franklin, duwend
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Onze visie
Joods Hospice Immanuel in Am
sterdam – open sinds mei 2007 
– is het enige hospice in Europa 
waar de zorg speciaal is afge
stemd op mensen met een Joodse 
achtergrondofaffiniteit.Maarhet
meest bijzondere is dat iedereen 
(Joods en nietJoods) die zorg no
dig heeft welkom is in ons hospice. 
Joods Hospice Immanuel is laag
drem pelig en iedereen die hier is 
geweest beaamt dit gevoel  ook:
men voelt zich hier thuis. En  dat 
is het grootste compliment  aan de
oprichters maar ook aan allen die
hier werken. 

De oprichting
Ik kwam op het idee van een 
Joods hospice tijdens het schrijven 
van mijn boek Sterk als de Dood, 
sterven en rouw in joods perspec-
tief (2004). Al snel ontmoette ik de 
Joodse huisarts Ruben van Coe
vorden, die gespecia liseerd is in 
levenseindezorg. De klik tussen 
bei den was er direct en dat was 
het begin van een vriendschap en 
intensieve samenwerking. Al snel 
was er het oprichtingsbestuur 
waar o.a. Bram Haas – u wellicht 
allen bekend van zijn bijdrage aan 
de Joodse gemeente Groningen 
tot 1992 – deel van uitmaakte. 

Geen patiënten, maar bewo-
ners
Het pand, ontworpen door de Is
raëlische architect Boaz Brown, 
oogt warm, kleurrijk en modern 
en biedt ruimte aan zes bewoners. 
Zoals u kunt lezen hebben wij het
niet over patiënten maar over be

Joods Hospice Immanuel
Een gewoon huishouden maar dan zes maal zo druk

door drs. Sasja Martel

woners. De mensen die bij ons 
ver blijven zijn wel ziek, maar wij 
be jegenen hen in de eerste plaats 
voor al als mensen, iets wat ze vaak 
lang niet meer hebben ervaren. 
De mensen hebben voor ze bij ons 
komen vaak een lang traject van 
ziek zijn achter de rug en hebben 
dikwijls weken in een ziekenhuis 
gelegen. Na deze hospitalisering 
ervaren de mensen bij ons weer 
een stukje eigenwaarde, respect 
en behoud van hun autonomie. 

Huis met nesjomme
Men heeft veelal een Joodse ach
ter grond, maar ook nietJoodse 
be woners en vrijwilligers zijn 
er welkom, zolang zij de Joodse 
identiteit van het hospice respec
teren. Die openbaart zich onder
andere in de manier waarop men
  sen met elkaar omgaan. Nesjomme 
(betekent letterlijk ziel, en bete
kent ook zoiets als betrokken
heid) is daarbij het sleutelwoord.  
Mensen uit het hele land – soms 
ook uit het buitenland – die ter
minaal ziek zijn en thuis niet 
kunnen sterven, zijn dankbaar 
dat dit unieke Joodse huis er is.

Geuren van Sjabbes
Wie op een vrijdagochtend het 
Joods Hospice Immanuel binnen
loopt, wordt verwelkomd door 
de geur van versgebakken cake 
of kippensoep, bestemd voor de 
Sjabbat. Tijdens de Sjabbat wordt 
er niet gekookt of gebakken. Er is 
in huis ook veel aandacht voor de 
Joodse feestdagen. Zo eten vrij
willigers en bewoners met Rosj 
Hasjana samen appel met honing 

en heffen ze het glas en zeggen 
LeChajiem! Op het leven! Ook al 
is voor sommigen het leven nog  
maar heel kort, het leven staat 
in het hospice altijd centraal. 
De mooie serre dient ook als soe-
ka,  loofhut. 

Gevoel van thuis
Mensen mogen hun kamer zelf in
 richten en spulletjes meenemen 
van huis. Het moet een bijna
thuisgevoel geven. Ook mo
gen ze op hun kamer eten wat 
ze willen, terwijl in de huiska
mer van het hospice uitsluitend 
kosjer eten wordt aangeboden. 

Vrijwilligers
Het Joods hospice drijft op 60 
vrij willigers, die twee keer in 
de week (dus 8 uur per week) 
vol liefde en toewijding de bewo
ners verzorgen. Naast de zorg 
aan bed zijn er ook vrijwilligers
die behulpzaan zijn met bood
schap pen, bloemen en klusjes. 

Het Joods Hospice Immanuel is 
een bijnathuis huis in alle opzich
ten: qua gezelligheid, qua vrij
heid en dus ook voor wat betreft 
het huishouden: van het doen van 
de was, het uitruimen van de af
wasmachine tot het indraaien 
van een kapotte lamp en het op
bergen van de boodschappen. 

Begin van de dag
De dag begint om 07.30 uur. De 
eerste twee vrijwilligers zijn er 
dan al en ook de coördinator komt 
al binnen en ze bespreken dan 
met de nachtver pleeg kundige wat 
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er die nacht heeft plaatsgevonden. 
Daarna wordt er bij de bewoners 
gekeken wie er wel of niet wak
ker is en waaraan men behoefte 
heeft. Meestal is dat nog niet zo
veel, maar bewoners zijn altijd blij 
als de dag en het leven weer be
gint. Vaak is de nacht angstig en 
is men blij dat de vrijwilliger de 
gordijnen open komt doen en aan 
hun verzorging begint. Dat ge
beurt geheel volgens de wens van 
de bewoner voor of na het ontbijt.  

Het huishouden 
Terwijl een van de vrijwilligsters 
samen met de wijkverpleegkun
dige zich met de verzorging bezig
houdt, loopt de andere vrijwillig
ster een ronde door het huis om 
te zien of er huishoudelijke taken 
zijn blijven liggen van de vorige 
dag.  Dat is eigenlijk altijd wel het 
geval. De afwasmachine – net als 
thuis – moet worden uitgeruimd, 
de keuken opgeruimd of er moet 
een was in de machine. Het is 
hier soms net een wasserette: de 
wasmachine draait bijna continu. 
Maar dat is niet de enige hande
ling: daarna moet de was in de 
droger, gestreken of gevouwen en 
verdeeld worden over de kamers. 
Elke kamer moet altijd een stan
daardpakket hebben liggen: twee 
lakensets, slopen, twee handdoe
ken, washandjes, keuken en thee
doek. De verpleging of de vrijwilli
gers mogen niet misgrijpen als een 
bed verschoond moet worden of 
een bewoner gewassen. Soms doen 
we ook de persoonlijke was als er 
geen familie is, maar meestal vra
gen wij of de familie of vrienden 

het willen doen. Als wij de per
soonlijke was doen dan moet dat 
wel gelabeld worden. Dat kan heel 
makkelijk met in te strijken labels.  

Rommelen
Als al deze taken zijn verricht is 
het heel wisselend hoe de dagen er 
voor de bewoners en vrijwilligers 
uitzien: afhankelijk van de fysie
ke conditie wordt er in de huis
kamer gegeten, koffie of thee ge
dronken, tv gekeken, gewandeld, 
een spelletje gespeeld of vindt men
het gewoon prettig als er in hun 
eigen kamer wat wordt opge
ruimd of gewoon wat gerommeld. 

Boodschappen
Gedurende de dag moeten in het 
hospicehuishouden dezelfde taken
worden verricht als thuis. De 
bood schappen die twee maal in de 
week door een supermarkt wor
den gebracht moeten worden be

steld en opgeborgen, evenals de 
kosjere maaltijden die de firma
Langerhuijzen voor de bewoners  
sponsort. Ook komen wekelijks 
op vrijdag de gesponsorde bloe
men binnen en worden tot schit
terende boeketten omgetoverd. 

Gezelligheid
Er zijn veel aspecten die een huis 
tot een gezellig huis maken. In het 
hospice is het altijd gezellig. Of dat 
nu komt omdat het er altijd opge
ruimd en schoon is (vijf maal per 
week komt er een werkster) of om
dat iedereen zich met hart en ziel 
inzet: maar op elk moment van de 
dag kom je er in een ‘oase van ge
zelligheid en warmte’ binnen. Hoe 
druk het ook is met familieleden 
die de hele dag in en uitlopen, er 
is altijd tijd hen te ontvangen met 
koffie en thee,mee te laten eten
of ze te laten logeren in de logeer
kamer.Dekoffiehoekisaltijdver

Rosj Hasjana bijeenkomst met muzikale omlijsting.
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Vervolg 'Joods Hospice Immanuel'

zorgd met schone kopjes, melk en 
suiker. Er wordt verder nauwlet
tend op toegezien dat bewoners die 
hun krant of andere bladen naar 
het hospice laten komen, zij die 
ook inderdaad ongelezen krijgen.  

Eind van de dag
’s Avonds keert de rust terug. De 
avondvrijwilligers zijn minder ‘be
zig’ met het huishouden dan de 
dagvrijwilligers. Zij zijn er eer
der om er ‘te zijn’, samen televi
sie te kijken of te luisteren en te 
praten. Die natuurlijke indeling 
leidt niet tot problemen onder de 
vrijwilligers, omdat sommigen  
het liefst overdag en anderen het 
liefst ’s avonds willen werken.  
Hoe het ook zij: het zijn uitein
delijk de vrijwilligers die zorgen 
voor de variatie in de dag en dat 
het Joods Hospice ook daadwer
kelijk een bijnathuis huis is.  

Goed doel
Zondermoreleenfinanciëleonder
steuning kan ons hospice helaas 
niet. Zorgverzekeringen vergoe
den alles als het gaat om verblijf 
in een ziekenhuis, maar niet als 
het gaat om een verblijf in een hos
pice. Sommigen geven een kleine 
tegemoetkoming in de kosten. 

Ons hospice heet Immanuel:  God 
met ons. Wij vertrouwen  erop dat
dit goede werk gesteund wordt, 
omdat het belangeloos en onbaat
  zuchtig is en het onze medemens
in nood betreft. 

Mogen wij daarom een beroep op 
u doen? Voor elke bijdrage, jaar-
lijks of eenmalig zijn wij u zeer 
dankbaar. U ontvangt dan ook 
onze Nieuwsbrief.

Wilt u meer informatie:
www.joodshospiceimmanuel.nl of 
bel ons: 0204420676. 
Email:
info@joodshospiceimmanuel.nl 
Wij hebben een mooie brochure 
die wij u graag toesturen. 

Heeft u Nesjomme?

U wilt dan toch ook dat nie mand 
in eenzaamheid sterft?

Het Joods Hospice Immanuel 
geeft terminale zorg aan mensen 
in de laatste levensfase, maar 
kan dit niet zonder UW STEUN!
Geef daarom met een gulle hand!
Wij zijn een ANBI instelling en 
uwgiftisfiscaalaftrekbaar
rek. no. 455.444.277
t.n.v. St. Vrienden van het Joods 
Hospice Immanuel Amsterdam.

joods hospice
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In mijn rubriek tracht ik steeds 
weer niet te veel over de oorlogsjaren 
1940-1945 te schrijven, maar hoe 
ouder ik word, des te meer krijg ik 
het gevoel dat ik er niet omheen kan. 
Ook kan ik het dan niet laten om 
in een eerder geschreven stuk (zie 
JaG DaF nr. 95) waarin ik onze mis-
lukte poging om nog in 1940 naar 
Engeland te vluchten, vanuit een
andere invalshoek tracht  te belich-
ten. 

Rika van Gelder werd geboren op 
25 december 1910 te Groningen. 
Ze was de jongste zuster van mijn 
moeder. Ik herinner mij haar als 
een mooie lieve en zeer artistieke 
vrouw. Ze kon prachtig tekenen, 
papierknipsels maken en bordu
ren. Ze was in 1930 getrouwd met 
Louis Broekman die verkoper 
was voor Citroën bedrijfswagens 
in ons toenmalige Nederlands
Indië. Na hun contractperiode, 
waarvan ik de duur niet ken,  kwa
 men ze terug naar Nederland  en
woonden in Heemstede aan de 
Spoorlaan nummer 11. Het hu
welijk was kinderloos geble
ven en ik logeerde vaak bij hen. 

In 1942 duiken Riek en Lou onder 
in Leersum. Via een dagboekje, 
dat ons na de oorlog toegestuurd 
werd, en enige karige mondelinge 
informatie komen we te weten dat 
ze verraden zijn. Ze zaten onder
gedoken op een boerderij met een 
groep van zo’n vijftien mensen. 
Rika beschrijft in haar dagboekje, 
ze is dan tweeëndertig jaar oud, 
de spanningen, angsten en de 
hoop uit die dagen. Hier volgt de 

volledige tekst van het dagboekje 
 12 februari tot 10 maart 1943. 
Ik heb het woordelijk overgeno
men  en hier en daar ter verduide
lijking, tussen haakjes en cursief, 
voorzien van enig commentaar. 
   
12 februari 1943
Brief ontvangen van Jo en Truus
Fam. gelukkig goed gezond.
Wacht verder bericht af
14 februari
H. op bezoek met vrouw
gepandoerd.(een populair kaartspel-
letje in die tijd)
V. niet gekomen
15 februari 
Hele dag in de kou. Bezoek geweest 
van 3 uur tot 11. een beroerde dag 
geweest.(als er bezoek kwam moest je 
je verbergen en doodstil zijn zodat het 
bezoek niet wist dat er onderduikers 
in huis waren. Er was vaak geen ver-
warming.)
16 februari
Charkof gevallen. (een stad in Rus-
land) Dr. geweest over operatie 
gesproken ‘na oorlog’. Heel erg. D. 
en nicht komen zuurkool eten. heb 
er geen zin in. Viel later mee. Be
zoek uit Barneveld, weer in de kou. 
’s Avonds gepokerd beneden, vroeg 
naar bed.
18 februari
Fijn! Brief van Jaap.(haar broer Ja-
cob van Gelder)
De kachel brand. Rusland goed. Tu
nis schiet niets op.
Lou bij D. op bezoek. Met Tine gepa
tiënced. Erge hoofdpijn
12 uur naar bed.
19 februari
Weer een dag dichter bij de bevrij
ding. Voel me nog steeds blij om de 

brief. Tamelijk prettige dag. Van
avond bezoek. Borduur voorlopig niet 
meer. Tante Jane. Verstandhouding 
tusschen R. en mij gelukkig goed 
half 12 naar bed.
20 februari
Heerlijkefietstochtgemaaktnaar
Immikhuizerberg.(plaats in de nabije 
omgeving)
Heb genoten, thuisgekomen voelde 
me melancholiek, dacht aan alles wat 
we nu moeten missen. Dag verder 
rustig doorgebracht. Gelezen. Uit 
de tijd, toch wel mooi. 11 uur naar 
bed. Lou wil foto maken. ”Hilda van 
Suylenburg”. (Feministische roman 
van Mw. Cecile Goekoop-de Jong van 
Beek en Donk.)
21 februari
Zondag. Vanmorgen “heerlijk” rustig 
gezeten. Echt zondag ziekjes van
middag. Dirk en Janet zijn gelukkig 
beneden gebleven. Vanavond J. en 
D.Gezelligzittenpraten.Koffieniet
te genieten, melkpoeder! half twaalf 
naar bed.

Persoonlijke gedachte: Hoe werkt je 
geest als je zo moet leven? Wordt je 
wereld niet erg klein. Wat doet het 
met je geest als je voortdurend in 
angst leeft? Waar hou je je aan vast? 
Wat is wel en niet belangrijk voor 
je. Zijn kleine dingen die dan heel 
onbelangrijk lijken wel opeens heel 
belangrijk omdat dat het enige is wat 
je nog hebt? 

22 februari
Bah wat een dag. Ze heeft weer een 
bui om te schieten. Geen stom woord 
gezegd de hele dag. Gelukkig was 
ze vanavond uit. In Tunis gaat het 
slecht. Hopeloos. Elke dag hoop je 
dat het opschiet en nu weer deze te
genslag. Het is om de moed erbij te 
verliezen. Ga naar bed, ’t is half 10.
23 februari
“Ze” is nog steeds kwaad, nu ze moet 
maar zien dat ze weer goed wordt. 
Het gaat om brood  bonnen welke we 
naar moeder (schoonmoeder) willen 
sturen en nu we ze zelf willen, denkt 
ze dat we haar wantrouwen. We 
wachten maar af hoor. Ik neem wel 
valeriaan (In die tijd veel gebruikt.) 
en zij heeft maar te zeggen wat ze 

Joodse Groningers van Weleer
Tante Riek

door René S. de Vries

Rika van Gelder  19101943
... zij heeft geschreven ... 

niet tevergeefs!
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wil.  D. heeft mooie boeken gebracht. 
Hebfijnzittenlezen.10uurnaar
bed. 
24 februari
Hevige scene geweest. Ze heeft ge
zegd dat we weg moeten. Zijn vrese
lijk nerveus.
Vanmiddag was Frans er en heeft 
met haar gesproken. Later is ze 
bijgedraaid. Ik weet nog niet of we 
blijven. Hopelijk wel, ondanks alles, 
want waar moeten we naartoe. Was 

die oorlog maar afgelopen, ’t is soms 
bijna niet meer uit te houden.
Bed 12 uur. Tine was op bezoek.
25 februari
Een prettige dag. Alles is weer goed 
 geestelijk. Druk werk gehad met 
strijken kamer doen enzo. We komen 
weer een beetje op dreef.
26 februari
HeerlijkefietstochtgemaaktnaarP.
Ze waren erg aardig. Vond het leuk 
ze weer eens te spreken. Vanavond 

Dr. op bezoek. 12 uur naar bed. “Ze” 
is weer helemaal de oude.
27 februari
Hr. D. jarig morgen. Vanavond op 
bezoek geweest. Gezellig. Vanmid
dag J. en L. op bezoek. Een gewone 
dag van theedrinken en borduren. 
Lou was in geen goede stemming. Hij 
moet er eens wat vaker uit. Verder 
niets. naar bed.
28 februari
Weer een Zondag. Vanmiddag heeft 
ze bezoek gehad van 3 tot 7 uur. Ein
deloos. Toen vlug gegeten en naar Lr. 
op bezoek. Ze is vreeschlijk aardig 
en geeft alles wat ze heeft. “Zij” was 
echter weer eens vervelend. Overal 
aanmerkingen op en zeuren dat de 
oorlog nog lang niet afgelopen is. 
Hoop dat ze morgen weer opgeknapt 
is. 12 uur naar bed.
1 maart
Philip is jarig. Een nare dag voor 
hem. Ze heeft weer geen goeie bui. 
Hebben een theelichtje gegeven en 
moest wel bijdraaien. Vroeg naar 
bed.
2 maart
Heb een teekeningetje gemaakt voor 
haar. Is ze mee in haar schik. De bui 
is weer rustiger. Lou was naar Lr. 
blij dat hij er even uit was. Tine op 
bezoek, ze praat veel te veel. Verheft 
alles. Zij is al naar bed, ik ga ook 11 
uur. Welterusten, maf ze.
3 maart
Vanmorgen wilde de kachel niet.
’s middags boven gezeten. Prettig 
zitten teekenen. Frans is gekomen 
met heerlijke biefstuk. Haar nichtje 
heeft een baby gekregen. Lou was 
schaken en Tine was hier. We heb
ben gejokerd, ’t is nu al 12 uur. Gauw 
naar bed.
7 maart
Een paar dagen niets gebeurd als 
eten, slapen en borduren. Vandaag 
en gister prachtig weer, zoodat je er 
naar snakt er uit te komen. Steeds 
denk ik aan mijn eigen huis, en hoe 
goed we het hadden. Ik kan er toch 
zo naar verlangen weer vrij te zijn. 
Dinsdag gaan we een paar dagen 
naar D. Zijn we er gelukkig even uit. 
Er had vandaag iets zullen gebeu
ren in de oorlog. 1260 dagen na het 
uitbreken. Morgen moet de kamer Tante Riek

Vervolg 'Joodse Groningers van Weleer'
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een goeie beurt wil ze om 7 uur op, 
moeten wij het ook natuurlijk. Ietwat 
gewoon, de dag duurt al zoo lang. 
Afijn,zoogaanwemaarverderen
hopen dat het ons gegeven  mag zijn 
deze oorlog met allen die we lief heb
ben, te overleven.
9 maart
Alles hebben we verhuisd (het betreft 
hier waarschijnlijk een interne ver-
huizing, in de boerderij zelf), het was 
een ontzettend werk, en ze heeft alles 
een goeie beurt gegeven en gejam
merd over een scheurtje en een kras
je. Als Duyvette er niet was geweest, 
was het hopeloos mis.
We waren er allen erg moe van. Om 
half 8 kwamen Pater en Djerk ons 
halen. We vonden het leuk dat de ene 
meekwam. Het was donker toen we 
aankwamen. en we werden hartelijk 
ontvangen. Ik heb slecht geslapen, 
was veel te moe en niet gewend om 
samen in 1 bed te slapen.
10 maart 
Om 8 uur opgestaan. Lekker ontbe
ten met een gebakken ei en toen met 
Pater te veld een heerlijke wandeling 
gemaakt. ’s Middags in de zon zitten 

lezen. Er kwam visite en moesten 
we tot 6 uur buiten blijven, wat niet 
meeviel. ’s Avonds weer onverwacht 
bezoek en moesten we in de kelder, 
wat gelukkig niet lang duurde. Toen 
met Maartje in de keuken gezeten 
en lekker shool(?) gedronken en kas
tanjes gegeten tot de visite wegging. 
Was toch nog wel gezellig.
(Nu volgt het gedeelte waarin ze be-
schrijft dat er een infiltrant van de 
Duitsers zijn intrede doet.)

We krijgen vanavond een logee.
Een jongen van vijftien jaar komt 
een maand bij ons. Hij is erg pedant, 
maar heeft een goed verstand. Liever 
zijn we alleen, maar hij moet er ook 
door net als wij. Ofschoon het niet 
meevalt, steeds met 3 mensen in een 
kamer opgesloten te zitten en geen 
moment alleen te zijn. Maar het is 
allemaal moeilijk. 
In de oorlog gaat het slecht. In Tu
nis weer teruggeslagen. Zo krijg je 
het gevoel dat het nog jaren duurt 
en lijkt het of je geen toekomst meer 
hebt. Of het allemaal is afgelopen 
en alleen nog maar ellende en dood 

wacht. Het duurt te lang. En zij 
(onbekend persoon*) maakt me nog 
nerveuzer, zegt niet eens meer te ge
loven dat de geallieerden winnen.
Wat verlang ik naar mijn familie. 
Geef God dat we elkaar in gezond
heid terug mogen zien.

Na enige tijd kwamen de Duitsers 
dan ook huiszoeking doen. Ze vonden 
echter niets, want iedereen zat goed 
verstopt in de schuilplaats. Toen de 
Duitsers alweer buiten waren heeft 
hij, volgens het verhaal, het dakraam 
geopend en geroepen: “Hier zitten 
ze!” Het Dagboek houdt dan ook 
prompt op.

Ome Lou en Tante Riek zijn bei
den vergast in Sobibor op 28 mei 
1943.
Moge hun ziel opgenomen zijn in 
de bundel des levens. Omein.

Rika en Louis verbleven enige tijd in Nederlands-Indië.
Dit soort ontroerende tafereeltjes (een kind dat gewassen wordt in de rivier) waren veelvuldig te zien.
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Rondleidingen in het Alhambra van Groningen
door Marcel Wichgers  

In de synagoge in Groningen 
worden veel rondleidingen 
ge geven. Rondleider Marcel 
Wichgers, medewerker van 
de Stichting Folkingestraat 
Syna goge, geeft een inkijkje 
in wat er allemaal tijdens 
rond leidingen aan de orde 
komt. Zoals de opmerkelij-
ke architectuur van het ge-
bouw. Maar ook: wie is Joods? 

Soms gaat iemand de synagoge 
van Groningen als goj binnen, om 
er anderhalf uur later Joods uit 
te komen. Wordt er dan zending 
bedreven?  Natuurlijk niet, want 
het Jodendom is niet missionair. 
Het gebeurt soms tijdens een van de 
vele rondleidingen die er gegeven 
worden. Gedurende  de bijeenkom
sten van vaak ruim twee uur komt 
van alles aan de orde: de geschie
denis van het gebouw en de Joden 
in Groningen, de dienst en Joodse 
traditie en religie. Ook wordt uit
gelegd wie zich Joods mag noemen.  
,,Mijn oma was Joods, ben ik dan
ook Joods?”, is soms een vraag
vanuit het gezelschap dat rondge
leid wordt. 
,,Inderdaad, als zij de moeder van 
uw  moeder is”, is dan mijn ant 
woord. 
En zo geschiedt het dat iemand
plotseling Joods blijkt te zijn.  
Zulks doorgaans tot hoorbare ver
rassing van de rest van het ge
 zel schap. En natuurlijk van de 
persoon in kwestie. 

Basilica
De rondleidingen beginnen met 
een kort welkomstwoord in het 

halletje bij de ingang. Vervolgens 
wordt de groep meegenomen naar 
de culturele ruimte. Daar komen 
de eerste verbaasde reacties.  
,,Wat groot, veel groter dan ik 
dacht!”, valt dan vaak te horen.
Na uitleg over de dubbele functie 
van het gebouw sinds de restauratie 
in 1981 (sjoel én expositie en con
certruimte) krijgt de groep in een 
filmruimteopdevoormaligevrou
wengalerij een reportage van het 
televisieprogramma ‘Van Gewest 
Tot Gewest’ uit 1981 te zien. Een 
bijzondere reportage, vol nostalgie. 
De beelden tonen het Joodse leven 
in de Folkingestraat van voor de 
Tweede Wereldoorlog, met winkels 
van Joodse slagers (Nijveen), bak
kers(Hildesheim),fietsenhandela
ren (Stoppelman) en kledingverko
pers (Blok). Ook is te zien hoe be
labberd de toestand van deze voor
malige hoofdstraat van de Joodse 
buurt was in de jaren ’70 van de 

vorige eeuw, met dichtgetimmerde 
etalages van dezelfde winkels.      
Maar dan zien we het hernieuwde 
Joodse leven met de herinwijding 
van de sjoel in november 1981. 
We zien prominente leden van 
de Joodse Gemeente zoals Manu
el Menco en Eric Grunewald die 
de Torarollen binnenbrengen.  
Na de film volgt een wandeling
over de voormalige vrouwengale
rij met uitleg over de bijzondere 
architectuur van het gebouw. En 
daarover valt heel wat te vertel
len. Zoals de Moorse stijl, te her
kennen aan de vele gemetselde 
hoefijzerbogen:eenstukjeAlham
bra in de binnenstad van Gronin
gen. De opvallende kleuren: rode 
verf op de oorspronkelijk witte 
kalkzandstenen, groene verf op 
het pleisterwerk. De Griekse kapi
teeltjes in de zuilen. En het merk
waardigste van het gebouw: de 
christelijke kruis of basilicavorm 

Uitleg bij de Aron Hakodesj - de Torakast
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die te danken is aan de archi
tect Tjeerd Kuipers. Of dat komt 
doordat hij gereformeerd was…? 

Afpeigeren en sappelen
Het tweede deel van de bijeen
komst is in het sjoelgedeelte. 
Daar komt de Joodse traditie en
religie aan de orde.  
Bij het binnentreden van de gewij
de ruimte ontstaat vaak enige hila
riteit doordat de mannen hoofdbe
dekking moeten dragen. Sommige 
mannen gaan wat onwennig om 
met de uitgereikte keppel. Een en
keling zet zijn eigen pet of hoed op.
Eerst is er uitleg over de plek waar 
vrouwen in een orthodoxe sjoel 
moe ten zitten, namelijk afgeschei
den van de mannen. Voor veel 
vrou wen is het vaak een opluchting 
als ze horen dat in de Groningse 
sjoel de vrouwen al sinds 1981 
niet meer achter het hek zitten.
Na de uitleg over de vraag wie 
zich Joods kan noemen, komt de 
oorsprong van het woord sjoel ter
sprake. Daar wordt meteen maar 
een lesje Jiddisch aangeplakt: 
mazzel, tof, gabber, jatten, afpei-
geren, sappelen en nog veel meer 
woorden die we ook in het alle
daagse Nederlands kennen.  
De bijeenkomst wordt afgerond 
met uitleg over de dienst op sjab
bat en de feestdagen. De belang
rijkste begrippen komen daar
bij aan de orde: bima, Tora, jad, 
amoed, voorzanger, parochet, To-
rakast, wetstafelen en eeuwig licht. 
De feestdagen worden belicht aan 
de hand van de vitrine waarin 
zich onder meer een seiderscho
tel en een Estherrol bevinden.

De vrouwengalerij boven in het gebouw

Helemaal aan het einde van de 
bij eenkomst mogen de deelnemers 
vragen stellen. De meest gestelde 
vraag is dan: ,,Bent u zelf Joods?” Ik 

antwoord dan dat mijn derde voor
naam Maria is. “U bent Rooms!”, 
reageren ze dan vaak. ,,Hoe komt 
het dan dat u er zo veel van weet?” 
      

Rondleidingen kunnen dagelijks (behalve shabbat) op afspraak worden 
gegeven. Max. aantal deelnemers: 30 volwassenen of 20 jongeren.

Kosten: € 50,-. Opgave: info@synagogegroningen.nl of 06 2819 2619.
Meer informatie: www.synagogegroningen.nl

In de Groningse synagoge nemen steeds meer scholieren deel aan educatieve 
bijeenkomsten. Hun achtergrond varieert van vmbo tot gymnasium. Tijdens 

deze bijeenkomsten wordt gebruikgemaakt van onder meer audiovisuele 
hulpmiddelen, zoals een film over bar- en bat mitswa in de speciaal daartoe 

ingerichte filmruimte op de galerij. Voor scholieren in het basisonderwijs is er 
onder meer een speurtocht en een kleurplaat. 

Stichting Folkingestraat Synagoge werkt momenteel aan een plan om de
educatie verder te professionaliseren. 
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Pourtant la valeur symbolique, 
rituelle et traditionnelle de la 
cuisine judéo-alsacienne est loin 
d’avoir disparu. On pourrait même 
dire que c’est une élément fonda-
teur de l’identité du judaïsme als-
acien. “On est ce que l’on mange”. 
“Mann ist was mann isst”. (verta
ling aan het eind van ‘Men neme’) 

Aangezien we (Anneke van Rhijn 
en ik) met een intensieve cursus 
Frans zijn begonnen, leek het mij 
een goed idee een recept voor Cha
noeka of voor na Chanoeka uit 
een Frans kookboek op te diepen. 
Deze JaGDaF verschijnt op de 
laat ste dag Chanoeka. Des te be
ter is het dat de beschrijving van 
de hierna volgende Joodse gebrui
ken uit de Elzas niet dezelfde zijn 
als al onze gefrituurde lekkernij
en die wij met Chanoeka nuttigen . 

Interessant om te ontdekken dat 
Joden, niet eens zo heel ver hier
vandaan, totaal andere gebrui
ken hebben, leerzaam ook. Maar 
of wij in staat zullen zijn de El
zasser gebruiken voor Chanoeka 
na te volgen, valt nog te bezien. 
Want wat is het belangrijkste 
voe dingsbestanddeel in de Elzas 
met Chanoeka? GANS! En niet 
alleen nuttigen die Elzasser Jo
den met Chanoeka gans, maar is

de gans zelfs hét symbool voor 
de hele Elzas. Trouwens, ook in 
Hongarije en misschien ook wel 
in andere OostEuropese landen
wordt veel gans gegeten. 

Terug naar mijn bron: Le Judaïs-
me alsacien, Histoire Patrimoine 
Traditions (patrimoine = erfgoed); 
uit het hoofdstuk ‘La cuisine juive 
d’Alsace’. Tot nu toe zult u waar
schijnlijk geen moeite hebben met 
het Frans. Nu kan ik natuurlijk 
overwegen om de tekst uit het hier
boven vermelde boek in het Frans 
over te nemen, maar ik ben bang 
dat u dan niet verder leest. Voor 
mij is het uiteraard beter een en 
ander uit het Frans te vertalen en 
ik moet heel eerlijk bekennen dat ik 
dit niet zonder woordenboek kan. 

Chanoeka is een ‘winterfeest’. In 
iedere Joodse familie wordt er een 
gans geslacht. Het ganzenvet is 
onmisbaar voor een goed resultaat 
bij de vele gerechten uit de Joodse 
keuken, in het bijzonder voor de 
‘Matzeknepfle’, die heerlijke bal-
letjes van matzemeel. En eigenlijk 
zijn die het hele jaar door verruk-
kelijk in stoofgerechten en soepen. 
Van de gans wordt alles gebruikt.
(citaat uit het bovenvermelde boek) 

Volgens mij worden Chanoeka en
Pesachdoorde‘Matzeknepfle'met
elkaar verbonden. 

Elzasser matzeballen (voor 
Chanoeka én Pesach)
vleesbouillon
matzemeel
eieren

ganzenvet
een beetje peterselie, zout en 
nootmuskaat
(hoeveelheden worden niet be
schreven, dus naar eigen behoefte 
en fantasie)

Griwe
Als u een (tamme) gans kunt vin
den bij een poelier en u bent in 
staat de vogel te braden, op het 
vuur of in de oven, dan kunt u 
aan het specifieke chanoekage
recht beginnen. Nu moet ik eerlijk 
toegeven dat ik het verhaal niet 
helemaal kan doorgronden, maar 
ik geloof toch dat u de gans ook 
in een grote pan kunt koken en 
op een zacht vuurtje/warmtebron 
gaar kunt laten worden. Er komt 
dan een ongelofelijke hoeveelheid 
vet ‘vrij’ en de huid van de gans 
laat min of meer los. Vervolgens 
laat u de gans en het vet afkoe
len zodat het vet kan stollen. En 
dan komen we in de buurt van 
het Elzasser chanoekagerecht.  
U kunt het grootste gedeelte van 
het gestolde vet in potjes doen 
(trouwens kant en klaar te koop 
in iedere Franse supermarkt!) en 
bewaren voor later gebruik.  Ver
volgens verwijdert u het vel van 
de gans (of een gedeelte daar
van) en snijdt deze in kleine 
blok jes (2 x 2 cm). U laat in een 
pannetje een gedeelte van het 
gan zenvet smelten en ‘frituurt’ 
daar in de stukjes vel – de Griwe 
– et voilà, uw chanoekalekkernij. 
Anneke en ik gaan het in ieder
geval proberen! 

Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Elzasser matzeballen en Griwe
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(Vrije) vertaling begincitaat: 
Toch kan men zeggen dat de sym-
bolische, rituele en traditionele 
waarden in de Joodse-Elzasser 

keu ken allerminst verdwenen zijn. 
Men kan zelfs zeggen dat deze ma-
nier van koken een fundamenteel 
element is van de identiteit van 

het Jodendom in de Elzas. “Men 
is wat men eet”. (of: Vertel me 
wat je eet en ik weet wie je bent!) 

Deze gans hoort eigenlijk niet bij het recept in deze Men Neme, maar in onze boeken vlogen
geen andere ganzen voorbij.



18 JaG19 december jaargang 23 nummer 1

Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Hinke Piersma Zou de 
goede Sint wel komen ... 
Sinterklaasgedichten uit de 
Tweede Wereldoorlog   
 “Zie de maan schijnt door de bomen/
NSBers staakt Uw wild gedaas/
D’Overwinning zal er komen/
Oranje wordt hier weer de baas”, 
werd in 1941 op Radio Oranje ge
zongen. In de Tweede Wereldoorlog 
was het Sinterklaasfeest een 
aan leiding om je in gedichten en 
lied jes over de bezetter uit te la
ten. Van felle aanklachten tegen 
Jodenvervolging tot een vrolijke 
noot over een rol toiletpapier in tij
den van schaarste. Zelfs in de kam
pen Westerbork, Vught en Amers
foort werd Sinterklaas gevierd; 
hetzelfde gold voor de kampen in 
NederlandsIndië. Voor de gealli
eerden was het feest aanleiding om 
de Nederlandse bevolking een hart 
onder de riem te steken: de Royal 
Air Force strooide snoepgoed uit 
met afbeeldingen van Hitler die 
bij Zwarte Piet over de knie gaat. 
€ 15.95 (zie ook blz. 5)  
 
Samen met de door acteur/schrij
ver Rik Hoogendoorn ingesproken 
cd, die oorlogsvarianten op be
kende sinterklaasliedjes en een 
sin terklaasverhaal van schrijver 
Ben Stroman bevat, biedt dit boek 
een kijkje in persoonlijke levens
geschiedenissen. De gekozen ge
dichten uit de bezettingstijd laten 
mooi zien hoe een oerHollands 
familiefeest werd aangegrepen 
om het moreel hoog te houden. 

Amos Oz Dorpsleven 
Tel Ilan is een dorpje in het noor
den van Israël. Met zijn wijn en 
boomgaarden en bouwvallige on
derkomens van seizoensarbeiders 
doet het dorp denken aan de tijd 
dat de staat Israël werd gesticht.  
Maar er bevinden zich vandaag 
de dag ook galerieën, boetiek
jes en restaurants. Tel Ilan leeft 
dan ook meer van weekend
toeristen en koopjesjagers  dan
van het werk op het land.   
 
In Dorpsleven vertelt Amos Oz 
 over de bewoners van deze micro
kosmos, over hun onvervulde wen
sen en tegenslagen. Het is een ver
zameling in elkaar hakende ver
halen over mensen die ogenschijn

lijk normale levens leiden. Oz com
bineert komedie met tragedie en 
beschrijft op poëtische wijze het 
alledaagse bestaan in het dorp.
En wie kan mij uitleggen wat het
laatste verhaal betekent in dit ge
heel?  
€ 19.90 
 
David Grossman  Een vrouw 
op de vlucht voor een bericht 
Dit boek is een groots verhaal 
over een vrouw, haar twee zoons 
en hun verschillende vaders.  
Een roman over vriendschap, 
e motie, en ruimhartigheid, over 
een grote liefde, over versma
de liefde en over ouderschap.  
”Ik kom woorden tekort om de in
vloed te beschrijven die het boek 

David Grossman
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op mij heeft. Deze roman, die je 
recht in de ogen kijkt, is een van 
de meest betekenisvolle – en won
derbaarlijke – die ooit in Israël 
zijn geschreven. De roman is 
zeld zaam menselijk en vol leven, 
en bovenal bevat Grossman het 
verbazingwekkende vermogen ge
durende alle 688 bladzijden de 
men selijkste en heftigste gevoe
lens van de lezers te wekken.”, al
dus Menachem Peri uit Tel Aviv. 
Vertaling Ruben Verhasselt.  
€ 29.90 
 
Geert C. Hovingh e.a. Over 
het hoofd gezien
In de zomer van 2005 worden tij
dens een verbouwing van een huis 
in Tynaarlo bijna honderd foto’s, 
documenten en brieven gevonden, 
deels uit de periode 19401945. 
Naspeuringen van de eigenaars 
van het huis leiden naar de Joodse 
families Kater en Van Dam. Met 
dit materiaal is een beeld zicht
baar geworden van een Joodse 
fa milie, waarvan de meeste le
den, ver verwijderd van elkaar, 
op de een of andere manier de 
oorlog hebben weten te overleven.  
€ 12,50 (zie ook blz. 6) 

A Journey through Jewish 
Worlds 
Deze uitgave toont hoogtepun
ten uit een van ’s wereld belang
rijkste privéverzamelingen  van 
Hebreeuwse manuscrip ten en ge
drukte boeken, name lijk die van
de Zwitserse ver zamelaar René
 Braginsky.   
Aandacht wordt besteed aan mid
del eeuwse Hebreeuwse hand

 schrif ten, uitbundig geïllustreer
de boeken, versierde Joodse hu
welijkscontracten en rijk geïllu
streerde boekrollen met het ver
haal van het bijbelboek Esther, 
met de prachtige bijbehorende 
edel metalen of houten hulzen.  
De auteur van deze uitgave, Emile 

Fragment van een Joods huwelijkscontract uit Padua, Italië, 1828.
Verzameling René Braginsky

Schrijver, is conservator van de 
Bibliotheca Rosenthaliana, de 
bij zondere collectie voor Judaica 
en Hebraica in de Amsterdamse 
Universiteitsbibliotheek. 
Te zien t/m 17 januari 2010.
€ 49.50  
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Een Libeskind voor Nussbaum
door Marcel Wichgers

Betonnen muren, lange schui-
ne gangen, spelonken. Het Felix 
Nussbaum Haus in Osnabrück 
is een fascinerend gebouw. Het 
houdt de herinnering aan de 
Joods-Duitse kunstenaar Fe-
lix Nussbaum levend. Een van 
de medewerkers van JaGDaf 
bezocht het museum en beleef-
de de beklemmende schoon-
heid én weerbarstigheid van
het gebouw én de kunst.  

Een enorme metalen deur in een
betonnen muur. Maar wat vreemd. 
We trekken er aan maar hij lijkt 
niet open te kunnen. Terwijl dit 
toch echt de ingang moet zijn van
het Felix Nussbaum Haus in Os
nabrück. Nog maar een keer 
pro beren. En dan toch, na eni

ge inspanning gaat hij open. 
Bin nen nog meer kaal beton. 
Het is er stil, en leeg, geen mens 
te zien. Achter een hoek staat 
een vriendelijke dame ons op te 
wach ten. Ze controleert onze toe
gangsbewijzen, wijst ons op de 
kluis jes voor de jassen en geeft 
in formatie over de looprichting. 
En dat is wel nodig. Want het ge
bouw van de JoodsAmerikaanse 
architect Daniel Libeskind, ook 
be kend als de schepper van het 
Joods Museum in Berlijn en de 
stadsmarkering (een opengesla
gen boek) in Groningen aan de 
snelweg naar Drachten, is op het 
eerste gezicht een wirwar van 
be tonnen gangen en spelonken. 
Met scheve vloeren en wanden. 
Kil en clean.  Maar al snel is te 

voelen dat het gebouw een perfect 
omhulsel is van de wonderlijke 
collectie schilderijen en andere 
kunstwerken van de JoodsDuit
se kunstenaar Felix Nussbaum. 
Slechts veertig jaar oud was de 
in Osnabrück geboren Nussbaum 
toen hij in 1944 in Auschwitz
Birkenau vermoord werd. 

Absurde realiteit
In het museum, want zo mag je het 
Felix Nussbaum Haus gerust noe
men, is een permanente tentoon
stelling te zien van 180 werken van 
de kunstenaar. Daterend van zijn 
jeugd tot aan zijn laatste werken 
vlak voor zijn dood. Zijn vroegere 
werk is sterk geïnspireerd door 
onder andere Vincent van Gogh. 
Zijn latere werk is moeilijk in een 
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stijl of stroming te vatten. Het is 
in elk geval realistisch. Al toont 
het vaak een absurde realiteit.  
Vooral het werk dat ontstond na 
de machtsovername van de nazi’s 
heeft vaak een zekere absurdisti
sche inslag. Met chaotische, apo
calyptische en angstwekkende ta
ferelen. Haast Bruegeliaans. Aan
grijpend zijn vooral de schilderijen 
waarop hij zichzelf afbeeldt als ge
vangene in een concentratiekamp.  
Aan het eind van de expositie in 
het gangendoolhof, hangt ‘Selbst
bildnis mit Judenpass’ (1943).  Te
gen een naargeestige achtergrond 
van mogelijk het kamp in Frank
rijk waar Nussbaum in 1940 te
rechtkwam, staat hij ons recht 
aan te kijken. Half weggedoken 
achter de kraag van zijn jas met 
een grote Jodenster. Is zijn lin
kerhand zijn Ausweis. Zijn grote 
ogen kijken ons indringend aan. 
Zijn gelaatsuitdrukking verraadt 
een mengsel van gelatenheid en 
wanhoop. En toch zonder over
dreven sentiment. Het kenmerkt 
het laatste werk van Nussbaum.         

We verlaten het gebouw via de 
weerbarstige deur die dient als 
ingang én uitgang. En dan wordt 
duidelijk wat Libeskind bedoelt 
met die deur. De bezoeker moet 
het gevoel krijgen dat hij het ge
bouw slechts met veel moeite 
kan binnenkomen en kan verla
ten. Bijna zo hermetisch als het 
concentratiekamp waar Nuss
baum ellendige dagen doorbracht.   

www.osnabrück.de
klikken op FelixNussbaumHaus

Sebstbildnis mit Judenpass (1943)
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

Sharon komt snel weer bij. . .
Advocaat Dov Weissglass die het 
hoofd van de kanselarij van Ariel 
Sharon was, meldde vorige week 
aan de pers dat de vorige premier 
van Israël heel binnenkort uit 
zijn coma zal ontwaken. Weiss
glass baseert zijn uitspraak op 
de mening van de behandelende 
art sen van Sharon. Zij denken 
dat hij inmiddels in een 'pre-
ontwakingstoestand'verkeert.
Bijna vier jaar geleden kreeg pre
mier Ariel Sharon een hersenbloe
ding. In zeer ernstige toestand 
werd hij opgenomen in Hadassa 
EynKerem Ziekenhuis in Jeruza
lem. Daar is hij in coma geraakt 
waarna hij naar de privékliniek 
Beyt Levinstein werd overge
bracht. Tot nu toe werden de kan
sen voor Sharon om uit het coma 
te ontwaken als nihil beschouwd, 
maar gezien de positieve berichten 
van zijn artsen is het zoveelste won
der in het Heilige Land zeker niet 
ondenkbaar, aldus IsraLand.com. 

Conflict met Turkije – een 
feest voor het Ministerie van 
Toerisme
De Israëlische Minister van Toeris
me Stas Miseznikov bedankte alle 
mensen heel hartelijk die Turkije 
gaan boycotten en gezworen heb
ben nooit meer op vakantie naar 
dit land te gaan. "Dit is een pres
tigekwestie", verklaarde Misezni
kov. "Afgelopen half jaar werd ons 
twee keer in het gezicht gespuugd 
en we kunnen dan niet meer doen 
alsof het regen is!"* De Minister 
heeft gelijk;   na de uitspraken 
van de Turkse regering kan men 
als Israëliër niet meer met goed 
fat soen naar dit land afreizen. 
Met zijn keiharde en compromis
loze uitspraken steekt minister 
Mi sez nikov zijn kop boven het 
maai veld. Terwijl de rest van de 
regering steeds roept om de ban
den met Turkije spoedig te ver
beteren, blijft Miseznikov onwrik
baar. Tegelijkertijd kan men de 

minister niet van een dubbele 
agenda verdenken. Hij ziet een 
en ander als dé kans om de toe
ristenindustrie in eigen land te 
verbeteren. Als de duizenden Isra
eliërs die alleen al afgelopen sep
tember op vakantie naar Turkije 
zijn geweest hun geld in hotels in 
eigen land hadden gespendeerd 
zou dit een enorm 'ministeriëel
succes'zijn,aldusWallaNews. 

* een Israëlisch gezegde 

 

Bumpersticker
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www.prima.nl

personeel

Deze foto is genomen na de huwelijksinzegening van Michaël Frank en Natasja Verduyn op 2 juni 2009.
Een vrolijke gebeurtenis die laat zien dat ook rabbijnen -behalve lernen en drosjes- hun Jodendom 

dansend en heel vrolijk kunnen beleven!
Foto: Robert Mulder, Groningen
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27 december
Vastendag 10 tewet/ Ta’aniet es
ser tewet. Begin vasten 6.57 uur
16 januari 2010
Historica prof. Evelien Gans, 
bijzonder hoogleraar hedendaags 
jodendom aan de universiteit van 
Amsterdam en verbonden aan het 
NIOD, plaatst naoorlogse ontwik
kelingen tegen de achtergrond 
van de bredere Joodse geschie
denis en spreekt in dat verband 
over journalist, cabaretier en 
tekstschrijver Ischa Meijer (1943
1995). Daarnaast worden ook een 
aantal chansons met teksten van 
Ischa Meijer voor het voetlicht 
gebracht.
Informatie en reservering: St. 
Een Joodse erfenis, 0595442387 
of 0595441611 (tussen 18.00 en 
22.00 uur). Lokatie: Obergumer
kerk te Winsum, toegang € 12,50.
18 januari
Genootschap NederlandIsraël, 
afd. Hoogeveen. 1948: De stich
ting van Israël tussen beeld en 
werkelijkheid. Spreker E. Hooij
maaijers. Info en aanmelden: tel. 
0528 264785.
www.genootschapnederland
israel.nl

19 januari
19.30 uur Tresoar, Boterhoek 1, 
Leeuwarden. Voor het Genoot
schap NederlandIsraël geeft drs 
Hilde Pach een lezing over het 
onderwerp van haar proefschrift 
Distagisje en Fraitagisje Koe-
ranten een Amsterdams Jiddisje 
krant uit eind zeventiende eeuw. 
Toegang vrij. Info 058 844 8066.
30 januari
Sjabbat en Nieuwjaarfeest der 
Bomen/ Toe Bisjwat.
16 februari
l9.30 uur, Tresoar, Boterhoek 
1, Leeuwarden. Op een avond 
van het Genootschap Nederland
Israël spreekt ds Henk Poot over 
'WatdoenChristenenvoorIsraël'.
Een met beeldmateriaal omlijst 
raamwerk van velerlei projecten. 
Toegang vrij. Info 058 844 8066.
25 februari
Vastendag van Esther/ Ta’aniet 
Esther. Begin vasten 5.56 uur
28 februari
Poeriem/Lotenfeest.
28 februari
15 uur tot 17.00 uur. Synagoge, 
Folkingestraat, Groningen. Wizo 
Friesland en Groningen organi
seren een groot Poeriem feest voor 
heel Joods Noord Nederland. Info 
en opgave tel. 058 2121 524, of 
via wizofriesland@hotmail.com 
1 maart
Sjoesjan Poeriem
16 maart
Genootschap NederlandIsraël, 
afd. Hoogeveen. Stichting Come: 
Mogelijkhedentotconflictoplos
sing in het MiddenOosten. Spre
ker Douwe van de Sluis. Info en 
aanmelden: tel. 0528 264785.

www.genootschapnederland
israel.nl
23 maart
19.30 uur, Tresoar, Boterhoek 1, 
Leeuwarden. Voor het Genoot
schap NederlandIsraël houdt ds. 
C.P. Sybrandi van de Stichting 
Boete en Verzoening voor de pau
ze een lezing met beeldmateriaal 
over'Develeherstelwerkzaam
heden op de Joodse begraafplaat
sen'.
Na de pauze de Jaarvergadering.
’s Middags is er gelegenheid om 
onder deskundige begeleiding 
naar de Joodse Begraafplaats te 
gaan.
Opgave en info 058 844 8066.
28 maart 
Begin zomertijd. Na zonsonder
gang zoeken naar chameets en 
verklaring van nietigheid.
29 maart
Begin vasten 5.38 uur. Begin 
chameetsverbod 10.42 uur. Cha
meets verbranden vóór 11.58 uur.
Begin jomtov 19.50 uur. Eerste 
Seideravond
30 maart
Eerste dag Pesach. Tweede Sei
deravond. Begin Omertelling
30 maart
In het gebouw van de Joodse Ge
meente Leeuwarden gezamenlijke 
Seiderviering. Opgave vóór 13 
maart in verband met de catering 
op email nigleeuwarden@live.nl 
of per tel. 058 2121 524.

In het voorjaar organiseert Cres
cas een cursus Jiddisj in Leeu
warden. Hiervoor kunt u zich 
nu al aanmelden of informatie 
vragen bij

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

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524
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crescas@crescas.nl of per tel. 020 
640 2380.
Ook in het voorjaar in de Syna
goge, Folkingestraat in Gronin
gendeexpositie'Joodsebegraaf
plaatseninbeeld'metfoto’svan
Robert Mulder.
Voor info
www.synagogegroningen.nl of 
www.historiejoodsgroningen.nl
 
De volgende evenementen zijn in 
het
Joods Historisch Museum, 
Nieuwe Amstelstraat 1, Amster
dam. Info tel. 020 5310310, of 
www.jhm.nl
tot en met 24 januari
De Verborgen Meester, Meyer de 
Haan. De eerste overzichtsten
toonstelling van de negentiende
eeuwse schilder Meijer de Haan 
(18521895). Hij was bevriend 
met Theo van Gogh, de jongere 
broer van Vincent, en werkte 
nauw samen met Paul Gauguin. 
tot en met 31 januari
Sonia Gaskell, pionier van de 
dans. Choreografe en danseres 
Sonia Gaskell (19041974) was 
een markante dame, die les gaf 
op hoge hakken en in mantelpak. 
Ze wist vrijwel in haar eentje 
de dans in naoorlogs Nederland 
op een internationaal niveau te 
brengen.

Monumentendag op 12 septem ber 
beleefde in Meppel een his torisch 
hoogtepunt. De Jo den steeg werd 
in oude luister hersteld.
Wethouder Egbert van Dijk
schroef de een oud nummer plaat
je, huisnummer 25, naast een 
dicht getimmerde deur, in dit 
smal ste straatje van Meppel. De 
Jodensteeg is de vroegere ver
 binding van de Woldstraat met de 
synagoge. Bovendien een be
 langwekkende herinnering  aan 
Joods leven in Meppel. 

Jodensteeg in Meppel 
heropend

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.
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Ik zou graag een oproep willen 
doen aan de nakomelingen van de 
heer Johan Sinaasappel, gebo
ren op 3 mei 1898 te Groningen 
en overleden op 46jarige leeftijd 
te Bergen Belsen op 27 april 
1945.

Er zijn handgeschreven brieven 
uit 1940 van de heer Sinaasappel 
gevonden in België en mis
schien zijn er nakomelingen die 
hier belangstelling voor heb
ben. De heer Sinaasappel was 
eigenaar van de Nederlandse 
Handschoenenfabriek te 
Amsterdam.

Wie mij wat voor informatie dan 
ook kan verschaffen, gelieve con
tact op te nemen met:

Gerda Gosschalk
Vestdijklaan 382
9721 ZL Groningen
tel. 050 527 6470
e-mail: g.gosschalk@hetnet.nl

Oproepen

Mijn grootmoeder, Henriëtta 
Frankenhuis, had een broer 
Karel en een zuster Rosa. Zij 
trouwden met een zuster en een 
broer De Swaan in Groningen, 
kinderen van Levie de Swaan en 
Rachel van Dam. 

Het volgende is mij bekend:
Karel Frankenhuis
(* 02101877 Enschede;
overl. 12021929 Groningen) 
trouwde op 6 juni 1909 in 
Groningen met 
Froukje de Swaan
(* 13011886 te Groningen,
overl. 12021943 in Auschwitz).

Rosa Frankenhuis
(* 17051879 Lonneker;
overl. 14051943 Sobibor) 
trouwde op 19061912 in 
Enschede met 
Willem de Swaan
(* ca. 1884 te Groningen).

Is er een lezer die informatie 
heeft over een van deze gezinnen? 
Zeer welkom in verband met fa
milieonderzoek.

Karin van Goor
e-mail:
hkvangoor@hotmail.com
tel. 050 3185078

Nes Gadol Haja Poo
(een groot wonder 

geschiedde hier, als we 
in Israël zijn)
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Het antwoord op het raadsel 
uit het artikel van rabbijn 
Evers
Het is een heel simpel rekensom
metje: Beth Sjammai elke dag 1 
minder, dus: de 1e  dag 8, de 2e 
dag 7, de 3e dag 6 en de 4e dag 
5!!! Beth Hillel telt op, de 1e dag 
1, de 2e dag  2, de 3e dag 3 en de 
4e dag 4!!!

Joodse feest- en treurdagen 5770/2009/2010

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
9 en 10 september  Rosj Hasjana
12 september   Vastendag Gedalja
18 september   Jom Kippoer
23 en 24 september  Soekot
30 september   Sjeminie 'Atseret
1 oktober   Simchat Torah

Aanbevolen
Op de website van de Israëlische 
Am bassade vindt u onder het 
kopje'Afdelingen'envervolgens
onder'Cultuur'eenzeercomplete
Evenementenkalender.
website:
http://thehague.mfa.gov.il

Deze zilveren ratel is gemaakt in 1894. De keurmeester is misschien 
Konstatin Pyets uit Moskou of een van zijn nazaten.

Privébezit van Erik Deen, Leiden.

Poeriem: lawaai voor Haman
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