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Zo kort voor Pesach zullen veel men-
sen het behoorlijk druk hebben. Toch 
is het ons gelukt dit nummer van 
JaGDaF voor u gereed te krijgen.

Uw medewerking
Bijzonder in dit nummer is dat uw 
medewerking wordt gevraagd door 
rabbijn Shimon Evers en door René 
de Vries. Voor beiden zou het plezierig 
zijn als u kunt helpen.
Reacties kunt u rechtstreeks sturen, 
maar u kunt ze ook mailen naar:
ruthlipschits@gmail.com

Omdat wij van 5 naar 4 magazines per 
jaar zijn overgestapt, zal het volgende 
nummer pas in juni verschijnen. Dat 
betekent dat u de komende maanden 
feesten en uiteraard ook herdenkings-
dagen tegemoet kunt zien.
U kunt dat allemaal in de Loeach vin-
den en ook nog op blz. 23.

Het is interessant om te lezen hoe een 
98-jarige van oorsprong Groningse 
vrouw ‘de sterren van de hemel’ schil-
dert en ook nog in de Groningse sjoel 
gaat exposeren.
Een raadselachtige ‘verdwijning’ van 
Elias van der Zijl en ook wordt in dit 
nummer een beetje echt gelernd.
Voor in de keuken in de Pesachweek 
een aantal recepten en tips die met 
eieren te maken hebben.

Ik wens u allen een hele goede 
Pesach, een prachtige lente die er aan 
zit te komen en ook alvast een beetje 
zomer!

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Met deze woorden begint elke be-
raga, lofzegging. Als we ons goed 
aan de regels houden, dan zeg-
gen we deze woorden minimaal 
100 keer per dag, meer dan 3500 
keer per jaar. We zeggen het zo 
vaak dat we ons amper realise-
ren wat we eigenlijk zeggen, ter-
wijl er veel over valt te vertellen. 

Atta – ‘jij’ of ‘U’?
Laten we eerst beginnen met het 
woord atta, dat ik vertaald heb met 
‘U’. Eigenlijk is dit geen juiste ver-
taling, want de beleefdheidsvorm 
in het Iwriet bestaat niet in de 2e 
persoon, maar in de 3e persoon. 
(Ik herinner me nog dat toen ik 
net in Israël was en toestemming 
voor iets wilde vragen aan de rab-
bijn van mijn Jeshiva, ik atta te-
gen hem zei. Later corrigeerde een 
van mijn vrienden mij en zei dat je 
niet atta moet zeggen, maar “geeft 
de rabbijn toestemming”. Het is 
een veel gemaakte beginnersfout.)  
In Franse vertalingen van gebe-
denboeken wordt atta niet ver-

taald met ‘vous’ maar met ‘tu’, 
‘jij’. De verklaring hiervoor is dat 
de relatie die het Joodse volk met 
G’d heeft, te vergelijken is met 
een kind–ouder relatie, en dan ge-
bruikt men in de 2e persoon ‘jij’ en 
niet ‘U’. Tegenwoordig komt het 
nog maar zeer zelden voor dat kin-
deren ‘U’ tegen hun ouders zeggen.

Baroeg – gezegend?
Ook deze vertaling roept vraagte-
kens op. Want wie zijn wij om G’d 
te zegenen? Het is juist G’d die ons 
moet zegenen en niet andersom. Er 
zijn andere vertalingen mogelijk, 
die eigenlijk veel duidelijker weer-
geven wat de bedoeling is. Let er 
daarbij op dat in het Iwriet vrijwel 

elk woord drie stamletters heeft, 
waaraan de oorsprong van het 
woord herkend kan worden. In dit 
geval zijn de stamletters van het 
woord baroeg: b.r.g.  Woorden met 
dezelfde stam kunnen dus in ver-
band gebracht worden met baroeg. 

Berega, een waterreservoir (of in
modern Iwriet een zwembad) 
Een reservoir is een opslagplaats, 
waaruit men water kan nemen. Op 
die manier verklaard betekent ba-
roeg atta, ‘jij bent de opslagplaats’, 
de bron van alle zegeningen. 

Bereg, knie
In het Nederlands hebben we de 
prachtige uitdrukking ‘door de
knieën gaan’, dat wil zeggen ie-
mands autoriteit erkennen. Door
te zeggen baroeg atta, erkennen
we G’ds macht. 

Berega  +  Bereg
Door baroeg atta te zeggen verkla-
ren we dat we erkennen dat G’d 
de bron is van de zegeningen, we 

door rabbijn S. Evers

Baroeg Atta – Geprezen bent U

Anders dan anders: een 
beetje lernen voor iedereen. 
Een hele uiteenzetting over 

slechts 2 woorden!
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zeggen dan: “we erkennen dat jij 
de bron bent van alle zegeningen”.

Lehavrieg, omlaag leiden om 
nieu we bloei te ontwikkelen. 
Bij dezen roep ik de hulp in van de 
JaGDaFlezers, om mij te helpen 
aan de goede landbouwterm. Le-
havrieg in het Iwriet betekent dat 
je een tak van een boom neemt, 
die omlaag buigt tot onder de 
grond, waarna de tak daar lang-
zamerhand zelf wortel schiet en 
tot nieuwe bloei komt. Als we nu 
baroeg herleiden tot deze stam, 
dan kan je komen tot de verta-
ling: “jij bent omlaag geleid”. Rab-
bijn Vorst vertaalt in Badèrech, 
op weg naar praktisch Jood le-
ven: “U bent naderbij gebracht.”  

Baroeg = berega + bereg +
lehavrieg
Als we alle drie de mogelijkheden 
bij elkaar optellen, dan komen we 
tot de volgende vertaling: ”We er-
kennen dat jij de bron bent van 
de zegeningen, waardoor we 
jou naderbij brengen, hetgeen 
moet leiden tot nieuwe bloei.” 

 
Al met al een hele zin voor 2 woor-
den, maar hopelijk geeft het een 
beetje inspiratie om de eerst vol-
gende beraga die we zeggen met
iets meer bezieling te zeggen. 

Ik wens u allen vele zegeningen
– beragot toe. 

Voor diegenen die geen Hebreeuws 
kunnen lezen (en vertalen), volgt 
hierna de eerste regel van dit stukje 
tekst (in een grotere letter), fonetisch 
en in vertaling. Het gaat om de zege-
ning over de wijn.
 
Het eerste grote versierde woord is 
Baroeg en het eerste woord op de 
regel daaronder in de grotere letter 
dan de rest van de tekst is atta.

De beraga wordt uitgesproken voor 
het drinken van de vierde beker wijn, 
links leunend, in ieder geval voor iets 

meer dan de helft, leeg.
(Fonetisch)
Baroeg atta Adonai Elloheenoe 
mèlèg ha’olam boree perie haga-
fèn.

(Vertaling)
Gehuldigd zij U, God, onze God, 
Koning van de wereld, die de vrucht 
van de wijnstok hebt geschapen.

De rest van de tekst kunt u in iedere 
Haggada vinden, met vertaling. Het 
gaat hier natuurlijk in eerste instan-
tie om de woorden Baroeg atta.

Vervolg 'O.R.T.'

Uit: The Passover Haggadah van Rabbi Menachem Hacohen
Tekeningen: Haim Ron; Adama Books
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Zondagmiddag 28 februari 
Poerim 5770

Wat een feest! Zoiets hebben we 
nog niet eerder meegemaakt. Alle-
maal samen in het Noorden: WIZO 
Friesland en Groningen, NIG 
Fries land en Groningen, PJGNN 
(Progressief Joodse Gemeenschap 
Noord-Nederland). Meer dan 80 
dolenthousiaste en omgetoverde 
men sen bij elkaar! De kinderen 
waren niet te tellen, die renden 
rond, natuurlijk ook verkleed. 
Tijdens het lezen van de Megilla 
zat iedereen in de sjoel en bij iede-
re ‘Haman’ was het zo’n oorverdo-
vend lawaai dat het een wonder is 
dat de politie niet op de stoep stond. 
De organisatie was voornamelijk 
in handen van de Friese afgevaar-
digden met zoveel Hamanso ren 
en ander lekkers dat niemand
thuis meer hoefde te eten. 

Er werd geweldig zumba gedanst
o.l.v. Esther – het was een feest
om ernaar te kijken (en voor zich-
 tig zelf eventjes mee te  doen - 
de vloer kraakte! 
Voor alle kinderen was er van al-
 les te doen: knutselen, cadeau-
tjes, lekkers. Kortom, het was een
feest om nooit te vergeten. 
Volgend jaar weer! 

Foto's: Joost van der HoekZumba dansen o.l.v. Esther

Poerim 5770
JOODS NOORD-NEDERLAND LEEFT!

Tina Reisman met een van de vele dozen kiesjeliesj
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Joodse Groningers van Weleer

De grafsteen 110326 aan de 
Moesstraat te Groningen ver- 
meldt: bijzondere Elias van der
Zijl, Geboren te Groningen den
10e Februari 1846,  overl. in de
Golf van Aden aan boord van
het stoomschip Telamon den 24e
juni 1886 en van het Eiland
Perim en naar hier overge-
 gebracht den 2e Mei 1887. 
De vertaling van de He-
breeuw se tekst luidt: 
 

eeuwige op donderdag 21 Siwan
in het jaar 646. 
Moge zijn ziel opgenomen worden
in de bundel des leven’s. 
 
De tekst  moet even bezinken en 
ik heb tijd nodig om me te reali-
seren wat hier gebeurd is. Toen 
Elias van der Zijl op 40-jarige leef-
tijd overleed, was het s.s. Telamon 
op de thuisreis van Indië naar 
Europa. Er moesten kolen gebun-
kerd worden op het eiland Perim. 
Daarna zou het schip door de Rode 
Zee naar Port Said varen en voor-
dien geen haven meer aandoen.
Nog 5 dagen varen van Perim naar 
Port Said berekende ik ruwweg.  

De feiten waren dat het stoffelijk 
overschot begraven werd in onge-
wijde grond, dat bijna een jaar op 
Perim heeft gerust. Weer opgegra-
ven zal het lichaam na bijna een 
jaar begraven te zijn geweest in de 
tropische hitte van de omringende 
woestijnen, ongetwijfeld geheel  
zijn vergaan. Alleen de beenderen 
waren nog over, zoals ook vermeld 
wordt in de Hebreeuwse tekst.  
Traag borrelden de vragen als 
luchtbellen in een modderpoel om-
hoog. 
Wat was dit voor een man geweest? 
Wat heeft hij in Indië gedaan. En 
bovenal, waaraan is hij overleden? 
Het moet een kostbare zaak zijn 
geweest om het stoffelijk over-
schot van Perim naar Groningen 
over te brengen. Op wiens ver-
zoek is dit gedaan? Op aandrin-
gen van de familie? Of uit piëteit 
van de Scheepvaartmaatschappij, 
de Company in Indië, of als hij 

door René S. de Vries

Ligplaats van de steen 110326
zie database www.stichtinghistoriejoodsgroningen.nl

Hier ligt verborgen, de beenderen
van de heer Elijahoe, zoon van 
de heer Ja’akov van der Zijl, die
verwisselde het tijdelijke  met het

Een bijzondere aflevering 
van ‘Opsporing Verzocht’ 
in een verweggebied; weet 
u waar het eilandje Perim 

ligt?
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dienst had gedaan in onze  voor-
 malige koloniën, door de  Neder-
landse Regering?  

Elias van der Zijl werd in de stad 
Groningen geboren als achtste 
kind in een onafgebroken geboor-
tereeks van dertien kinderen, 
van Jacob Comprecht van der 
Zijl en Carolina Pinas van der 
Velde. Zij kwamen in 1840  van-
uit Appingedam naar de stad Gro-
ningen. Elias werd aan de Stoel-
draaierstraat geboren. Op zijn 
veer tiende verhuisde Elias met 
het gehele gezin naar het Lopende 
diep. Jacob Comprecht moest het 
grote gezin onderhouden als bor-
stelmaker. We komen Elias dan op 
een gegeven moment ook tegen als 
‘borstelmakersleerling’. Hij is 21 
jaar als hij op 20 mei 1867 naar 
Noord-Holland vertrekt (Gronin-
ger Archieven). In het standaard-
werk van DVM (de Vey Mesth-
dag) Stichting boek I wordt op p. 
356 echter vermeld dat hij die dag 
naar Amsterdam is vertrokken. 
Een verdere speurtocht in deze 
richting heeft niets opgeleverd. 

Perim, vanaf 1869 in Engelse 
han den, is een vulkanisch eiland 
dat strategisch is gelegen tussen 
de Bab el Mandeb aan de zuide-
lijke ingang naar de Rode Zee 
nabij de zuidwestelijke kust van 
Je men. Er is een bunkerhaven 
waar kolen kunnen worden over-
geslagen voor de scheepvaart.   
Het eiland heeft een oppervlak-
te van 13 km² en rijst op tot 
een hoogte van 65 meter.  
Perim heeft een natuurlijke haven 

aan de zuidwestzijde. Er bevindt 
zich alleen wat schaarse vegetatie 
en door het ontbreken van zoetwa-
terbronnen, was bewoning altijd 
moeilijk. In latere jaren is deze bun-
kerhaven dan ook verplaatst naar 
het toenmalige ook Engelse Aden. 

In scheepvaartkringen wordt er 
driemaal vermelding gemaakt 
van een s.s. Telamon. Via een be-
vriende schrijver op het gebied van 
de scheepvaart, Hans Beukema, 
(zie ook Joodse Groningers van 
weleer JaGDaf no. 95) kom ik in 
contact met de heer G. J. de Boer 
die mij verwijst naar zijn boek De 
Nederlandse Blauwpijpers. Hierin 
komt inderdaad het s.s. Telamon 
voor dat in de jaren 1885-1895 
op Indië voer met tabak van Deli 
naar Europa. Het was destijds 
nog een nieuw schip. Gebouwd 
in Liverpool in opdracht van de 
Ocean Steam Shipping  Company 

met zijn 2397 BRT (bruto register 
ton), een lengte van 97,53 m. en 
een voortstuwing door een 2 cilin-
der stoommachine, die het schip 
een snelheid gaf van 11 knopen 
(11 mijl per uur = 20 km./uur). 
Nadere berekening leert dat het 
schip de ca. 1000 mijl van Perim 
naar Suez in ca. vier dagen kan 
afleggen en dan nog zeker twee 
dagen nodig heeft om door het 
Suezkanaal via Port Said naar 
de Middellandse Zee te varen.     

Ook verdere naspeuringen in 
de ze richting naar scheepsjour-
naals, passagierslijsten, lijsten 
van bemanningsleden hebben
niets opgeleverd.  
Vragen als: Was hij als tabaks-
planter op Sumatra in Deli ge-
weest? Ook een mogelijkheid was 
dat hij daar als militair heen-
gegaan is, of  als bemannings-
lid op het s.s.Telamon voer.  

Ligging van het eiland Perim aan de ingang van de Rode Zee
 (Google Earth)
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Het blijft me intrigeren. Elke 
keer als ik de foto van de zerk 
van Elias van der Zijl zie, komen 
deze essentiële vragen bij me op. 
Stukje bij beetje heb ik een aantal 
gegevens boven tafel weten te ha-
len, maar nu loopt het spoor dood. 

De Stichting Historie Joods Gro-
nin gen looft € 100.-- uit aan dege-

Het s.s. Telamon in 1900 op het IJ in Amsterdam
Foto: W.M. Holtszapffel

nen die een bijdrage kunnen leve-
ren die kan leiden tot  de oplossing 
van dit probleem. Bij geschillen 
beslist de redactie van JaGDaF, 
welke van de oplossingen wor-
den uitgesloten van deelneming. 
Uw bijdrage gaarne binnen 6 we-
ken na het verschijnen van deze 
uitgave van JaGDaF per e-mail of 
brief zenden aan:

René S. de Vries
Abel Tasmanplein 1
9934 GD Delfzijl
e-mail: rsdevries@home.nl.

Vervolg 'Joodse Groningers van Weleer'

www.prima.nl

personeel
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Sara Tromp-Frank is terug in de 
synagoge in Groningen. Geamu-
seerd loopt ze rond, neemt het ge-
bouw goed in haar op en bekijkt de 
zomerexpositie van 2009 met werk 
van De Ploeg. Vanuit haar woon-
plaats Amsterdam heeft ze de lan-
ge reis gemaakt om na vele jaren 
weer eens een kijkje te nemen in 
‘haar’ buurt waar ze in 1912 gebo-
ren werd en leefde tot 1939. Een 
stukje van de buurt is nog steeds 
van haar: ze bezit en verhuurt een 
winkelpand aan het Zuiderdiep. 
Sara raakt aan de praat met me-
dewerkers van de Stichting Folkin-
gestraat Synagoge (SFS) en vertelt 
ze dat ze kunstenares is. Ze belooft 
een kalender te zullen toesturen 
met afbeeldingen van haar werk. 
En zo ontstaat het idee om een 
expositie te organiseren. Want 
de kalender laat duidelijk zien 
dat haar werk van hoge kwali-
teit is. Maar er zijn meer rede-
nen voor een expositie. Die zal 
een bijzondere combinatie bie-
den van mooie kunst én Sara’s 
betrok kenheid bij het Groningse 
Joodse leven van voor de oorlog.  
En nog wonderbaarlijker: Sara 
blijkt veel met de Groninger kun-
stenaarsvereniging De Ploeg 
te hebben. De synagoge is ook 
daar om een perfecte plek voor 
haar werk, want het gebouw 
bood  sinds de restauratie in 1981 
plaats aan vele Ploeg-exposities.   
Een paar maanden later vertrekt 
een delegatie van SFS naar de 
Amsterdamse Bronckhorststraat 
om het werk van Sara Tromp in 
haar atelier te bekijken. En om een 
gesprek te voeren over haar leven 

Sara Tromp-Frank (98) schildert onvermoeibaar door
door Tom Plat, Stefan van der Poel en Marcel Wichgers

in vooroorlogs Joods Groningen.  
We bellen aan en even later zoemt 
de voordeur open. Langs de trap in 
het oude trappenhuis kronkelt een 
zitlift. Een paar verdiepingen ho-
ger staat Sara ons op te wachten.  

Onvermoeibaar
In de hal van haar appartement 
hangen oude portretten van haar 
Noord-Groningse voorouders. Nee, 
niet zelf geschilderd, maar geërfd. 
In een kamertje staan rekken, 
boordevol met kunstwerken van 
Sara zelf. We kunnen aan de slag 
met de selectie van werk voor de 
expositie in de synagoge. Al snel 
zijn we klaar. Veertig werken heb-
ben we bij elkaar die samen een 
prachtige expositie zullen vormen. 
Het werk van Sara Tromp is heel 
divers en niet in een artistieke 
stroming of genre te vatten: por-
tretten, stillevens, stadsgezichten, 
variërend van volkomen abstract 

tot figuratief. Maar altijd kleur-
rijk en vitaal. Alsof ze nooit anders 
dan zin in het leven heeft gehad. 
In de woonkamer vertelt ze on-
vermoeibaar over haar lange le-
ven dat op 15 mei 1912 aan het 
Zuiderdiep in Groningen begon. 
Haar ouders waren Zadok Frank 
(Groningen 1884-Auschwitz 1943) 
en Anna Goslinski (Groningen 
1882-1979 Amsterdam). Moe-
der Anna was regentes van het 
Groningse ‘oude lieden gesticht’ 
Beth Zekenim aan de Schoolholm. 

Schilderen
Sara trouwde in 1952 met Samu-
el Tromp (Groningen 1902). Sa-
muel Tromp was eerste violist 
van het prestigieuze Concert-
gebouworkest. Hij speelde in de 
oorlog in het Joods Symfonie Or-
kest en tijdens concerten in Kamp 
Westerbork. Samuel was eer-
der getrouwd geweest met Betje 
de Swaan; hij overleed in 1987.  
Sara gaf na de bevrijding les aan 
Joodse kinderen die terugkwamen 
uit de kampen. In Groningen had 
ze niemand meer. Haar moeder 
kwam bij haar in Hilversum wo- 
nen.   
Schilderen deed Sara in de woon-
kamer, als de familie naar bed was.   
Het resultaat daarvan is de ko-
men de zomer in de Groningse 
sy nagoge te zien. Een betere 
plek  is nauwelijks denkbaar.   

Hoe was de sfeer in Joods Gro-
ningen voor de oorlog?
Ik heb door de jaren heen gemerkt 
dat er zó’n verschil is tussen wie 
je spreekt. Mijn zusje heeft er een 
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Vervolg 'Sara Tromp-Frank (98) schildert onvermoeibaar door'

boek over geschreven. Daar staan 
dingen in die we samen hebben 
beleefd, maar die zij pikzwart ziet 
en die ik als grijs beschouw. Mijn 
zusje schrijft dat er antisemitisme 
was in Groningen, dat was na-
tuurlijk ook wel zo. Maar ook dat 
ze nooit op verjaardagspartijtjes 
werd uitgenodigd omdat ze Joods 
was. Ik had dat gevoel niet, ik werd 
wel gevraagd. Ik was het enige 
Joodse kind op de kweekschool en 
ik heb toch nooit problemen gehad.  
Het hangt van zoveel omstandig-
heden af. Ik heb het altijd goed 
gehad in Groningen. Ik had een 
hoop vriendjes en vriendinnetjes. 
Ik kan niet zeggen dat ik last heb 
gehad van het feit dat ik Joods ben.  

Zag u in de Joodse gemeen-
schap tekenen van assimilatie 
en integratie?
Wij hadden veel Joodse kennis-
sen en vrienden, maar ook niet-
Jood se. Ik ging naar niet-Joodse 
vriendinnetjes en die kwamen ook 
gewoon bij mij. Mijn vader ging el-
ke sjabbesmorgen naar sjoel met 
mijn zusje. Ik moet je zeggen, 
ik hou zelf niet zo van kerken. 

Kwam u dan niet graag in 
sjoel?
Ik vind het wel leuk om af en toe 
naar sjoel te gaan, ik vind een 
concert of een bruiloft namelijk 
heel leuk. Ik zal je zeggen, ik zeg 
wel eens mijn gebedjes, maar ik 
kan dat geloof ik veel beter recht-
streeks doen. Ik houd ook niet van 
die hele mooie kerken. Ik vind 
een eenvoudige kerk mooier dan 
een grote kerk met veel poeha. 

Ik geloof dat er wel iets is, maar 
je moet heel zuiver en groot van 
binnen zijn om dat te kunnen 
over  brengen aan anderen. Als 
je niet zuiver bent en niet zuiver 
leeft, dan raakt het mij ook niet.  

Vond u de opperrabbijn in 
Groningen dan niet goed?
Ach, Avraham Asscher, dat was 
een geweldige vent, een heel bij-
zondere man. En in Hilversum 
zat Nathan Dasberg en dat was 
ook een geweldige vent. Zij wis-
ten met heel vrome dingen om te 
gaan en met niet vrome mensen. 
Zij stonden open voor iedereen.  

Josepha Mendels noemde Gro-
ningen nogal bekrompen, bent 
u het daarmee eens?
Het was gewoon die tijd, dat be-
grijp ik ook wel. Maar dat kan je 
ook over de katholieken en pro-
testanten van die tijd zeggen.  

U bent dus zoekende, maar u 
belijdt wel het Joodse geloof?
Ik denk, zo fatalistisch ben ik 
dan wel, dat het ‘sense’ heeft als 
je wieg in een Joods gezin heeft 
gestaan. Ik denk niet dat je zo-
maar Joods kunt worden. Ik kan 
aan mensen zien of ze Joods zijn 
of niet. Ik kan dat zelfs zien op de 
televisie. Ik kan me wel voorstel-
len dat mensen de Joodse manier 
van leven de keel uithangt. En 
dan iets anders willen worden. 
Als ze dat willen dan moeten ze 
het zelf weten. Maar een  Jood 
kan nooit katholiek worden en een 
katholiek kan geen Jood worden.  

Er waren Joden die overgin-
gen op een ander geloof. Waar-
om deden zij dat?
Ik denk gedeeltelijk door de angst 
voor de Holocaust. Veel Joden wil-
den hun kinderen en kleinkinderen 
behoeden voor het antisemitisme. 
Ik denk best dat je Jood kan zijn 
zonder al die vrome dingen te doen. 
Ik ben zelf niet echt vroom, maar 
ik heb dus wel een koosjere huis-
houding. Ik vind het ook leuk om 
met mijn niet-Joodse vrienden een 
Seider te vieren. Wij vroegen daar 
altijd niet-Joodse vrien den bij. En 
ik ga ook wel naar een kerstdiner. 

Hoe was het contact met De 
Ploeg?
Ik had op de middelbaar techni-
sche school les van Ploegleden 
zoals Van der Zee, Wiegers en 
Altink. Ze hadden in de oorlog 
de Blauwe Schuit, daar kwamen 
ze samen. Het waren goede men-
sen. Ik sprak ze veel omdat ik bij 
Jordens thuis kwam en die zat 
in De Ploeg. Ik kwam ook wel in 
het café in de Brugstraat waar 
zij ook kwamen. Ik was dus geen 
lid, maar ik zag ze wel geregeld.  

Hebt u ook les gehad van 
Werkman?
Nee, van Werkman had ik geen 
les, ik ben wel gek van Werk-
man. Hij heeft veel Joodse din-
gen gemaakt. Werkman was een 
goe de vent. Hij is uiteindelijk 
door de Duitsers gefusilleerd. De 
mensen van wie ik les had, zijn 
later beroemd geworden. In die 
tijd wilde geen mens hun werk 
hebben omdat het te ‘vrij’ was.  
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In verband met bouwwerkzaam-
heden in en rond  de sjoel in 

Groningen, is er nog geen exacte 
datum voor de expositie bekend.

Ochtendpraatje in Jeruzalem

Waar woonde u tijdens de oor-
log?
Toen de oorlog uitbrak, verhuis-
de ik in december al naar Hil-
versum. Daar ben ik gebleven. 
Toen het benauwd werd, vluchtte 
mijn familie vanuit Groningen 
naar Haar lem. Toen het gevaar 
gewe ken was, keerden ze terug.  
Daarna vluchtten ze via IJmui-
den per schip naar Engeland. 
Ze woonden daar drie maanden, 
maar ze waren toch bang dat de 
Duitsers ook daar zouden komen. 
Ze gingen toen via Kaap de Goe-
de Hoop naar Australië. Ze had-
den echter geen visum, dus daar 
mochten ze niet blijven. Daarop 
vertrokken ze naar Nederlands-
Indië. Daar hebben ze gewerkt.  
Ik zat alleen in Hilversum, maar 

wel bij heel aardige, oudere men-
sen in huis. Ondertussen namen 
de Duitsers onze zaak in Gronin-
gen in beslag. We waren zo bang 
voor de Duitsers dat we nog geld 
hebben verstopt. Toen de Duit-
sers zagen dat de Engelsen kwa-
men, hebben ze de boel in brand 
gestoken. Het hele blok is tot 
aan de Peperstraat opgebrand.  
Na de oorlog lag alleen het tegel-
vloertje van de bovenwoning er 
nog. De gemeente Groningen ont-
eigende toen ook nog onze grond, 
zogenaamd omdat er een politie-
bureau moest komen. Ze hebben 
er bijna niets voor gegeven. De 
gemeente heeft het vervolgens ook 
gewoon doorverkocht. Er kwam 
een bowlingcentrum en een flat. 
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Naast onze eigen loeach vol met 
feestdagen, vastendagen, mo-
menten van jaartijd voor onze 
geliefden, bestaat er een Chris-
telijke, Islamitische en Hin-
doeïstische kalender, maar ook 
een internationale kalender.  

Zoals we weten is ‘herinneren’ 
bedoeld om niet te vergeten. Om 
mensen niet te vergeten, om 
gebeurtenissen niet te verge-
ten. Het hele jaar is volgebouwd 
met Joodse, niet-Joodse religi-
euze en niet religieuze herinne-
ringsdagen.  Bijzondere, malle, 
belangrijke niet-religieuze da-
gen, waar we als Joden, naast 
onze eigen dagen, ook aandacht 
aan zouden moeten besteden. 
Zo heb je op 8 maart de Interna-
tionale Vrouwendag, de Dag van 
de Leerplicht valt op 18 maart,  
de Dag van de Arbeid is op 1 
mei. Dag van de Verpleging is 12 
mei en 20 november is de Dag 
van de Rechten van het Kind. 

21 maart is de Dag ter Bestrijding 
van Racisme en Discriminatie.   
Op 21 maart 1960 verzamelde 
zich in Sharpeville, een zwarte 
township in Oranje Vrijstaat Zuid-
Afrika een menigte om vreedzaam 
te demonstreren tegen de zoge-
naamde pasjeswetten. Die dwon-
gen de zwarte bevolking dáár te 
gaan wonen waar de blanke rege-
ring dat wilde. Gezinnen werden 
daardoor vaak uit elkaar gehaald. 
Zonder waarschuwing vooraf 
openden politieagenten het vuur 
op de demonstranten. Het werd 
een bloedbad. De noodtoestand 

werd uitgeroepen en op grond 
daarvan werden in korte tijd meer 
dan 20.000 mensen opgepakt. 
De Verenigde Naties riepen 
deze dag uit tot Internationa-
le Dag ter Bestrijding van 
Ra cisme en Discriminatie. 
Ook in Friesland wordt aan-
dacht besteed aan deze dag.  
De stichting ‘Het Platform Le-
vensbeschouwing in Kleurrijk 
Fryslân’, die een bijdrage wil le-
veren aan de multiculturele sa-
menleving vanuit de invalshoek 
levensbeschouwing heeft als een 
van haar doelstellingen het be-
strijden van racistische en dis-
criminerende tendensen. Men wil 
dit ondermeer bewerkstelligen 
door het versterken van weder-
zijds respect en onderlinge soli-
dariteit tussen de verschillende 
levensbeschouwelijke groeperin-
gen in Friesland. In dit ‘Platform’ 
doen mee vertegenwoordigers van 
Christelijke groeperingen, Islami-
tische groeperingen, van het Boed-
dhisme, van het Hindoeïsme, het 
Humanistisch Verbond Friesland 
en de Soefibeweging Friesland. 
Ook de Joodse richtingen in Fries-
land worden vertegenwoordigd. 
Jarenlang was Iet Schabbing van 
het NIG Leeuwarden namens 
de Joodse gemeenschap verte-
genwoordiger in de stuurgroep, 
maar ook Jacob de Leeuwe nam 
regelmatig deel aan de bijeen-
komsten die georganiseerd wer-
den. Sinds vorig jaar heeft Hanne 
Hein-van der Hoek een deel van 
hun taken overgenomen. Eerst 
als invaller voor Jacob, maar 
nu als vaste vertegenwoordiger. 

Dit ‘Platform’ is de organisator van 
de Dag ter Bestrijding van Racis-
me en Discriminatie. Het is al een 
aantal jaren de gewoonte om deze 
dag gemeenschappelijk inhoud te 
geven, waarbij, zo mogelijk elk 
jaar een ander van de diverse 
aangesloten religieuze organisa-
ties, de gastheer of gastvrouw is.
Kort geleden waren er de eerste
voorbesprekingen voor 21 maart
2010.  
Op de agenda stond o.a. het ge-
zamenlijk persbericht. Zo’n pers-
bericht van ‘vogels van diverse 
plui mage’ moet een zo neutraal 
mo gelijke tekst hebben, zodat 
iedereen zich kan identificeren 
met de doelstelling van deze In-
ternationale dag ter bestrijding 
van Racisme en Discriminatie.  
Ik bleek als nieuweling een paar
lastige vragen te hebben over de 
tekst van vorig jaar. Mijns inziens 
was de uitnodiging van vorig jaar 
onvoldoende neutraal geformu-
leerd.  
Het woord ‘viering’ dat gebruikt 
werd, was voor mij niet van toe-
passing op deze bijeenkomst. Het 
woord ‘viering’ is een woord gekop-
peld aan de Christelijke traditie. 

Verschrikt werd ik aangekeken.  
Maar zo hebben we het altijd ge-
noemd, was het weerwoord in eer-
ste instantie.  Ik gaf aan het te 
zien als een bijeenkomst waarbij 
de diverse vertegenwoordigers van 
de geloofsgemeenschappen iets be-
hartigenswaardigs zeggen over 
hun invalshoek ten aanzien van 
racisme en discriminatie. Daar-
naast legde ik uit dat het begrip 

Kleurrijk Friesland
door Hanne Hein
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‘viering’ voor ons staat voor het 
begrip  ‘eredienst’ en dat dat wat 
mij betreft absoluut niets te ma-
ken heeft met deze bijeenkomst.  
Het werd een heftig maar goed 
gesprek. Het is moeilijk om jouw 
waarheid niet een ander op te 
dringen, maar om tot je door te 
laten dringen dat eenzelfde woord 
in een andere geloofsgemeenschap 
een totaal andere betekenis heeft, 
die haaks kan staan op die van jou.  
Onder andere werden woorden als 
bijeenkomst, beleven, vieren gewo-
gen. We legden elkaar heel wat uit. 
We kwamen tot de ontdekking dat 
we elkaar niet echt goed kenden! 

Het was de bedoeling dat we als 
‘voorgangers’ aangekondigd zou-
den worden in pers en uitnodiging. 
Ik ben geen voorganger, geen voor-
zanger, maar voorzitter, grapte ik. 
Daarmee aangevend dat ik gewoon 
een van de leden van een Joodse 
gemeente ben en voor het woord 
vertegenwoordiger opteerde.  

Een ander heikel punt was, dat het 
de gewoonte was dat elke ‘voorgan-
ger’ (nu dus ‘vertegenwoordiger’) 
van de diverse groeperingen zijn 
of haar rituele kleding droeg. Mij 
werd gevraagd mijn talles te dra-
gen om zo voor de aanwezigen her-
kenbaar te zijn, zoals de dominee, 
de pastoor, de hindoe en de boed-
dhist ook herkenbaar zouden zijn. 
Nu ben ik een progressief Joodse 
vrouw en draag ik in onze ere-
dienst een tallit, maar dit was ik 
niet van plan te doen. Een talles 
is een gebedsmantel, het  Neder-
landse woord zegt het al. Ik wei-
gerde een gebedsmantel te dragen 
voor een niet-religieus moment 
van gebed of eredienst. Dan maar 
niet herkenbaar, daar moet het 
niet om gaan stelde ik. Ik laat 
in mijn verhaal wel merken wie 
ik ben. Teleurstelling was er wel 
een beetje ‘het ziet er zo mooi uit’ ! 

Elkaar vertellen over ons zelf is 
het begin van een dialoog, elkaar 

leren kennen is het begin van een 
dialoog, luisteren is het begin van 
de dialoog, elkaar vrijlaten in ie-
ders eigen geloofswereld zonder te 
laten blijken dat jouw waarheid DE 
waarheid is, is het begin van een 
dialoog. Dialoog is het begin van 
bestrijding van racisme en discri-
minatie. Daarom doen we mee. 
Zo’n bijeenkomst is een  onderdeel 
van het werken aan Tikoen Olam. 
Elkaar in het leven niet uitslui-
 ten dat moet het doel zijn. 

Dit jaar vindt de bijeenkomst rond 
deze dag ter bestrijding van Ra-
cisme en Discriminatie plaats op 
zondag 21 maart ‘s middags in 
de Waalse Kerk in Leeuwarden. 
Het thema zal zijn: ‘Als we sa-
men dromen…’  Het exacte tijd-
stip moet nog vastgesteld worden.  

Hanne Hein-van der Hoek
PJG Noord Nederland
www.pjg-noordnederland.nl

Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.
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Het valt niet mee een culinair 
verhaal te schrijven terwijl ik 
in de Franse alpen verblijf. Een 
schitterend skigebied. We zijn 
hier met een aantal mensen in 
een chalet omdat mijn broer 
vandaag (19 februari) 70 jaar 
is geworden. Er wordt veel ge-
skied, maar niet (meer) door mij.
Ik zit op een vreemd laptopje te ty-
pen en ook dat valt niet mee. Dat 
ik alvast begin met schrijven is 
omdat me als ik over een paar da-
gen weer in Groningen ben, wei-
nig tijd rest om dit nummer van 
JaGDaF voor elkaar te krijgen. 

Natuurlijk heb ik ook al nage-
dacht over een recept. Altijd in-
teressant om iets uit de omge-
ving te beschrijven, maar ik ben 
niets tegengekomen wat de moeite 
waard is voor JaGDaF-lezers.  
Vannacht dacht ik daarom maar 
weer terug te gaan in de tijd. De 
gremzjeliesj van mijn moeder. Ten-
slotte verschijnt dit nummer kort 

voor Pesach. En andere pesachre-
cepten weet ik niet uit mijn hoofd. 

Wat de gremzjeliesj betreft gaat 
mijn geheugen terug naar begin 
jaren vijftig van de vorige eeuw. 
Ik zou de keuken (in Biltho-
ven waar mijn broer en ik naar 
school gingen) nog precies kun-
nen beschrijven, maar die herin-
nering hou ik maar voor mezelf. 
Voordat we naar Bilthoven ver-
huisden vanwege de school (de 
Werkplaats Kindergemeenschap 
van Kees Boeke), woonden we na 
de oorlog in Driebergen. In een 
groot huis met veel volwassenen 
en kinderen. De seider en pesach-
week betekenden voor ons kinde-
ren een groot matsefeest. In mijn 
herinnering was het altijd mooi 
weer met Pesach; matses werden 
buiten gegeten op het terras, be-
halve de matsepap, die was binnen 
toegestaan. Misschien wordt dat 
tegenwoordig niet meer gegeten – 
wij lustten er wel pap van… Een 
diep bord, met de hand verkrui-
melde matses, daaroverheen war-
me melk met suiker en een heel 
klein beetje koffie (waarschijnlijk 
toen cichorei). We kregen matses 
mee naar school; natuurlijk gaf 
ik die aan mijn vriendinnetjes! 

Terug naar de gremzjeliesj van 
mijn moeder. Exacte hoe veelhe-
den kan ik niet geven,  maar dat
hoeft ook niet. 

Laten we beginnen met 6 a 8 •	
matses, verkruimelen in een 
(schone) theedoek;
de theedoek met matsekrui-•	

mels/brokken in een vergiet 
doen, water eroverheen laten 
lopen en dan laten uitlekken; 
de theedoek met inhoud een •	
beetje uitwringen en de door-
weekte matsekruimels in een 
kom doen;
2 eieren toevoegen (ik zeg •	
maar wat zo uit m’n hoofd, 
misschien 1 heel ei en nog een 
eigeel);
basterdsuiker en kaneel; •	
gehakte of geschaafde aman-•	
delen;
(voorgeweekte) rozijnen;•	
zonnebloemolie of boter om in •	
te bakken;
poedersuiker.•	

Dit is wat ik me zo ongeveer her-
inner. Van dit alles werd een 
soort beslag gemaakt. Was het 
te dun, dan werden er nog ex-
tra matsekruimels aan toege-
voegd. Tegenwoordig hebben we
daar matsemeel voor, dat was er
misschien toen wel niet.  
De keren dat ik zelf gremzjeliesj 
heb gemaakt, heb ik wel mat-
semeel gebruikt om het geheel 
enigszins te verstevigen. En ik 
heb een paar geschaafde gember-
bolletjes toegevoegd. Ik denk niet 
dat wij dat na de oorlog hadden. 

Van het stevige beslag met twee 
eetlepels ovaalachtige ‘koek-
jes’ maken (ik zie het mijn 
moeder nog doen; wij mochten 
daarbij helpen, alles moet ten-
slotte eens geleerd worden). 
Als u de gremzjeliesj een beet-
je plat maakt, kunnen ze in 
een koekenpan in de boter of 

door 
Ruth Lipschits-de Leeuwe

Men Neme
 gremzjeliesj van mijn moeder
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margarine gebakken worden. 
Ze worden knapperiger wan-
neer ze in de hete olie gefrituurd 
worden. Een beetje poedersuiker 
eroverheen en meteen opeten! 
Overigens zijn ze (de volgen-
de dag) koud ook heel lekker. 

Terwijl ik dit alles opschrijf her-
inner ik me opeens dat ik – eens 
heel lang geleden – in de pesach-
week een keer met de trein van 
Rotterdam naar Parijs ging. Mijn 
tante Pauline z.l. woonde in Rot-
terdam en haar dochter, en in dit 
geval mijn nicht, woonde in Parijs. 
Mijn nicht woont er nog steeds; 
mijn tante is inmiddels overleden. 
Zij vond het absoluut noodzakelijk 
om naar het station in Rotter-
dam te komen met versgebakken 
gremzjeliesj; volgens haar lek-
kerder dan die van mijn moeder. 
De zusjes kibbelden nogal eens… 
Ik hing uit het raam van de inter-
nationale trein om mijn tante dui-
delijk te maken waar ik zat; we za-
gen elkaar onmiddellijk en ik kreeg 
verrukkelijke (koude) gremzjeliesj 
mee voor onderweg. Ik kan me 
niet meer herinneren of mijn nicht 
Eline ze ook nog heeft geproefd. 

Enfin, het sneeuwt hier al de he
le dag. De skifanaten (waaron-
der mijn broer) onder ons zijn 
vanmorgen toch op weg gegaan. 
De wolken hangen in het dal 
en door de gestaag neerdalende 
sneeuw en de wolken is er nau-
welijks uitzicht. Waarschijnlijk is 
het veel hoger beter weer en kan 
daar wel geskied worden, anders 
waren ze wel al teruggekeerd. 

Handig dat mijn broer dat laptopje 
bij zich had. Internet is hier niet, 
televisie ook niet. Maar al wat ik 
geschreven heb, transporteer ik 
naar een stickje (heb ik gelukkig 
bij me) en eenmaal weer thuis, 
steek ik het stickje in mijn compu-
ter, en zie daar! Is het geen wonder? 

Ik wens u veel succes met dit 
misschien niet helemaal volledi-
ge recept, een hele goede pesach-
week, omertijd en tenslotte 
Sja woe’ot. Dan is het ook weer 
tijd voor de kwarktaart:WIT. 

Thuis in Groningen
Nu ik weer terug ben in Nederland 
en al mijn kookboeken ter beschik-
king heb, wil ik u toch niet het ori-
ginele recept van Bea Polak ont-
houden (vierde druk, 1961, bij mij 
beduimeld en uit elkaar vallend; 
deze uitgave was van mijn moeder): 

Gremsjelies
7 matzes
2 lepels afschepvet, kippenvet of 
plantenboter
3 eieren
150 gram suiker
75 g gepelde amandelen
100 gram rozijnen
1 theelepel kaneel
50 gr gember
1 geraspte citroenschil

Breek de matzes en leg ze in een 
kussensloop of vouw een servet om 
de matzes heen. Wrijf nu de matzes 
zo fijn mogelijk. Haal de kruimels 
uit de sloop, leg ze in een vergiet, 
laat er zoveel water over lopen, dat 

de kruimels wel vochtig maar niet 
te nat worden. Was de rozijnen en 
wel ze. Snijd de amandelen en de 
gember zeer klein. Klop de eieren. 
Roer suiker, rozijnen, amandelen, 
gember, citroenschil, zout, kaneel, 
vet, eieren en matsekruimels door 
elkaar. Kneed het tot een grote 
bal. Vorm er ovale koekjes van. 
Bak ze in frituurvet of in planten-
boter in de koekenpan goudbruin. 

Tot slot nog een heel gemakke-
lijk pesachrecept dat ik net per 
telefoon van mijn nicht uit Parijs 
ontving. Zij maakt deze koekjes 
heel vaak als ze bezoek krijgt en 
even niets in huis heeft; Pesach 
of geen Pesach. We noemen ze: 

Amandelkoekjes
300 gram geschaafde amandelen
2 eiwitten
snufje zout
2 borrelglaasjes suiker/vanille-
suiker
geraspte citroenschil

Alles goed mengen en op een vel 
bakpapier op een bakplaat hoop-
jes maken; 10 minuten in een 
voorverwarmde oven van ca. 180 
graden en klaar zijn de koekjes! 
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De symboliek van eieren met Pesach

Uit: De Traditionele Joodse Keuken – Een fascinerende reis door de rijke en gevarieerde geschiedenis
van de joodse keuken

Marlena Spieler, Veltman Uitgevers
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

1500 jaar oude straat ontdekt 
in Jeruzalem

Bij het uitvoeren van reguliere 
on derhoudswegwerkzaamheden 
vlak bij de Jaffa-poort in de oude 
stad van Jeruzalem zijn er begin 
februari belangrijke archeologi-
sche vondsten ontdekt. Volgens 
de specialisten bevestigen deze 
het beeld van de oude stad dat we 
kennen van de kaart van Midba. 

Het mozaïek van Midba, of we-
reldwijd beter bekend als Madba, 
is de kunstzinnige decoratie van 
de vloer in de Byzantijnse kerk 
uit de zesde/zevende eeuw van 
de gewone jaartelling in de stad 
Madba in Jordanië. Het moza-
iek, gemaakt in de vorm van een 
kaart, verbeeldt de regio van het 
Midden-Oosten in Bijbelse tij-
den: Egypte, Israël, Libanon en 
Jordanië, met een gedetailleerde 
plattegrond van de Heilige stad. 

Volgens de kaart liep er vanuit 
het westen een grote en brede weg 
die naar de grote poort van de 
stad leidde. Binnen de stadsmu-
ren was het ook de enige centrale 
straat. Al voor een aantal decen-
nia wordt door de wetenschap-
pers verondersteld dat de kaart 
van Midba de meest nauwkeu-
rige en betrouwbare historische 
bron is. Tot nu toe echter was er 
nog geen bewijs voor gevonden. 

Onder verschillende ‘culturele’ la-
gen, zo’n 4,5 meter diep, precies 
onder de huidige straat, vertelt dr. 
Offer Shion – hebben wij hele gro-

te stenen platen ontdekt. Dit wa-
ren de stenen van de hoofdstraat, 
genoemd Soean. Deze platen zijn 
1 x 1 meter. Aan de straatkan-
ten zijn er ook overblijfselen van 
stoep en pilaren ontdekt. Daarbo-
ven loopt nu de straat van David 

Mozaiek van Midba

die altijd vol met mensen is. Het 
is alsof de hedendaagse David 
straat het geheim van de oude 
Soean straat, die minstens 1500 
jaar oud is, goed bewaakt heeft, 
aldus Offer Shion – het hoofd van 
de archeologische opgravingen.  
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Ooggetuigenverslag
Konden ze op het water lopen?
Jazeker, ze trippelden schuin
over de Oudegracht: badpakken
vol met mannequins, onder
gejoel en applaus van de kant.

Sliepen ze later in twee druppels
parfum? Dat zou me verbazen,
de wind sneed dwars door je kle-
ren
die avond, zij droegen nauwelijks
meer dan een glimlach.

Zijn ze ooit teruggekeerd? Nee,
ze verdwenen als zeemeermin-
nen,
het kolkt nog altijd bij de sluizen:
laatst ving ik een snoekbaars 
met een broekje aan zijn staart.

Een gedicht van Ingmar
Heytze uit Utrecht voor
beginners

S. Vestdijk Over Gustav 
Mahler 
Honderdvijftig jaar geleden werd 
Gustav Mahler geboren en in 2011 
is het honderd jaar geleden dat hij 
stierf. Het Concertgebouw zal in 
deze twee jaar alle zijn symfonieën 
ten gehore brengen, inclusief de on-
voltooide tiende, onder leiding van 
onder anderen Mariss Jansons, 
Pierre Boulez en Bernard Hai-
tink. Vooral Haitink is in zijn visie 
op Mahler beïnvloed door Simon 
Vestdijk, die over alle muziek van 
Mahler essays heeft geschreven. 
In dit boek zijn de essays van Vest-
dijk over Mahler bijeengebracht.  
Deze essays worden voorafgegaan 
door ‘Het hemelse leven’, een lang, 

afwisselend verhalend en lyrisch 
gedicht van Ramsey Nasr over de 
vierde symfonie van Gustav Mahler. 
Uitgeverij De Bezige Bij, €19.90 

Avraham Burg De holocaust 
is voorbij - afrekenen met Hit-
lers erfenis
Het moderne Israël en Joden over-
al ter wereld zuchten onder de her-
innering aan de verschrikkingen 
van Hitler en de Holocaust. Volgens 
Avraham Burg is het land zwaar 
getraumatiseerd en heeft het zijn 
vertrouwen verloren in zichzelf, 
zijn buren en de omringende we-
reld. Hij laat zien dat dit een van 
de oorzaken is van toenemend na-

tionalisme en geweld in Israël.  
De Holocaust is voorbij is een zeer 
persoonlijk boek, waarin Burg 
aan de hand van zijn eigen fami-
liegeschiedenis bepleit dat Israël 
Hitlers giftige erfenis achter zich 
moet laten. Alleen dan is vreed-
zaam samenleven met de Ara-
bische buren mogelijk, en alleen 
dan is er een toekomst voor Israël. 
Uitgeverij Ambo, € 22.95  

Tijger op straat - Russische 
gedichten voor kinderen
Werk van Charma, Jesenin, Maja-
kovski, Mandelstam,  Marsjak, 
Tsjoekovski, Vladimirov, Vveden-
ski. 
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Majakovski schreef ze omdat hij 
had gehoord dat hij er een roebel 
per regel voor kreeg. Tsjoekovski 
begon ermee toen zijn literaire 
kri tieken mensen ertoe aanzet-
ten hem bij de autoriteiten aan 
te geven. Charms en Vvedenski 
kregen geen poot aan de grond 
met hun absurdistische Vereni-
ging voor Reële Kunst en moesten 
ook leven. Door de Sovjetrussische 
gelijkschakeling van alle uitin-
gen van kunst in dienst van het 
proletariaat werd literatuur voor 
kinderen een creatieve vluchtrou-
te en een financiële uitweg, al 
was het tijdelijk en ten dele: ook 

Tsjoekovski moest zich verant-
woorden voor het feit dat hij een 
kro kodil Duits liet spreken, de 
taal van de bourgeois vijand, en 
Charms heeft in 1930 in de ge-
vangenis een lang mea culpa moe-
ten ondertekenen voor zijn gedicht 
‘Een miljoen’, omdat hij daarmee 
de jeugdbeweging van de pioniers 
belachelijk zou hebben gemaakt.  
 
Maar wat de treurige oorzaken 
ook zijn, in 1923 begonnen de 
hoog tijdagen van de Russische 
kin derliteratuur, die met de dood 
van Charms in 1942 als afgeslo-
ten beschouwd kunnen worden.  

Het resultaat is een goudmijn, een 
werelderfgoed van straklopende, 
vaak absurde, zelfs in hun (zel-
den voorkomende) moralisme nog 
gezagsondermijnende gedichten 
die tot op de dag van vandaag in 
talloze edities worden herdrukt en 
die iedere Rus weer doorgeeft aan 
de volgende generatie en moeite-
loos uit zijn hoofd kan declameren.
Ze zijn vertaald door Robert-Jan
Henkes en de tekeningen zijn van
Erik Bindervoet.  
Uitgeverij Hoogland & Van Kla-
veren, € 17,50

Je zou er bijna aan voorbijlopen. In een kleine vitrine van de vaste ten-
toonstelling Geschiedenis 1900-heden in de Nieuwe Synagoge zit een 
klein doodshoofdaapje op een sokkel. Hij lijkt uit brons gegoten, maar 
is van keramiek. Een klein, broodmager scharminkel. Zijn schouders 
zijn opgetrokken en zijn kop hangt licht naar rechts - ogen gesloten, 
de mond een heel klein beetje open. Zijn voorpoten - of handen? - met 
lange vingers zijn in elkaar gevouwen, palmen tegen elkaar. De rech-
ter draagt de linker in een bijna rituele pose. Hij klemt zijn achter-
poten - of voeten? - kruislings over elkaar. Het doet denken aan een 
lotushouding, of kruisiging. Een doodshoofdaapje als zenmonnik, diep 
verzonken in meditatie. Bijna een heiligenbeeld.

Uit: jhmmagazine, februari - mei 2010

Het Joods Historisch Museum is een schatkamer vol 
schilderijen, beelden, foto's en andere objecten. Niet alles is 
te zien in het museum zelf. Een groot deel bevindt zich in de 

depots. 

Tekst: Daniël Bertina; foto: Frits Terpoorten

Doodshoofdaapje grès cerame, ca. 1905
Joseph Mendes da Costa (1863 - 1939)
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20 maart t/m 8 mei
Peter R. Hein exposeert bronzen 
beelden in Galerie Nora Klein, 
Visserstraat 43, Groningen; info: 
www.galerienoradeklein.nl
23 maart
19.30-21.30 uur, Tresoar Boter-
hoek 1, 8911 DH Leeuwarden. Ds. 
C.P. Sybrandi spreekt over ‘De 
vele herstelwerkzaamheden op de 
Joodse begraafplaatsen’, voor de 
leden en belangstellenden van het 
Genootschap Nederland-Israël. 
Na de pauze is de jaarvergade-
ring alleen voor de leden. Info:
www.genootschapnederlandisrael.
nl
28 maart
Begin zomertijd. Na zonsonder-
gang zoeken naar chameets en 
verklaring van nietigheid.
29 maart
Begin vasten 5.38 uur; begin cha-
meetsverbod 10.42 uur; chameets 
verbranden vóór 11.58 uur. Begin 
jomtov 19.50 uur, eerste seider-
avond.
30 maart 
Eerste dag Pesach, tweede seider-
avond, begin Omertelling.
31 maart 
Tweede dag Pesach.

1 t/m 3 april
Chol ha’moeet/tussendagen.
In april en mei organiseert Stich-
ting Historie Joods Groningen de 
Expositie ‘Joodse Begraafplaat-
sen in beeld’ in de Synagoge, Fol-
kingestraat 60, Groningen. Info: 
www.synagogegroningen.nl
4 april
Begin jomtov 19.05 uur
5 april 
Zevende dag Pesach
6 april
Achtste dag Pesach
9 en 10 april
Theatervoorstelling Issy en 
Sophius van Theater De Steeg.
Locatie: De Hoogte, Kerkpad 8, 
9951 EP Winsum. Toegang
€ 12,50. Info en reservering:
www.skkw.nl
11 april
1500-16.00 uur Synagoge Zuid-
laren. Concert door het Erian 
Ensemble. Erik Keuning laat 
samen met zijn zuster Marianne 
improvisaties horen op een com-
binatie van wereldmuziek, eigen-
tijds klassiek, uitgevoerd op gong, 
klankschalen, oceandrum, viool 
en altviool. Entree € 7,50, leden 
VBSZ en Drentse Landschap € 5.
Reserveren is gewenst:
info@synagogezuidlaren.nl,
tel. 050 4061210.
12 april
Jom Hasjoa/herdenking Holo-
caust
14 april
20.30 uur, schouwburg De Har-
monie, Leeuwarden. Optreden 
van Di Gojim.
15 april
19.30-21.30 uur, Shalom Cultuur, 

wijkcentrum ‘De Berk’, Selwerd, 
Berkenlaan 238, 9741 JV Gro-
ningen. Deze avond gaat over de 
roman De geschiedenis van de 
liefde van Nicole Krauss (2005, 
Amsterdam: Anthos); entree
€ 3, - p.p. Info:
shalom.culture@gmail.com
18 t/m 25 april
Jiddisch Festival in Leeuwarden. 
Info:
www.jiddischfestivalleeuwarden.
nl 
19 april
19.45-21.45 uur, Goede Herder-
kerk, Middenweg 14, Hoogeveen. 
Het Genootschap Nederland-
Israel organiseert de lezing ‘Op-
komst, bloei en ondergang van 
het Joodse leven in Drenthe’ door 
de heer J. de Graaf en viert te-
vens de Onafhankelijkheidsdag 
van Israël. Info:
www.genootschapnederlandisrael.
nl
19 april
Jom Hazikaron/herdenking 
slachtoffers Israël.
20 april
Jom Ha’atsmaoet/Onafhankelijk-
heidsdag Israël.
22 april 
Genootschap Nederland-Israël 
Hoogeveen organiseert een excur-
sie naar Elburg.
25 april
12.30-15.00 uur,Voormalige Syna-
goge, Sacramentstraat 19, Leeu-
warden.
Viering Jom Ha’atsmaoet/On-
afhankelijkheidsdag Israël met 
muziek van Alibe, en lekkere ver-
snaperingen. Koffie, thee en fris 
voor eigen rekening.

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

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524
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Deze viering wordt georganiseerd 
door verschillende organisaties.
Entree gratis, collecte bij de uit-
gang. Info tel. 058-2884521 of
wizofriesland@hotmail.com
25 april 
Synagoge, Folkingestraat 60, 
Groningen. Symfonieorkest Sca-
ramouche. 
Info: www.synagogegroningen.nl 
2 mei 
Lag Ba’Omer
2 mei
15.00-16.00 uur Synagoge Zuid-
laren. Lezing door Stefan van der 
Poel, historicus aan de Rijksuni-
versiteit Groningen ter gelegen-
heid van de 4 mei herdenking. 
Onderwerp wordt nog nader inge-
vuld. Entree € 7,50, leden VBSZ 
en Drentse Landschap € 5.
Reserveren is gewenst:
info@synagogezuidlaren.nl, tel. 
050 4061210.
4 mei
Dodenherdenking
5 mei 
Bevrijdingsdag
12 mei
Jom Jerusjalajiem/Hereniging 
van Jeruzalem
18 mei 
Begin jomtov 21.15 uur
19 mei 
Eerste dag Sjawoeot/Wekenfeest
20 mei
Tweede dag Wekenfeest/Sjawoeot
25 mei
19.30-21.30 uur, Shalom Cultuur, 
wijkcentrum ‘De Berk’ Selwerd, 
Berkenlaan 238, 9741 JV Gro-
ningen. Beno Hofman heeft het 
met de bezoekers over Julia Culp 
(1880-1970) Entree € 3, - p.p. 

Info: shalom.culture@gmail.com 
6 juni
Escapade Amstelveen
Jom HaVoetbal
13 juni
Synagoge Folkingestraat 60, Gro-
ningen. Concert door Clarinets 
Unlimited.
17 juni
19.30-21.30 uur, Shalom Cultuur, 
wijkcentrum ‘De Berk’ Selwerd, 
Berkenlaan 238, 9741 JV Gronin-
gen. (Bloomsday) Vertaalster Hil-
de Pach vertelt voor de bezoekers 
van Shalom Cultuur over Een 
verhaal van liefde en duisternis 
van Amos Oz (2005, Amsterdam, 
De Bezige Bij) Entree € 3, - p.p. 
Info: shalom.culture@gmail.com
Info: www.synagogegroningen.nl
Voor exposities en activiteiten in 
het Joods Historisch Museum, zie 
ook www.jhm.nl
Tot 16 mei 2010
Gedurfd Verzamelen. Van Cha-
gall tot Mondriaan.
Tot 24 mei 2010
Count Your Blessings. Werk van 
Eliyahu Sidi. Op fantasievolle 
wijze heeft de in Israël wonende 
Eliyahu Sidi Hebreeuwse letters, 
zegenspreuken, het verhaal van 
de uittocht uit Egypte, het bijbel-
verhaal over Ester en Het Hoog-
lied verbeeld. 

Eliyahu Sidi, Alef, uit de serie The 
Great Book of Jewish Alchemy, 

gouache, 2002

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. 0513 631160 of 
0515 574626. 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.
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Uitnodiging
Voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging JaGDaF te Groningen te houden op 27 april 2007 in 
Groningen*. Aanvang 19.30 uur.

Agenda
Opening1. 
Mededelingen voorzitter2. 
Jaaroverzicht bestuur 20093. 

Resultatenrekening 2009a. 
Begroting 2010b. 

Benoeming kascommissie4. 
Jaarlijks vast te stellen contributie5. 
Rondvraag6. 
Sluiting7. 

Het bestuur verzoekt de leden die de vergadering wensen bij te wonen, zich uiterlijk 12 april op te geven bij 
het secretariaat, Anton Mauvestraat 9, 8932 KH Leeuwarden; telefoon 058 2121524 of e-mail:
ietschabbing@hotmail.com waarna voor toezending van de bij de agenda behorende stukken zal worden 
zorggedragen.

Bestuur van de Vereniging JaGDaF.

* Het Bestuur zal de locatie bekendmaken, zodra er inzicht is in het aantal leden dat gehoor geeft aan deze 
uitnodiging. 

Berichten
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Joodse feest- en treurdagen 5770/2010

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
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