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IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Ons zomernummer is zeer lezens-
waardig. 
Wat vooral de aandacht vraagt is 
de kennismaking voor alle JaGDaF-
lezers met de nieuwe burgemeester 
van Groningen: Peter Rehwinkel. U 
vindt zijn toespraak die hij op 4 mei in 
Groningen hield op het Martinikerkhof. 
Ik denk dat wij Groningers heel blij 
mogen zijn met zo’n nieuwe burge-
meester.

Gekrakeel in de Joodse Gemeente 
Groningen in de achttiende eeuw! Ja, 
toen ook al.

Een gastauteur en goede vriendin van 
mij heeft Men Neme deze keer van me 
overgenomen: verandering van spijs 
doet eten, nietwaar?
En nog veel meer: Delfzijl, Winsum, 
Jom Tov in relatie met de maan.

En dan is het zomer, hopen we, na de 
kille lente. 
De Drie weken van rouw van 29 juni 
tot 20 juli met als slot de Vastendag 
van 9 Aw.

We vinden het buitengewoon plezierig 
dat we zo langzamerhand – na 25 
jaar! – wat meer reacties van lezers 
ontvangen. Gaat u daar vooral mee 
door; ook kritiek is welkom.

Ik wens u allen een zonnige en plezie-
rige zomer!

Ruth Lipschits-de Leeuwe

Redactioneel    2

O.R.T. - Twee dagen Jom Tov  3

Joodse Groningers van Weleer -
De gebroeders Perels uit de 
Haddinge straat    6

Gemeente Delfzijl wil de synagoge 
kopen van het Leger des Heils 10

Berichten   13

Symbolen op Joodse grafstenen 14

Toespraak van burgemeester Peter 
Rehwinkel   16

Men Neme    20

Boeken - uitgekozen door Erik
Kweksilber   22

Oproep bij foto   23

Joodse les op scholen in en rond 
Winsum    24

Serge's Media Hype - Een greep
uit Israëlische Internet-Sites 26

Nieuwsbrief Synagoge Winsum 27

15-jarige Joodse schooltje te Leek 28

Onthulling monument in
Bellingwolde   29

Loeach    30

Joodse feest- en treurdagen
5770/2010   31



DaF 7 tammoez jaargang 23 nummer 3 3

O.R.T.

Een Jom Tov is een Feestdag – 
of het nu om de sjabbat, Soekot 
of welke feestdag dan ook gaat. 

Volle maan en feestdagen?
Het is de redactie opgevallen 
dat een aantal van onze feest
da gen en bijzondere dagen sa
men valt met de volle maan.  
De volle maan is altijd rond de 15e 
van de Joodse maand, en als we in 
vogelvlucht het Joodse jaar doorlo
pen en een beetje ruime marge ne
men van een aantal dagen vóór en 
een aantal dagen ná de 15e, dan 
zien we dat er inderdaad veel bij
zondere dagen rond de 15e vallen.
Pesach begint op de 15e van de 
maand niesan, Lag Ba’omer is de 
18e van de maand ijar, 15 aw is 
ook een bijzondere dag in de Jood
se kalender en Soekot begint op15 
tisjrie. Kijken we nog even verder 
dan komen we bij Toe Bisjwat, 
(toe betekent eigenlijk 15) op de 
15e van de maand sjewat en ten
slotte Poeriem op 14  en 15 adar.
Een hele lijst, maar toch heb ik niet 
een bijzondere link gevonden tus
sen volle maan en deze feestdagen. 

Googelen
Wat doe je dan als moderne rab
bijn? Je gaat gewoon googelen en 
dan probeer je op die manier iets 
meer uit te vinden. Toen gebeurde 
er iets heel opmerkelijks. Ik had 
de titel “tweede dag jom tov” al 
boven dit artikel geschreven en 
tot mijn verbazing leverde Google 
inderdaad een paar hits op waar
bij er verwezen werd naar volle 
maan en naar de tweede dag jom 

tov. En dus besloot ik om daar 
maar verder over te schrijven. 

De oorsprong
Laten we werken met een voor
beeld. De Tora vertelt ons over Pe
sach. Dit feest begint op de 15e van 
de maand niesan, de eerste maand 
van het jaar en duurt tot en met de 
21e, precies 7 dagen. De eerste dag 
is een jom tov dag en de laatste dag 
is ook een jom tov dag en daartus
sen zijn 5 dagen. Die tussendagen 
heten ‘chol hamo’ed’, hetgeen ver
taald kan worden met ‘het profane 
uit het heilige’ , dat wil zeggen het 
zijn dagen die een beetje profaan 
en een beetje heilig zijn. Niet zo 
streng als een jom tov dag, maar 
wel met meer beperkingen dan 
een gewone door de weekse dag.
Zo wordt inderdaad de jom tov 
van Pesach in Israël gevierd, 
maar wij buiten Israël doen het 
heel anders, wij hebben 2 dagen 
jom tov aan het begin, 4 tussen
dagen en daarna 2 dagen jom 
tov aan het einde, dus in totaal 8 
dagen. Waar komt dit vandaan? 

In vroegere tijden werd de nieuwe 
maand vastgesteld aan de hand 
van getuigenverklaringen van 
men sen die de nieuwe maan had
den gezien. Die kwamen naar 

Je roesjalajim, naar het hoogste 
ge rechtshof. Daar werden ze keu
rig ontvangen en werden ze ‘over
hoord’ om te zien of ze echt wel 
de nieuwe maan hadden gezien of 
misschien net het laatste stukje 
van de oude maan. Als het inder
daad klopte wat ze zeiden, dan 
werd Rosj Chodesj, het begin van 
de nieuwe maand uitgeroepen. 

Van Jeroesjalajim naar elders
Maar hoe krijg je dat bericht van 
Jeroesjalajim naar de rest van Is
raël en zelfs ver daarbuiten, waar 
ook Joodse centra waren? Men 
maakte gebruik van een oud en 
beproefd systeem. Namelijk vuren. 
Op een hoge berg bij Jeroesjalajim 
werd een vuur ontstoken en enige 
kilometers verder zaten mensen 
te wachten op dit teken. Als zij 
het vuur zagen, dan staken zij op 
hun beurt ook een vuur aan en 
zo ging dit nieuws als een lopend 
vuur door het land (niet dat wij dit 
systeem van berichten doorgeven 
hebben uitgevonden, wij maakten 
er ook gebruik van). Zo ging het 
nieuws snel tot aan de uithoeken 
van de toenmalige Joodse wereld. 
Het nadeel van dit systeem was de 
onbetrouwbaarheid. Indien men
sen kwaad wilden, konden zij op 
eigen houtje vuur aansteken en 
dan zouden mensen op grote af
stand niet kunnen zien wie de vu
ren had aangestoken en dan sta
ken zij zelf ook een vuur aan en zo 
raakte de kalender in de war. Het 
gevolg hiervan was dat ze moes ten 
afstappen van het ‘vuursy steem’ 
en overstapten op een systeem 

Wat is een Jom Tov? Dat is 
een eenvoudige vraag met 
een heel eenvoudig ant

woord: een feestdag!

Twee dagen Jom Tov

door rabbijn S. Evers
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van bodes. Betrouwbare mensen 
werden vanuit Jeroesjalajim uitge
stuurd naar alle Joodse centra met 
het bericht wanneer Rosj Chodesj 
was uitgeroepen. Wel betrouw
baar, maar ook een stuk trager! 
Het gevolg hiervan was dat men
sen die erg ver weg woonden, soms 
pas dagen later hoorden wanneer 
het Rosj Chodesj was geweest. Al 
die tijd hielden ze er een dubbele 
agenda op na. Soms was het zelfs 
zo erg dat ze 2 weken na het begin 
van de maand niesan nog steeds 
niet wisten wanneer het de 1e was 
en dus ook niet wanneer het de 15e 

zou zijn. Voor alle zekerheid hiel
den ze dan maar twee dagen jom 
tov en dus in totaal ook acht dagen. 
Voilà het ontstaan van tweede dag 
jom tov. In later tijden heeft men 
dit formeel zo vast gelegd en ge
steld dat in Israël de boden wel op 
tijd kwamen, maar buiten Israël 
kwam het bericht vaak te laat en 
dus moeten er buiten Israël twee 
dagen jom tov gevierd worden .

Dit gold alleen voor de jom tov da
gen die in de Tora worden genoemd, 
vandaar dat wij hier 8 dagen Pe
sach, 2 dagen Sjawoe’ot en 9 da
gen Soekot hebben. Andere feest
dagen zoals Chanoeka en Poeriem 
worden een gelijk aantal dagen 
gevierd in Israël en daarbuiten.
Uitzonderingen op deze regel zijn 
Rosj Hasjana en Jom Kippoer. 
Rosj Hasjana valt op de 1e van 
de maand en dus op het moment 
dat de getuigen kwamen, was het 
niet alleen Rosj Chodesj, maar 
met een ook Rosj Hasjana met 
al le bijkomende verplichtingen.  

Er was geen tijd om bodes uit te 
sturen en zelfs die bodes die wel 
vertrokken, kwamen niet heel ver, 
dus ook in Israël zat men in twij
fel en vierde men twee dagen Rosj 
Hasjana. Om geen onderscheid te 
maken tussen Jeroesjalajim en de 
rest van Israël heeft men ook daar 
twee dagen Rosj Hasjana gevierd.

Ten aanzien van Jom Kippoer is 
de reden eigenlijk heel basaal en 
menselijk. Theoretisch zou men 
ook deze dag buiten Israël twee 
dagen moeten vieren, maar het 
is niet mogelijk om van mensen 
te eisen dat ze aansluitend twee 
dagen vasten. Daarom is Jom 
Kip poer ook buiten Israël maar 
1 dag (gelukkig maar, want vas

Stand van de maan op Rosj Chodesj

Vervolg 'O.R.T.'
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bij elkaar is gekomen, blijven de 
wetten die zij aangenomen hebben 
geldig.  En momenteel is het niet 
mogelijk om een Sanhedrin bij 
elkaar te roepen. Er is geen col
lege van 71 rabbijnen te vormen 
dat zoveel aanzien en autoriteit 
heeft dat ze door de gehele Joodse 
wereld geaccepteerd zou worden. 

Op filosofisch niveau zijn er ook 
verschillende benaderingen.  
Som migen zeggen dat het een 
soort straf is voor het Joodse volk 
dat buiten Israël woont. Een van 
de gevolgen daarvan is dat jul
lie een dag extra allerlei beper
kingen krijgen opgelegd. En zo 
wordt het verlangen gestimu
leerd dat er spoedig een einde 
aan onze ballingschap zal komen. 

Anderen hebben een meer positieve 
benadering. De spirituele omstan
digheden in het Heilige Land zijn 
zo ideaal, dat we in Israël in staat 
zijn om in één dag de heiligheid van  
een  jom tov te absorberen. Daar
entegen buiten Israël is de situatie 
veel minder ideaal en hebben we 
twee dagen nodig om de heiligheid 
van jom tov in ons op te nemen. 

Op reis?
Een van de meest gestelde vra
gen is wat moet iemand doen die 
vanuit Nederland op vakantie is 
in Israël gedurende jom tov? En 
andersom, wat doet een Israëli 
in Nederland. Voor alle duidelijk
heid, iemands paspoort is in dezen 
niet bepalend. Ook mijn zus die 
in Israël woont en haar Neder
landse paspoort gehouden heeft, 

ten is niet mijn hobby, al kan ik 
aan een ieder het gratis advies 
geven, dat naarmate je meer en 
beter met de dienst meedoet op 
Jom Kippoer de dag makkelijker 
voorbijgaat. Je hebt dan amper 
tijd om aandacht te besteden aan 
de signalen uit de maagstreek). 

Maar waarom nu nog, anno 
2010?
Ik hoor u de vraag al stellen. Dat 
is allemaal heel begrijpelijk in 
vroe gere tijden met de beperkte 
middelen van toen. Zelfs als we te
rug zouden gaan naar een systeem 
van getuigen die de nieuwe maan 
moeten waarnemen, dan nog kan 
de berichtgeving binnen de kortst 
mogelijke tijd wereldwijd verspreid 
worden via de computer, via twit
ter of welk ander snel medium 
dan ook. Waarom dan toch die 
tweede dag jom tov gehandhaafd? 

Wetgevende macht
Verschillende antwoorden worden 
gegeven. In eerste instantie is het 
een vrij simpel juridisch antwoord. 
Vergelijk het even met de Neder
landse situatie. Het allerhoogste 
wetgevende instituut is het Par
lement, de Eerste en Tweede Ka
mer. Zij zijn de enige instanties die 
een wet kunnen aanpassen, kun
nen laten vervallen of een nieuwe 
wet kunnen instellen. Zolang het 
Parlement een wet niet wijzigt, 
blijft deze wet van kracht. Deze 
wet betreffende de tweede dag jom 
tov is ingesteld door het Sanhe
drin, het allerhoogste Joodse ge
rechtshof. Aangezien dit college 
van rabbijnen sindsdien niet meer 

houdt één dag jom tov en mijn 
schoonzoon die in Israël geboren 
is, maar nu in New York woont 
houdt daar twee dagen jom tov.
De vraag is niet zo makkelijk te 
beantwoorden, want grote geleer
den verschillen wat deze kwestie 
betreft van mening. Sommigen kij
ken enkel en alleen naar de plaats 
waar je nu verblijft en op grond 
daarvan moet je één of twee dagen 
jom tov houden. Anderen daaren
tegen kijken naar beide factoren, 
zowel de plaats waar je woont 
als waar je nu verblijft. Raad
zaam is het dus om voor vertrek 
je eigen rabbijn te consulteren. 

Chag Sameach, gut jom tov, één
dag of twee dagen. In elk geval,
neem iets mee van de hei lig
 heid van deze dag. 

Nog eenmaal baroeg
In mijn vorige stukje heb ik ge
schreven over de mogelijke aflei
dingen van het woord baroeg en 
o.a. vermeld dat het afgeleid kan 
zijn van lehavrieg, het omlaag lei
den van een tak van een boom on
der de grond waarna deze opnieuw 
gaat wortelschieten. Ik had daar
bij geschreven dat ik niet weet hoe 
dit heet in de landbouw. Een van 
onze lezers heeft mij gewezen op 
het woord ‘aanaarden’. Dit heb ik 
opgezocht en uitgevonden dat dit 
iets anders is dan wat ik bedoel, 
maar intussen heb ik wel uitge
vonden wat het wél is, namelijk 
‘afleggen’ (wij kennen dit ook in 
een heel ander verband, maar 
in de landbouw is dit lehavrieg). 
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Joodse Groningers van Weleer
De gebroeders Perels uit de Haddingestraat

door René S. de Vries

Geschillen in de Joodse Ge
meente Groningen in de 18e 
eeuw. Daar kijken we niet 
van op. Is er eigenlijk wel 

veel veranderd…?

wel die pieuze vereniging die op
gericht werd om de Tora te bestu
deren, te zorgen voor de armsten 
van de kille en het begraven van 
de doden. Bovendien moesten ze 
zorgdragen voor de plechtigheden 
tijdens de treurdagen. En over die 
treurdagen gaat het hier nu juist.
De Gemilat was destijds opgericht 
als tegenhanger van de vrouwen
vereniging Menora Thora, die 
o.a. de tagriegien (doodsklederen)  
voor de overledenen maakten.  

Tsedaka
De tsedaka (liefdadigheid, recht

vaardigheid), mijn grootvader 
over sjolem noemde dit tsedoke 
(Jid dish), was een mitswe, maar er 
moest wel een reglement voor wor
den gemaakt. En daar ging het nu 
juist om. De vraag was: ‘Moest een 
behoeftige een uitkering ontvangen 
gedurende de treurdagen’. Tegen
woordig zou een dusdanige vraag 
op ministerieel niveau van sociale 
zaken worden behandeld, maar 
in 1786 was het nog niet zo ver. 

De Kabraniem waren bijeen ten
huize van Salomon Levie Lei
ders dorff in de Folkingestraat, de
herbergier, die frequent hier
 toe kosteloos een zaaltje ter
beschikking stelde. 
Over de meeste zaken en formu
leringen was men het wel eens, 
maar er ontstond grote onenig
heid toen de treurdagen ter spra
ke kwamen in verband met de 
ondersteuning van weduwen en 
we duwnaars.* Immers, op treur
dagen mocht men niet werken en 
dan behoefde men ook geen uitke
ring te genieten. Anderen echter 
meenden te moeten opmerken dat 
dit weliswaar correct was, maar 
dat er toch wel moest worden ge
geten. Het tegenargument hierop 
was dat ‘hij die wel werk heeft zui
nig aan moet doen om deze dagen 
door te komen’, dus waarom niet 
de uitkeringsgerechtigde spaarza
mer met zijn uitkering laten om
gaan? Toen meende iemand op te 
moeten merken dat dit door het 
lage bedrag waaruit de uitkering 
bestond, niet mogelijk was. Aan 
de ene kant werd gesuggereerd 
dat het bedrag dat de behoeftige 

Familiegeschiedenis
Mozes Abraham Perels werd in 
ca. 1698 geboren te Praag en 
was in 1746 lopend vanuit Praag 
naar Groningen gekomen. Vrij 
kort na zijn vestiging trouwde hij 
met Rachel Hartogs. Het eerste 
kind liet niet lang op zich wach
ten. Het werd nog datzelfde jaar 
geboren. Veertien jaar later, in 
1760,  werd zijn vijfde kind Hester 
geboren. Het gezin bestond toen 
uit zijn vrouw Rachel Hartogs, 
de drie zonen Abraham, Hartog 
en Lazarus en de twee dochters 
Sara en de jongste dochter Hes
ter. Het gezin Perels woonde in 
de Haddingestraat. Mozes was 
koopman en verdiende de kost met 
ambulante handel waarmee hij 
het gezin goed kon onderhouden.  
Het waren, wat je noemt geen 
mooie mensen, maar beslist niet 
lelijk. We kunnen ze ons het beste 
voorstellen als we de Bulgaarse 
circusacrobaten voor ons geestes
oog halen. Klein, gespierd en 
geen greintje vet. Hun neus was 
ietwat knopvormig, een typisch 
fa milietrekje welke hen vele ge
neraties lang heeft getypeerd. Ze 
waren vrij klein, zelfs voor die 
tijd beneden de gemiddelde lengte 
van 164. Alleen de jongste zoon 
was met zijn één meter achten
zestig hier een uitzondering op. 
Ze waren sterk, taai volhardend, 
met een hoge weerbaarheidsfac
tor. In de Joodse Gemeente was 
het gezin actief met allerlei acti
viteiten in sjoel en daarbuiten. 
De vader zowel als de drie broers 
waren allen lid van de Gemilat 
Chasadiem Kabraniem. U weet 

Mozes Aron Perels 1922 - 1999
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Het graf van Abraham Mozes 
Perels (1699-1799) aan de Moes-

straat te Groningen.
Het graf vermeldt dat hij

honderd jaar is geworden.
(gr.no.170004) opnieuw geschil-

derd door Henk Helmantel.

kreeg te laag was en aan de an
dere kant hadden velen ook tijden 
van grote armoede gekend waar
bij zij wel rond konden komen 
van een dusdanig klein bedrag.** 

Rabbinaal advies?
Toen het rumoer enigszins ge
zakt was stelde iemand voor om 
hieromtrent een advies aan de 
rab bijn te vragen. Van wie het 
idee kwam is niet bekend, maar 
wel meenden velen dat zij het be
dacht hadden. Volgens mij was het 
de oude Mozes Abraham Perels.
De achterliggende gedachte, die 
niemand uitsprak, was natuur-
lijk dat iedereen meer op moest 
brengen om de uitkering van de 

behoeftigen op te hoesten. Ook vie-
len de rondtrekkende Joden onder 
deze tsedaka, waarvoor men een 
onderdak moest zoeken. Destijds 
werkte dit systeem met ‘boter-
briefjes’. Dit ging als volgt: In een 
grote bus werden briefjes met na-
men gedaan. Hoe rijker men was 
hoe meer briefjes met zijn naam 
werden erin gestopt. Als er dan 
een vreemdeling in de stad kwam 
werd er een briefje getrokken en 
wiens naam erop stond moest voor 
onderdak, voeding en soms geld 
voor de vreemdeling zorgen. De 
idee van “de sterkste schouders 
moeten de grootste lasten dragen”, 
is dus niet alleen van deze tijd.  

Al spoedig werden Abraham Mo
zes en Hartog Mozes afgevaardigd 
en verzocht om de rabbijn te bezoe
ken en om een advies te vragen.
Izaak Jozef Cohen was de eer
ste rabbijn van Groningen, zeer 
bekend in Nederland, maar ook 
omstreden in verband met de be
trokkenheid bij een aantal min
der frisse zaken. Hij was zich 
daar zeer van bewust en het feit 
dat hij in datzelfde jaar (hij was 
inmiddels 75 jaar oud) voor het 
eerst een volledig salaris kreeg, 
had hem voorzichtiger gemaakt. 
Izaak Jozef Cohen woonde aan de 
Hanebijtersgang (Ubbo Emmius
straat) in een huis dat hij in 1782 
voor ƒ 1.700. gulden had gekocht.
De oudste twee gebroeders Pe
rels, Abraham Mozes en Hartog 
Mozes, kregen dan ook een ad
vies van hem dat niet uitblonk 
in duidelijkheid. Op het moment 
dat ze bij de rabbijn vertrokken, 
waren ze volledig tevreden en er 
van overtuigd dat hun missie ge
slaagd was. Echter op de aanslui
tende vergadering die het punt 
van de tsedaka op de treurdagen 
behandelde dacht men daar an
ders over. Er bestond wel een reg
lement van de Kabraniem, maar 
dit gaf over tsedaka bij weduwen 
en weduwnaars in de treurdagen 
geen uitsluitsel. Alom weer grote 
spraakverwarring en geruzie. 
Ditmaal kwam de idee naar vo
ren om nogmaals een afgevaar
digde naar de rabbijn te sturen.
Nu werd de eerbiedwaardige 
‘grijs aard’ Michael Cohen verge
zeld van een getuige, afgevaar
digd om meer helderheid van za

Het graf van Rabbijn Izaak
Jozefs Cohen (1711-1788) aan de 

Moesstraat te Groningen
(gr.no.170021).
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gekomen. Onmiddellijk daarna 
gaf hij toe dat het wel begrijpelijk 
was dat de gebroeders Perels het 
anders hadden begrepen, omdat 
zijn uitdrukkingsvaardigheid niet 
altijd even duidelijk was. Hier
mee gaf hij zichzelf gedeeltelijk 
de schuld van de ontstane schei
ding der geesten, maar gooide 
te vens olie op het vuur. Zijn uit
leg over de tsedaka gaf nu een 
geheel ander standpunt weer. 

Woede en onbegrip
Met deze boodschap ging de wij
ze, en te goeder trouw zijnde Mi
chael Izaks Cohen terug naar zijn  
Chasadiem Kabraniem. En inder
daad de rabbijn bereikte zijn doel.
De grote verontwaardiging die bij 
de gebroeders Perels ontstond toen 
Michael Izaks Cohen zijn verhaal 
deed liet zich onmiddellijk gelden. 
Hoe kon men geloven dat de ge
broeders Perels niet voldoende ge
schoold waren om het verhaal van 
de rabbijn niet te kunnen begrij
pen? 
Hoe kon men hun kennis van het 
Jodendom zo in twijfel trekken? 
Ze ontstaken in grote woede die 
zo hoog opliep dat men eerst be
gon te schelden. Letterlijk zijn 
hun beledigingen opgeschreven: 
“doe bist een schelm, doe hefste 
ons met leugens bericht”  rie
pen ze. Als het daar bij gebleven 
was, was er nog niets gebeurd, 
maar ze gingen over tot handtas
telijkheden. En dat ging te ver!  
Om te begrijpen waarom de ge
broeders Perels tot zo´n grote 
woe deuitbarsting kwamen moet 
u weten dat de hiërarchie in de 

Joodse Gemeenschap voor een 
groot deel bepaald wordt door de 
kennis die men omtrent het Jo
dendom beheerst. Des te meer 
men van de Tora weet, des te vro
mer men is, en hoe hoger men 
op de hiërarchische ladder staat. 
Dit verschijnsel kan men heden 
tot op de dag van vandaag hier 
en daar nog steeds aantreffen.  
Er kwam zelfs een proces van.
Michael Cohen schrijft letterlijk in 
zijn klaagschrift, in een gewoone 
lerende conversatie, handelende 
over hun religie, in een controver-
sie, door de drie zoons van Rachel 
woonende in de harderingestraat, 
aller feytelijk is aangevallen, ge-
trokken aan de baard, geschimpt 
en geslagen in presentie van meer 
dan 10 personen.  (Rachel is de 
moeder van de drie zonen en de 
vrouw van Mozes Abraham.) 
Het klaagschrift van Michael 
Co hen dateert van 26 juni 1786 
en is in het Nederlands opge
steld, maar door hem in het He
breeuws ondertekend. Ook  de ge
tuigen ondertekenden allen met
hun Hebreeuwse naam. 
Het vonnis was voor de gebroeders 
Perels niet mals: Betaling van 12 
gulden door iedere broer aan Mi
chael Cohen te voldoen en 386 gul
den aan gerechtskosten. Dit kwam 
de gebroeders Perels totaal dus te 
staan op 422 gulden, hetgeen om
gerekend naar de huidige maatsta
ven neerkomt op een vergelijkbare 
waarde van € 3.300.. Hoe het 
nu verder moest met de uitkering 
aan Weduwen en Weduwnaars, 
ver meldde de historie echter niet.  

ken van de rabbijn te verkrijgen.
Michael Izaks Cohen was ruim 
dertig jaar in Groningen en 
woonde aan de Nieuwstad. Hij 
was uit Hamburg afkomstig en 
was een vroom en oprecht man. 
Hij was het die het studiegenoot
schap ´Talmoed Thora ,́ (vereni
ging ter bestudering van de Tora) 
heeft opgericht. Op vierenzeven
tigjarige leef tijd werd hij als een 
eerbiedwaar dige grijsaard aange
duid. En wie kon men beter sturen 
dan deze vrome en in de Talmoed 
geschoolde man. Hij zou zeker met 
een duidelijke uitspraak van de 
rabbijn thuiskomen. Niet dat de 
gebroeders Perels niet betrouw
baar en goed onderlegd waren, nee, 
deze man had iets meer dan ken
nis alleen. Hij bezat ook wijsheid! 
Maar ook het bezoek aan hem 
werd een desillusie. Izaak Jozef
Cohen, de rabbijn, begreep on
mid dellijk dat hij een grove 
fout had gemaakt bij zijn be
scheid aan de gebroeders Perels. 

Dan maar tweedracht
Hij had hun intellectuele
vermogens kennelijk onderschat
omdat hij wel door had dat ze
zijn talmoedische uitleg niet kon
den accepteren. Om zijn tanende 
macht niet geheel te verliezen 
be sefte hij dat tweedracht hem 
alleen nog kon redden van een 
gewisse afgang. De rabbijn was 
een slimme man. In een flits zag 
hij de oplossing van dit probleem. 
Heel eenvoudig stelde hij dat de 
gebroeders Perels hem verkeerd 
hadden begrepen. Hij had het ge
heel anders bedoeld dan was over

Vervolg 'Joodse Groningers van Weleer'
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Epiloog 
De nazaten van de gebroeders 
Perels hebben zich over de gehele 
wereld verspreid en hebben het 
vaak ver gebracht. Ik wil dit ar
tikel daarom ook opdragen aan 
een verre neef uit de Poolse tak, 
Mozes Aron (Morris) Perel, met 
typische Perels kenmerken. Mor
ris leefde van 19221999 en heeft 
een onvoorstelbaar avontuurlijk 
le ven geleid en veel aan tsedaka 
gedaan. We mogen dan ook trots 
zijn op onze vroeg Groningse Pe
rels tak uit de Haddingestraat.
  
* Hoewel het woord Yup nog niet uit
gevonden was, waren man zowel als 
vrouw, tengevolge van de grote ar
moede, bij het arbeidsproces betrok
ken. Vandaar dat weduwen zowel als 
weduwnaars voor een ondersteuning 
in aanmerking kwamen. Opgemerkt 
moet worden dat er nog geen gesubsidi
eerde kin deropvang beschikbaar was. 
**De beginjaren tachtig van de 18e 
eeuw waren jaren van armoede en 

hongersnood tengevolge van de uit
barsting van de vulkaan Laka op 
IJsland. Er werd een temperatuur 
gemeten die 5 graden beneden het 
gemiddelde lag. Een aantal jaren mis
lukten hierdoor de oogsten dan ook. 
Tengevolge van de vele blokkeringen 
in de havens waren de prijzen van de 
dagelijkse producten gestegen. Goe
deren die geïmporteerd werden kwa
men via lange omwegen in Nederland 
aan. Het Kanaal was voor de handels
schepen niet meer toegankelijk ten
gevolge van de inbeslagneming door 
de Engelsen. Men moest om Engeland 
en Ierland heen varen om gebruik te 
kunnen maken van Scandinavische 
havens. Van hieruit werden de goede
ren over land naar Holland getrans
porteerd, hetgeen natuurlijk tot grote 
kostenverhogingen leidde. Ook de vele 
misoogsten, nog steeds tengevolge 
van de uitbarstingen van de vulkaan 
Laka op IJsland in 1783 droegen hier
toe bij. De gehele bevolking leed hier
onder. Bovendien waren de slechte 
voorwaarden die de beëindiging van 
de vierde Engelse oorlog in 1784 met 
zich meebracht hier debet aan. Het 
einde van de VOC (Verenigde Oost
Indische Compagnie) was in zicht!

Dit verklaarde voor een groot deel de 
aangeleerde zuinigheid van de leden 
van de Kabraniem, die zelf ook vaak 
moeilij ke tijden achter de rug hadden. 

Bronnen:
De Joodse Gemeenschap in  de
stad Groningen 1689-1796; 
E.Schut, van Gorcum 1995.
De Joodse inwoners van de stad 
Groningen en omstreken; Deel 
I15491945, De Vey Mestdagh 
St.2001. 
Klein en groot zijn daar gelijk, De 
Joodse begraafplaatsen in de pro-
vincie Groningen; Han Lettinck, 
Profiel 2009.
Website’s:
Wikipedia; www.zchor.org
www.historiejoodsgroningen.nl

Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.
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De voormalige synagoge aan de 
Singel in Delfzijl wordt mogelijk 
gekocht door de gemeente Delfzijl. 
Nu is het gebouw nog eigendom 
van het Leger des Heils. Weinig 
in en aan het gebouw herinnert 
nog aan de oorspronkelijke func-
tie. Ton van Dijk, lid van het Le-
ger des Heils leidt JaGDaF rond 
door het gebouw. ,,Als het gebouw 
een Joodse bestemming krijgt, zal 
ik met de verkoop vrede hebben.” 
 
Heilsoldaat Ton van Dijk staat ons 
op een koude junidag op te wach
ten aan de voorkant van de voor
malige Delfzijlster synagoge aan 
de Singel. Van Dijk ‘kerkt’ er sinds 
1973, vertelt hij bij de voordeur. 
Het gebouw is al langer eigendom 
van het Leger des Heils, sinds 
1955. Sindsdien is de voorgevel 
volgens Van Dijk nauwelijks ver
anderd. Alleen de kleurige licht
bak aan de gevel met het Leger des 
Heilslogo kwam er later nog bij.
Van Dijk: ,,Daarvoor stond 
met grote letters ‘Leger des 
Heils’ geschilderd op de ge
vel. Dat vond ik wel mooier.” 
We gaan het gebouw binnen dat 
in 1888 werd gebouwd. De gevel 
in de stijl van de Amsterdamse 
School is er in 1931 voorgezet. We 
komen in een halletje met recht 
tegenover ons opnieuw deuren. 
Links is een trap met een ouder
wetse traplift die over een rail 
omhoog kronkelt. De trap lijkt, 
net als in vele andere synagogen, 
te leiden naar de vrouwengalerij. 
Toch vermoedt Van Dijk dat hier 
vroeger geen vrouwenbalkon was.
Toen het Leger des Heils het ge

Gemeente Delfzijl wil de synagoge kopen van het
Leger des Heils

door Marcel Wichgers

Een kruis waar ooit de 
Arke stond.

 

bouw in 1955 in gebruik nam, 
was het al geen sjoel meer. Van 
Dijk meent dat het in de Tweede 
Wereldoorlog een badhuis werd.* 
,,Er kwam toen een nieuwe be
tonnen vloer in waardoor een 
ver dieping ontstond. Onder de
vloer kwam het badhuis. Men
sen konden er voor een dubbel
tje hun wekelijkse bad nemen.” 
Na de oorlog was er volgens Van 
Dijk sprake van dat er een dans
school zou komen. ,,Daar is een 
stokje voor gestoken door een 
Joodse man, Aaron van Dam.” 
 
Heilige Arke
We lopen eerst maar eens naar 
boven, om later de beneden
ruimte achter de deuren in 
de entreehal te verkennen.

,,Hier houden we wekelijks dien
sten”, zegt Ton van Dijk als we de 
bovenzaal betreden. Op de vloer 
ligt grijs linoleum, daarop groene 
kuipstoeltjes. Het witte plafond 
be staat uit gipsplaten. De rand 
van het plafond bestaat nog uit 
originele ornamenten. Achterin 
staat een elektronisch orgel. Op 
de kansel ligt er een opengeslagen 
bijbel. Vlak daarachter hangt een 
kruis aan de muur, ongeveer op 
de plek waar zich vroeger, toen de 
vloer waarop we staan nog niet be
stond, het hoogste punt van de Hei
lige Arke bevonden moet hebben. 
Van Dijk haalt er het boek Ze 
waren onder ons ** bij over de 
geschiedenis van de synagoge.  
Hij wil er iets in  laten zien. Een 
foto. ,,Kijk, hier heb je de Tien 
Geboden die hier boven de, hoe 
noemen jullie dat, Heilige Arke 
hingen. Je ziet op de foto ook heel 
goed de twee luchtroosters die 
naast de wetstafelen hingen. Die 
plek kunnen we nu voor ons zien, 
omdat we op deze vloer staan.”
Van de wetstafelen is niets 
meer te zien. In plaats ervan 

Voorlichter Sylvian Noeken van de gemeente Delfzijl 
bevestigt medio mei dat de gemeente van plan is de 
voormalige synagoge aan te ko pen. ,,Het Leger des 
Heils heeft aangegeven het gebouw te willen verkopen. 
De gemeente heeft het recht van eerste koop en wil 
graag van dit recht gebruikmaken omdat het pand 
van cultuurhistorische waarde is voor Delfzijl. Op 
het moment is de gemeente aan het onderzoeken hoe 
zij het pand kan aankopen.”
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hangt een christelijk kruis. 
Toch meent Van Dijk te weten 
dat de wetstafelen nog bestaan. 
,,Ik denk dat ze deel uitmaken 
van de historische expositie die 
de Delfzijlster stichting Beth 
ha Knesseth eens in de vijf jaar 
in de kerk van Farmsum orga
niseert. Daar heb ik ze gezien.” 
 
Passende bestemming
Het Leger des Heils moet het ge
bouw verkopen omdat het aan
tal leden door de vergrijzing af
neemt. De inkomsten van het 
kerkgenootschap zijn daardoor 
dus danig laag, dat het de kosten 
van het gebouw niet meer kan 
opbrengen. Het Leger des Heils 
zoekt in overleg met de gemeente 
Delfzijl naar een nieuw onderko
men. ,,Het kan dus best zijn, dat 

de verkoop teruggedraaid wordt.”
Al eerder liepen plannen stuk om 
van het gebouw weer een sjoel te 
maken. In de jaren negentig pro
beerde een groep Delfzijlsters 
geld hiervoor los te krijgen. Te
vergeefs. Zelfs de steun van toen
malig burgemeester Haaksman 
mocht niet baten, vertelt Van Dijk.
Het mogelijke vertrek van zijn 
Leger des Heils raakt Van Dijk 
persoonlijk. Hij is aan het ge
bouw gehecht geraakt. ,,Ik zou het 
heel vervelend vinden als het een 
danszaal of iets dergelijks wordt. 
Maar als het weer een passende, 
Joodse bestemming krijgt, zal ik 
er vrede mee hebben. Het liefst 
zou ik zien als we gezamenlijk 
iets kunnen doen met Beth ha 
Knesseth. Het gebouw zou on
derdak kunnen bieden aan hun 

permanente expositie van Beth 
ha Knesseth over Joods Delfzijl 
én aan onze kerkdiensten. Nu 
moeten ze één keer in de vijf jaar 
de kerk van Farmsum afhuren.”
De gemeente Delfzijl is volgens 
Van Dijk niet al te openhar
tig over haar mogelijke plannen 
met het gebouw. ,,Ik heb hier ge
meenteambtenaren ontvangen en
rondgeleid, maar de gemeente 
blijft wat geheimzinnig doen. In 
de krant heb ik gelezen dat de ge
meente zo’n € 110.000, voor het 
gebouw op tafel zou moeten leg
gen. Daar zou dan nog € 40.000, 
bovenop komen voor noodzakelijk 
onderhoud aan onder meer de ko
zijnen. Maar het terugbrengen in 
de originele staat van de synagoge 
zou miljoenen kunnen kosten.” 
 
Douches
We gaan weer naar beneden, nu 
om de ruimte te bekijken die ón
der de vloer ontstaan is. Van Dijk 
gaat voor, doet de piepende deur 
open en knipt het licht aan. De 
ruimte blijkt een diepe, smalle 
 zaal te zijn met een lange rij tafels 
in het midden. Van Dijk opent er 
de deur van een zijkamertje. Vroe
ger zat achter beide wanden in de 
lengte van de zaal een hele rij van 
zulke deuren, weet hij. Daarach
ter bevonden zich de badhokjes of 
douchecellen van het badhuis. Het 
kamertje dat Van Dijk toont, staat 
vol huishoudelijke apparaten en 
hulpmiddelen, zoals een stofzui
ger. ,,Je krijgt nog een goede in
druk van hoe het er uitzag toen 
het nog een douche was. De tegels 
aan de wanden en op de vloer en 

De voormalige synagoge aan de Singel in Delfzijl. De voorgevel is er 
later voorgezet. De lichtbak aan de gevel met 'Leger des Heils' is van 

recente datum.
Foto: Marcel Wichgers
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de indeling van de douchecel zijn 
onveranderd gebleven.” De meeste 
douchecellen moesten echter in de 
afgelopen decennia plaatsmaken 
voor nieuwe en grotere ruimten, 
zoals een keuken en een kantoor.
De diepe, smalle zaal wordt ge
bruikt voor onder meer de nazit 
na de dienst en bijeenkomsten 
van de jeugd. Tegen de achter
wand is een schoorsteen gemet
seld, precies op de plek van het 
onderste deel van de Heilige Arke.    
 
Ton van Dijk wil buiten nog wat 
laten zien: de bogen van de ramen 
die er ooit zaten. Van die ramen is 
verder niets over. Ze zijn dichtge
metseld. In het nieuwe metselwerk 
werden later weer de kleine vier
kantje raampjes van de badhok
jes en de iets grotere ramen van 
de bovenverdieping ingebouwd. 
Achter het gebouw, temidden van 
wild struikgewas, staat een huis
je van rode baksteen. Een elek
triciteitshuisje. Daartussen en de
voormalige synagoge is een uit
sparing gebleven van een paar 
de cimeter. Uit de oude muur ste
ken nog restanten van buizen, 
leidingen en elektrische bedra
ding. Zou dit erop wijzen dat hier 
ooit het mikwe was, het badhuis 
dat wél bij een synagoge hoort?   
 
Noten:
* De website van het Joods Histo
risch Museum (JHM) in Amster
dam meldt een andere geschiede
nis. Volgens het JHM werd het 
gebouw in de oorlog een kolenop
slagplaats van de bezetters. Pas in 
1948 zou het een badhuis gewor

Vervolg 'Gemeente Delfzijl wil de synagoge kopen van het
Leger des Heils'

De boog van de originele ramen is nog duidelijk te zien. Opmerkelijk 
zijn daarboven de originele kruisvormige ornamentjes van baksteen.

Foto: Marcel Wichgers

den zijn nadat de Joodse Gemeente 
van Delfzijl in 1947 werd samen
gevoegd met die van Groningen. 
 
** Ze waren onder ons, 300 jaar 
Joden in Delfzijl 1642-1942;
auteur: Jaap Bottema     



DaF 7 tammoez jaargang 23 nummer 3 13

Koninklijke onderschei-
ding voor de heer

Henk Boer

Henk Boer, wonende te Sau
werd,  is al meer dan 10 jaar  de 
drijvende kracht achter de jaar
lijkse onderhoudswerkzaam
he  den van de twee  Joodse be
graaf plaatsen in Groningen. 
Daarnaast is hij als vrijwilliger 
nog op tal van plaatsen actief,  o.a. 
als vrijwilliger  bij het Verpleeg
huis ‘de Twaalfhoven‘ in Winsum  
en bij het Bejaardentehuis   ‘Wink
heem’, eveneens  in Winsum. 
Hij heeft zich  verder vele jaren 
ingezet voor een zestal orga ni
saties, die alle deze onderschei
ding hebben ondersteund. 
Henk Boer is in december 2009
80 jaar geworden.  
 

Frits Grunewald

Joodse Gemeentes 
Friesland en Groningen 

op stap

Eind juni voert het eindejaarsuitje 
van de Joodse gemeente Groningen 
en Friesland ons naar de mooiste
sjoel van Nederland: Enschede.  
Tenminste dat zeggen ze in 
Enschede. De gezamenlijke reis 
vo rige jaar naar Amsterdam (sno
ge en Sinai Centrum) is zo goed 
bevallen dat die gezamenlijkheid 
beslist voor herhaling vatbaar is. 
Leeuwarden organiseert dit jaar. 
We verheugen ons er allemaal 
op. Enschede – we komen eraan! 

Berichten

Ets Sjoel in Enschede
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In de synagoge van Groningen 
was tot eind mei 2010 een ten
toonstelling over de grafstenen 
van de vijfentwintig Joodse be
graafplaatsen in de provincie 
Groningen te zien.  Robert Mul
der maakte de prachtige foto’s. 
Sommige afbeeldingen tonen de 
op de stenen gebruikte symboliek.
In de 19e eeuw beeldde men veel 
algemene doodssymboliek op zer
ken af, zoals treurwilgen, been
deren en doodshoofden. Maar 
op de Joodse begraafplaatsen 
werden ook typisch Joodse zin
nebeelden gebruikt. Dit kon
den symbolen zijn die bepaalde 
functies binnen de Joodse ge
meente weergaven of die de bele
ving van het geloof uitdrukten. 

Coheniem
Twee zegenende handen, waar
bij de duimen elkaar raken en er 
ruimte tussen de middelvinger 
en de ringvinger is, wijzen op het 
graf van een Cohen. Bij de zege
ning komt het goddelijke licht 
door die opening neer op de kille, 
die zo door de Allerhoogste wordt 
gezegend. De mensen behoren 
uit eerbied hun hoofd te buigen. 
Alleen leden van het priesterge
slacht mogen deze zegen uitspre
ken. Zij dragen meestal de naam 
Cohen, maar Cohn, Kater, Katz, 
Kopuit en Vissel komen ook voor. 
Uiteraard staan deze handen al
leen op de steen van een man. 
Wanneer een echtpaar een steen 
deelt komen de handen boven het 
gedeelte van de man. Zo draagt 
de steen van Nathan Kater op 
de begraafplaats aan de Moes

straat (stad Groningen) de twee 
zegenende handen boven het ge
deelte van Nathan. Boven het ge
deelte van zijn echtgenote Vrouw
tje Gast staat een treurwilg.

Levieten
Levieten behoren de Kohaniem 
(de pries ters) de handen te was
sen, voor dat deze de zegen uit
spreken. Vandaar dat hún graf 
vaak versierd wordt met een kom 
en kan. Natuurlijk behoren de fa
milies Levie, Levij en Levitus tot 
deze stam, maar ook de families 
Bollegraaf, Blumenthal, Hart en 
Simons behoren tot de Levieten. 

De Sjofar of ramshoorn wordt ge
blazen op Rosj Hashana en Jom 
Kippoer, verder behoort hij te wor
den geblazen bij iedere nood van 
de kille (vlg. Numeri 10: 9 ‘…tegen 
de vijand, die u benauwt zult gij 
de trompetten blazen.’) Sjofar-bla
zen is een eer en mannen doen dat 
hun hele leven; dikwijls vermeldt 
het grafschrift trots dat de ontsla
pene zeer lang deze functie heeft 

vervuld. Zo staat op de steen van 
Zadok Cohen (Iepenlaan, stad Gro
ningen) dat hij cohen was én sjofar
blazer. Op zijn steen staan de han
den en de ramshoorn afgebeeld. 

Verbond van Abraham
Een andere belangrijke functie is 
die van de mohel (besnijder). Op 
de grafstenen van deze mannen 
staan de attributen van de besnij
denis. Dat zijn een mesje, een klem 
en een beker. Op de achtste dag 
na de geboorte wordt een jongetje 
door deze plechtigheid opgenomen 
in het Verbond van Abraham. Het 
klemmetje dient om de voorhuid 
af te klemmen, voordat de mohel 
deze met een scherp mesje verwij
dert. Het wondje werd vroeger met 
wijn ontsmet. De wijnbeker was 
voor de aansluitende ceremonie 
van de naamgeving en de slotlof
zegging. Op het graf van dokter 
Nathans, een bekende figuur in 
het Interbellum te Groningen, 
staan deze alle, maar ook op het 
graf van de geliefde, veel te jong 
gestorven opperrabbijn Abraham 

Zegenende handen, Veendam
Foto: Robert Mulder, Groningen

Symbolen op Joodse grafstenen
door Han Lettinck
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Asscher. Nathan Kater, die we al 
tegenkwamen als priester, was 
ook besnijder en heeft eveneens 
de besnijdenisinstrumenten op 
zijn steen, net als Levie Abraham 
Cohen op de Iepenlaan. Bovendien 
was die ook nog meer dan veertig 
jaar tweede voorzanger van de 
kille Groningen. De belangrijk
ste besnijder van Groningen was 
Samson Hartog Frank. Hij was 
(school)fotograaf van beroep en 
reisde gedurende enige decennia 
de hele provincie rond om jonge
tjes op te nemen in het Verbond. 
Hij stond als zeer bekwaam en 
bijzonder vrijgevig bekend; in 
arme gezinnen deelde hij uit van 
de overvloed, die de collecte bij 
rijke besnijdenissen opbracht. 
Bij symbolen van de geloofsbele
ving hoort onder andere de olijf-
tak, die staat voor de rijke voorzie
nigheid van de Allerhoogste. Dit 
verhaal gaat terug op Richteren, 
waarin de olijfboom weigert ko

ning der bomen te zijn, om dat hij 
genoeg heeft aan de gaven die de 
Schepper hem schonk. Daarnaast 
is het olijftakje een zinnebeeld 
van vrede. In het verhaal van 
Noach bracht de duif dit teken 
van vrede mee na de zondvloed. 
Olijftakken, kortom, verwijzen 
naar de Allerhoogste bij wie de 
ziel van de overledene veilig is.  

De Palmtak is een teken van 
overwinning en vrede. De Joden 
versierden de grote hal van de 
tempel van Salomo met palmtak
ken. Op het graf van de op veer
tienjarige leeftijd overleden Pe
res Haalman staat zo’n palmtak.

Een draperie met twee kwasten op 
een steen staat voor een Parochet. 
Het verwijst dus naar het voorhang
sel van de Heilige Arke in de sy
nagoge. Compregt Benninga heeft 
dit symbool op zijn graf gekregen. 
De Regenboog is een teken van 

vergeving en verzoening door de 
Aller hoogste. Het is het teken van 
het eeuwige verbond uit Genesis 9. 
Het licht van de Olielamp wordt 
ver geleken met de ziel van de mens, 
die omhoog streeft. Dikwijls ge
bruikt men dit symbool op het graf 
van een vrouw omdat in Spreuken 
staat dat de lamp van de degelijke 
huisvrouw ‘s nachts blijft branden. 

Ten slotte zien we vanaf het Inter
bellum regelmatig de Davidster 
op stenen verschijnen. In de 19e 
eeuw maakten de Zionisten deze 
ster tot nationaal Joods symbool. 
De graven van bakker Izaäk West 
en zijn vrouw Lena Salomon zijn 
met zo’n ster versierd. Hij stierf 
in 1963, zij volgde hem drie jaar 
later. Na de Tweede Wereldoorlog 
wordt de Davidster ook wel ge
bruikt op gedenkstenen voor oor
logsslachtoffers. Zo herdacht Hen
derine Stoppelmanvan der Reis 
haar vader Meier van der Reis, die 
in 1943 in Sobibor ter dood werd 
gebracht. Jacob Herman Meijer en 
zijn vrouw Lea Kisch, die beiden 
de oorlog overleefden, gedenken 
met een Magen David,  hun vier 
dochters Eva, Hester, Hanneke en 
Sera die, zoals op de steen staat, 
nog in 1945 door de vijand in 
MiddenEuropa werden vermoord.    

Joodse begraafplaatsen in de pro-
vincie Groningen
Klein en groot zijn daar gelijk
auteur: HanLettinck
Illustrator: Robert Mulder
Prijs: € 19,95

Sjofar detail, Grijpskerk
Foto: Robert Mulder, Groningen
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Dames en Heren, 
Nu de prachtige klanken van 
Mendelssohn zijn verklonken, de 
muziek ons hopelijk terugbracht 
naar waar het echt om gaat, mag 
ik een enkel woord spreken. Dat 
doe ik met terughoudendheid. 
Wie ben ik dat ik dat zou kun
nen doen? Mijn achtergrond is al 
een zo volstrekt andere dan die 
van de vorige burgemeester. Met 
zijn familiegeschiedenis is oud
burgemeester Wallage immers op 
een bijzonder persoonlijke manier 
verbonden met de bezettingsjaren 
in Groningen. Die persoonlijke 
betrokkenheid heb ik niet. 

Vanavond hebben we met vele 
honderden belangstellenden 
de Stille Tocht gelopen van het 
monument aan de Hereweg dat 
dagelijks herinnert aan het weg
voeren van onze joodse stadjers, 
naar het monument aan het Mar
tinikerkhof dat herinnert aan de 
overwinning op het Kwaad, hier 
achter deze kerk. In vroegere 
jaren was ik privé bij de her
denking op het Martinikerkhof 
aanwezig. Vanavond was het de 
eerste keer dat ik als uw burge
meester de Stille Tocht meeliep. 
De manier waarop Groningen de 
slachtoffers herdenkt die in het 
Koninkrijk der Nederlanden of 
waar ook ter wereld zijn omgeko
men sinds het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog raakt mij 
diep, zeer diep. Tegelijk realiseer 
ik mij dat ik behoor tot de na
oorlogse generatie. Dat betekent 
dat voor velen onder u het leed zo 
veel persoonlijker is.

De stilte die op de avond van de 
vierde mei plotseling zo rond de 
klok van acht uur neerdaalt, is 
een stilte die de rest van het jaar 
ontbreekt. Juist ook omdat het 
een zo betekenisvolle stilte is. We 
horen in die stilte weer de merels 
zingen, we zien het jonge groen 
aan de bomen, de  rozewitte bloei 
van de Japanse kers, de bloeiende 
meidoorn, we ruiken de tulpen en 
hyacinten. En dan slaat de grote 
klok van de Martinitoren en is 
het moment daar dat heel Ne
derland twee minuten stil is. De 
kleur van de lente gaat gepaard 
met het zwart van de herinne
ring.

Ieder van ons heeft vanavond 
geheel persoonlijke gedachten. 
Ieder van ons herdenkt op zijn 
eigen manier. Toch blijft óók voor 
mij de herdenking op 4 mei ver

bonden met twee heel belangrijke 
opdrachten: het bevorderen van 
tolerantie en de strijd tegen het 
vergeten. In de documentaire 
‘Otto Frank, de vader van Anne’ 
die afgelopen donderdagavond op 
de Nederlandse televisie werd uit
gezonden, zagen we een man die 
alles wat hij liefhad verliest en 
zich de rest van zijn leven inzet 
voor het kweken van tolerantie 
en de strijd tegen het vergeten. 
Dat waren voor hem de drijfveren 
om het Dagboek van zijn dochter 
gepubliceerd te krijgen. Iets wat 
overigens niet zo heel gemakke
lijk ging, zo vlak na de oorlog.

Dames en Heren,
Ik ben van een jongere generatie, 
geboren in de jaren zestig, toen 
de wederopbouw van ons land zijn 
eerste hoogtepunt bereikte. De 
verhalen over de oorlog hoorde ik 
van mijn ouders, die hier vandaag 
aanwezig kunnen zijn, van mijn 
grootmoeder en ook van mijn oom 
Jan Uitham. Oom Jan vertelde 
mij dat de eerste oorlogsjaren nog 
avontuurlijk waren. Dat de Duit
sers Rotterdam bombardeerden 
was een rotstreek. Maar de Duit
sers met wie oom Jan in de eerste 
oorlogsjaren te maken had, vielen 
eigenlijk best mee. De Duitse sol
daten die bij Noorderhogebrug op 
wacht stonden waren gewone jon
gens die het liefst naar huis wil
den. De omslag in de verhouding 
tussen de Duitsers en de Gronin
gers kwam op het moment dat 
de Duitsers het dagelijkse leven 
van de joodse stadjers begonnen 
in te perken. Vader Uitham had 

Burgemeester Peter Rehwinkel
Foto: Gemeente Groningen

Toespraak van burgemeester Peter Rehwinkel
 ter gelegenheid van de 4 mei herdenkingsbijeenkomst in de Groninger Martinikerk,

4 mei 2010
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een boerderij en kende veel Joden 
die als veehandelaar werkzaam 
waren. Ik herinner mij ook het 
wrange verhaal van oom Jan over 
het verhuisbedrijf uit Noorder
hoogebrug, dat in opdracht van de 
Duitsers en onder toezicht van de 
Groninger politie de huizen van 
de weggevoerde Joden leeg moest 
halen. Toen was het echt gedaan 
met de aanvankelijke meegaand
heid van de bezetter.

Die verhalen hoor ik nog steeds 
als ik als burgemeester Gronin
gers spreek, bij hen thuis kom. 
Het zijn verhalen over alledaagse 
dingen die gebeurden in een 
nietalledaagse tijd. De kleine 
dingen kregen juist doordat ze 
zich afspeelden ten tijde van de 
bezetting een extra dramatische 
lading. Vorige week was ik op 
bezoek bij Annie Tak in de Oos
terparkwijk. Zij vertelde over 
haar herinneringen aan de bezet
tingstijd in Groningen. Hoe ze 
als meisje van tien jaar met haar 
moeder op het Hereplein stond 
te kijken en te luisteren naar de 
voorbijtrekkende Duitse soldaten 
die zo prachtig zongen. Toen de 
kleine Annie opkeek naar haar 
moeder zag ze dat deze huilde. 
Dat begreep Annie niet: zingen 
en huilen dat ging toch niet sa
men. Pas later kon Annie aan 
deze gebeurtenis de juiste bete
kenis geven: zingende soldaten 
van een bezettingsmacht waar je 
gedwongen werd naar te kijken, 
is geen opbeurend tafereel. 
Het zijn deze verhalen van een 
generatie die de oorlog zelf mee

gemaakt heeft, die we moeten 
bewaren, vastleggen, koesteren. 
Het kan nu nog. Het zijn de beste 
medicijnen tegen het grote ver
geten. Ieder verhaal opnieuw ge
tuigt van de persoonlijke manier 
waarop mensen hun geschiedenis 
ervaren. Door het horen van hun 
verhalen – steeds opnieuw – voor
komen we dat we vergeten en af
gestompt raken voor iets wat ons 
ten diepste zou moeten raken. Ze
ker op een avond als deze. “Kom 
vanavond met verhalen” riep 
dichter Leo Vroman ons op “Kom 
vanavond met verhalen hoe de 
oorlog is verdwenen, en herhaal 
ze honderd malen: alle malen zal 
ik wenen.” 

Strijden tegen het vergeten. Om 
niet te vergeten wat er toen ge
beurd is. Om daaruit lessen te 
trekken voor nu en voor morgen 
en overmorgen. De conclusie ‘Dat 
nooit weer’ is een prachtige. Maar 
wil het meer zijn dan een leuze, 
een schreeuw, dan moeten we 
in onze dagelijkse levens ernaar 
handelen. We zullen keer op keer 
voor onszelf moeten nagaan, 
moeten overdenken welke de les
sen zijn die wij trekken uit de 
persoonlijke verhalen van hen die 
de oorlog overleefden en van hen 
die niet meer terugkeerden. ‘Dat 
nooit weer’ houdt naast een waar
schuwing ook een oproep tot to
lerantie en respect voor anderen 
in. Als we één ding verplicht zijn 
aan de doden die we vanavond 
herdenken, dan is het wel het tot 
leidraad maken van tolerantie in 
ons dagelijks handelen. Dat is de 

ware betekenis van herdenken. 
Het geeft ons allen een opdracht 
mee. 

De manier waarop wij in Ne
derland onze doden herdenken 
op 4 mei verandert mee met de 
tijd. Herdenken is in die zin niet 
statisch. Binnenkort is het hui
dige gebouw van Vindicat, dat 
staat op de plek van het voorma
lige Scholtenshuis aan de Grote 
Markt, er niet meer. Ik heb de 
studentensociëteit nooit kunnen 
betreden zonder de gedachte aan 
het Scholtenshuis, tijdens de oor
log het beruchte hoofdkwartier 
van de Sicherheitsdienst in Gro
ningen. Hoe dat Scholtenshuis 
eruit gezien heeft, kunnen we 
tegenwoordig zien via de digitale 
reconstructie die ervan gemaakt 
is. Ook zo worden verhalen door
verteld. 

Wie de ontwikkeling van het 
herdenken nagaat – bijvoorbeeld 
via het recente onderzoek  ‘Zes
tig jaar herrie om twee minuten 
stilte’ van de jonge historicus 
Maud van der Reijt,  komt tot de 
ontdekking dat sinds de eerste 
herdenkingen in de jaren veertig 
het karakter ervan verandert. 
Dat betekent ook, dat wat hier 
vanavond in Groningen op zo’n 
indrukwekkende manier gebeurt, 
niet altijd dezelfde vorm zal hou
den. Juist om te kunnen blijven 
herdenken, juist om het vergeten 
te voorkomen, moeten we blijven 
nadenken over de meest aanspre
kende manier. Hoe zorgen we er
voor dat jongeren betrokken wor
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Vervolg 'Toespraak van burgemeester Peter Rehwinkel'

den en betrokken blijven bij de 4 
meiherdenkingen? Zelf voelde ik 
mij van jongs af aan betrokken 
bij de herdenking van de Tweede 
Wereldoorlog. Ik was mij ervan 
bewust dat dat niet voor iedere 
jongere gold. Op mijn fiets ging 
ik naar de gemeentelijke herden
king in Gasselternijveen, maar 
dat mocht niet van elke schooljon
gen worden verwacht. Later heb 
ik als student in Groningen de 4 
mei herdenkingen op het Marti
nikerkhof  meegemaakt. En nog 
weer later bezocht ik Yad Vashem 
in Jeruzalem, waar de staat 
Israël de Holocaust herdenkt. 
Als Tweede en Eerste Kamerlid 
mocht ik de Nationale Herden
king op de Dam in Amsterdam 
bijwonen – en de avond erop het 
Bevrijdingsfeest op de Amstel te
genover Carré. 

Behorend tot de naoorlogse ge
neratie zonder een persoonlijke 
betrokkenheid bij de Tweede 
Wereldoorlog merk ik dat het een
voudiger was je verbonden te voe
len met de slachtoffers en de over
levenden, dan nu als functionaris. 
Zo sta ik hier nu. Het doorvertel
len van het verhaal komt in mijn 
persoonlijke leven tot uiting in 
de tochten die ik maak met mijn 
neven en nichtjes naar het voor
malige kamp Westerbork. Daar 
waarvandaan zo veel joodse Gro
ningers de laatste treinreis naar 
de concentratiekampen hebben 
gemaakt. We staan stil bij het 
stootblok van de beruchte spoor
lijn en ik wijs mijn jongste fami
lieleden op die prachtige tekst 

uit de Klaagliederen. Zo moeten 
onze joodse burgers zich gevoeld 
hebben in die jaren, zo opgejaagd, 
zo moeten ze uit ons midden zijn 
weggehaald: ‘Zij belaagden ons 
bij elke schrede, zodat wij over 
onze pleinen niet gaan konden. 
Ons einde was nabij – onze dagen 
waren vervuld – Ja ons einde 
was gekomen!’ Andere neefjes en 
nichtjes worden geraakt als ze 
het Dagboek van Anne Frank  ca
deau krijgen en gaan lezen.

Dames en Heren,
Als we vanavond op het Zuider
diep niet rechtsaf waren gegaan 
richting Oosterstraat, maar 
linksaf langs het vroegere res
taurant De Faun en de Folkinge
straat waren ingeslagen, zouden 
we na enkele meters de synagoge 
zijn gepasseerd. En hadden de 
deuren opengestaan, de lichten 
aan, we zouden in een lege ruimte 
hebben gekeken. De oorlog bete
kende vrijwel het einde van joods 
leven in de stad Groningen. Van 
de ruim 2800 joden die er in 1941 
nog woonden, overleefden slechts 
enkele honderden de oorlog. Van 
deze overlevenden verliet een 
groot deel binnen enkele jaren het 
land. De synagoge, eens het mid
delpunt van joods Groningen, was 
verwaarloosd en leeggeplunderd. 
Bovenal was er de stilte: geen 
luidruchtige verkopers die hun 
spullen aanprezen, geen beesten 
op weg naar de slagers voor de 
slacht, geen poeliers of kleerma
kers, geen bakker Hildesheim. De 
Folkingestraat als joodse straat 
bestond niet meer. Het leek zelfs 

alsof er nooit Joden in Groningen 
hadden geleefd. ‘De golven hebben 
zich boven hun hoofden gesloten.’ 
Het verlies van zo veel stadjers, 
van al die veelbelovende levens, 
heeft tot op de dag van vandaag 
een blijvende leegte in onze stad 
veroorzaakt. Ik kan me nog le
vendig de discussie herinneren 
die ontstond rondom de voorgeno
men restauratie van de synagoge. 
Waarom wel een gebouw neer
zetten, als er geen mensen meer 
zijn om het te gebruiken? Vorige 
week bezocht ik de synagoge in 
de Folkingestraat, een prachtig 
gerestaureerd gebouw. Met zowel 
een sociaal/culturele als een reli
gieuze betekenis. Een architecto
nische parel voor de stad. Maar 
wel een parel met een aangrij
pende geschiedenis, een parel met 
scherpe randen. 

Die lege plek in onze Groninger 
samenleving. De stilte van de 
Folkingestraat. Hoe heeft het 
zo ver kunnen komen? Hoe kon 
deze tragedie zich voordoen? Wat 
voor verkilling moet er – om met 
Bertold Brecht te spreken – over 
de mensen zijn gekomen? Velen 
hebben zich na de oorlog met 
deze vraag beziggehouden. De 
antwoorden op deze vraag weer
spiegelen ook de manier waarop 
wij in Nederland tegen de Tweede 
Wereldoorlog aankijken. Dat 
beeld was vlak na de oorlog erg 
zwartwit: Nederland louter als 
slachtoffer van de NaziDuitse 
agressie, Duitsland de agressor. 
Nederlanders waren de Goeden, 
de Duitsers de Kwaden. Heel 
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Naschrift van het
bestuur van de Joodse 
Gemeente Groningen

Zelf ben ik van de generatie die 
de Tweede Wereldoorlog als kind 
heeft meegemaakt. Mede daarom 
ben ik heel blij met de invoelende 
woorden van de burgemeester. 
Ook over hetgeen hij zegt over 
ons prachtige gebouw en de ge
voelens die het bij hem oproept.
Ik zou het een betekenisvol ge
baar vinden om, zoals hij voor
stelt, bij de volgende stille tochten 
op 4 mei een omweggetje te ma
ken om langs de synagoge en door 
de Folkingestraat te lopen. 
Wij, als Joodse Gemeente zullen 
dan de deuren wijd openzetten, 
vooral ook om te laten zien dat 
het geen ‘lege ruimte’ is, maar 
een ruimte die gelukkig weer 
volop in gebruik is door een bloei
ende Joodse Gemeente, zowel als 
door de Stichting Folkingestraat 
Synagoge die op gepaste wijze 
culturele en educatieve projecten 
organiseert. Wij zijn daar met el
kaar trots op. 

Bep Koster 
Voorzitter Joodse Gemeente 

Groningen

bewust van de belangrijke taak 
die op onze schouders ligt.
Ik dank u voor uw aandacht.

Dr. J. P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester    

Nederland zat – op de sympathi
santen van de NSB na – in het 
verzet. In Duitsland liep iedereen 
achter de Führer aan. Dat zwart/
wit beeld is in de loop van de de
cennia gewijzigd. Er verschenen 
meer grijstinten. Niet iedereen 
zat in Nederland in het verzet. 
Het merendeel van de mensen 
probeerde de oorlog zonder al te 
grote kleerscheuren door te ko
men. Niet opvallen, doorgaan met 
je dagelijkse werkzaamheden, 
het beste ervan maken. In 1995 
hield koningin Beatrix in het Is
raëlische parlement de Knesseth 
een moedige toespraak die bij 
herlezing bewondering afdwingt. 
Zij sprak toen voor het eerst in 
het openbaar over het geringe 
verzet van de Nederlanders tegen 
de Duitse maatregelen tegen de 
eigen joodse bevolking.  

Ook in Duitsland bleek verzet 
toch aanwezig te zijn geweest. 
Er was het studentenverzet van 
de groep rondom Hans en Sophie 
Scholl – Die Weisse Rose – in 
München. En de aanslag op Hit
ler op 20 juli 1944 door Claus 
Schenk graaf von Stauffenberg 
en zijn medestanders. Eveneens 
dat zwart/wit beeld kleurt in de 
loop der jaren bij. Er waren ook 
in NaziDuitsland mensen die 
hun geweten bleven volgen. Bij 
ontdekking door de Nazi’s moes
ten ze dat veelal bekopen met de 
dood, voltrokken op de meest bar
baarse wijze. 

Ik ben bang dat het antwoord 
op de vraag hoe het komt dat in 

de stad Groningen nagenoeg de 
gehele joodse bevolking is wegge
voerd – dat er in heel Nederland 
102.000 joodse mannen, vrouwen 
en kinderen de Duitse kampen 
niet hebben overleefd –  zowel 
ontluisterend als beschamend is. 
We hebben het als gemeenschap 
niet kunnen voorkomen. Het is 
in een aantal gevallen nog erger 
– daar waar de Duitse bezetter 
geholpen is door onze eigen amb
tenaren en politieagenten. Het is 
deze in en intrieste constatering 
die op een avond als deze dwingt 
zeer bescheiden te zijn. En vanuit 
deze bescheidenheid onze doden 
te blijven herdenken. Hun namen 
te noemen. Daarmee even hun 
bestaan weer op te roepen. 

Tegen het vergeten. We hebben 
met elkaar de opdracht de na
men te blijven noemen van hen 
die nauwelijks een mensenleven 
geleden – hoe kort geleden, eigen
lijk – rechteloos zijn weggevoerd 
en vermoord. Mijn generatie moet 
het doen met het gesproken of 
geschreven woord van anderen. 
Zoals van de dichter Hanny Mi
chaelis. Zij denkt aan het einde 
van haar leven terug aan haar 
door de Nazi’s vermoorde ouders. 
“Hun gezichten beginnen te ver
vagen. De klank van hun stem is 
al bijna ontkleurd. Straks ben ik 
er ook niet meer.” 

Wij zijn er nog. Misschien dat we 
volgend jaar op 4 mei langs de 
synagoge in de Folkingestraat 
moeten gaan. Bescheiden zullen 
we naar binnen kijken, maar ons 
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die heerlijke zalm te hebben, moet 
je wel even nadenken over wat 
je wel gaat doen, misschien even 
met mij overleggen? Ikzelf waag 
me bijvoorbeeld nooit aan vleesge
rechten, te veel gedoe. Vaak ver
bind ik mijn recept met een van de 
Joodse feestdagen, maar die zijn 
er niet als dit nummer verschijnt.”  

Ter voorbereiding en om ideeën 
op te doen, heb ik in Groningen 
in een restaurantje, meer een eet
café eigenlijk, Thaise visballetjes 
besteld. Dat was een lekkere va
riant op Ruths eigen overheerlijke 
viskoekjes! Die dus maar? De bal 
(een andere, een figuurlijke) wordt 
door de kookrubriekschrijvers van 
het Dagblad van het Noorden in
gekopt, als ik een vergelijkbaar 
recept de volgende ochtend in de 
krant lees. Die gaan we dus niet 
maken. Wel moet het nu vis wor
den, dat krijg ik niet meer uit mijn 
hoofd.  Mijn antwoord: “Lieve 
Ruth, gelukkig heb je wel tijd om 
mij op de hoogte te brengen van 
de ins en outs van Men Neme. Ik 
ben het niet met je eens dat vlees
gerechten veel gedoe veroorzaken. 
Ik vind het juist lekker makke
lijk om ongestoord in mijn uppie 
alle voorbereidingen te doen om 
vervolgens de pan in de oven te 
schuiven en ziedaar... – de lapjes 
stoven vanzelf”, zoals mijn culi
naire heldin Sylvia Witteman het 
beschreef. Te makkelijk eigenlijk.  

Dus vanmorgen toch op de markt 
in Groningen de vissen b e keken. 
Zalm is alleen in moten verkrijg
baar, de vis is klaarblijkelijk veel 

te groot en in zijn geheel alleen 
geschikt voor een buffet. En he
lemaal eerlijk is het niet, want 
het is niet 'mijn’ recept, maar 
dat van onze gastvrouw Nancy 
Boeije te Fraamklap, die dit ge
recht serveert bij haar befaam
de 'eindevandemaand’ buffet.  

Het is iets anders geworden: geen 
vlees, wel vis, niet moeilijk en net 
als de vleeslapjes rustig voor te 
bereiden en in de oven te garen, 
zodat je tijd hebt om je met je ge
zin of vrienden te onderhouden.   

Op de markt is heel goede zeebaars 
te krijgen. Voor 4 personen is 1 
kilo voldoende, maar ik heb meer 
genomen want ik vind het leuk om 
de koppen eraan te laten (worden 
niet gegeten!). Zelf schoonma
ken is viezig. Het lukt goed met 
een kaasraspje: stevig over de 
huid raspen, maar nog dagen 
daar na schemeren er schilfer
tjes vis op de meest onverwachte 
plaat sen. Nagels knippen in de 
keuken doet u ook niet, neem ik 
aan. En de ingewanden moeten 
ook verwijderd worden. Dus laat 
de visman dit werkje klaren. Hij 
biedt aan dit te doen en waarom 
ik “nee, dank je, want ik doe het 
zelf” antwoordde? Raadselachtig! 

Ingrediënten
Ongeveer 1 kilo zeebaars voor 4 
personen
3-4 teentjes knoflook in plakjes
halve citroen
paar takjes peterselie
boter
2 uien in ringen gesneden

door
Helen Modderman

In deze aflevering van JaGDaF 
vindt u een bijdrage van mijn 
hand, daartoe uitgenodigd en ik 
mag wel zeggen met aandrang 
aangespoord door mijn vriendin 
Ruth Lipschits – die wel vaker 
dreigde mij in te schakelen als ik 
commentaar leverde op de recep
ten. Zelfs mijn 'deze was weer heel 
erg lekker’ was voor haar vaak 
aanleiding mij aan te sporen om 
het eens een keer van haar over 
te nemen. Nu kan ik er niet meer 
onderuit, want zij heeft het zo 
vreselijk druk dat ik haar graag 
een keertje ontlast. Op mijn 'nou 
goed dan, voor deze ene keer’, wist 
zij mij ook nog te vertellen welk 
gerecht zij graag in de receptuur 
terugzag. Zij wil dat ik u het over
heerlijke recept van langzaam bo
ven bouillon gegaarde zalm voor
leg. Na mijn aarzeling, schreef ze 
me: “Lieve Helen, echt heel fijn dat 
je voor mij ‘in wilt vallen’, maar 
als je niet van plan bent het over 

Men Neme
Geen zalm maar zeebaars
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3 tomaten in vieren gesneden of 
een vergelijkbare hoeveelheid 
kleine tomaatjes
4 eetlepels olijfolie
zout, peper
paar takjes venkel
 
Bereiding
Verwarm de oven voor op 180 gra
den Celsius. Was en droog de vis 
met keukenpapier. Snijd met een 
scherp mes 2 of 3 inkepingen aan 
beide zijden van de vis. Stop in de 
inkepingen een plakje knoflook 
en een half schijfje citroen met 

de schil naar buiten. Beboter een 
ovenvaste schotel en leg de zee
baars erin. Schik om de vis de 
uienringen en tomaatjes. Bestrijk 
de vis met olijfolie en bestrooi met 
peper en zout. Laat de vis in de 
oven in 30 minuten gaar worden. 
Strooi de venkel over de vis en laat 
nog 15 minuten in de oven garen. 
 
Ik heb gesmuld van deze zeebaars 
en hoop dat het u ook lukt!
 

Zeebaars uit de oven
Foto: Helen Modderman
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Bonnie van der Meulen-Hid-
dema  Kleine Bob 
Een stukje van Marit van der 
Meulen:
Mijn moeder heet Bonnie van der 
Meulen-Hiddema, ze woonde in 
de Adelheidstraat in Groningen 
op nummer 16 van 1928 tot 1953. 
Het boekje heet ‘Kleine Bob en vele 
anderen’. Het boekje gaat over de 
oorlogsjaren. Mijn moeder was 12 
toen de oorlog uitbrak, 17 toen de 
Canadezen kwamen om Gronin-
gen te bevrijden. Ze vertelt hoe ze 
voor het eerst van Hitler hoorde 
en ze vertelt wat er gebeurde op 
10 mei. Ze beschrijft een avond 
met een joods vriendinnetje naar 
de Harmonie en een avond met 
de moeder van kleine Bob die in 
Neuengamme omgekomen is. Het 
boekje gaat over de gewone din-
gen in de oorlog: ramen afplak-
ken, geen zeep meer hebben en het 
gaat ook over vreselijke zorgen: 
bij voorbeeld over de angst over 
haar ondergedoken broer. Het 
boekje is ter nagedachtenis aan 
Bob die in Neuengamme omkwam 
na verzetsdaden, aan Gerda die 
vermoord werd in Sobibor omdat 
ze Joods was en aan Geert, een 
jongen uit de Adelheidstraat, die 
omkwam in de Javazee. Het is op-
gedragen aan Richie de Canadees 
die kwam bevrijden. Richie keerde 
terug. Het boekje kost € 12.95 en 
ligt bij Godert Walter en als het bij 
mij besteld wordt kost het € 12.95 
plus verzendkosten te bestellen 
via maritvandermeulen@chello.nl 

Ad van Liempt Selma De 
vrouw die Sobibor overleefde 
Selma Wijnberg (Groningen, 1922) 
is een van de zeer weinigen die So
bibor overleefde. Overleven was ook 
niet de bedoeling van de nazi’s. So
bibor was een vernietigingskamp, 
dat niemand mocht overleven, 
zo dat na de oorlog nooit iemand 
zou kunnen getuigen over de mas
samoord die daar werd gepleegd.
U hebt ongetwijfeld over deze
vrouw gelezen.  
Het boek kost € 16,95

Michael Chabon Handboek 
Man  
In deze roman onderzoekt Chabon 
zijn rol als zoon, echtgenoot en 
vader van vier jonge kinderen. 
In een aantal zeer toegankelijke, 
verhalende beschouwingen geeft 
 hij zijn visie op het leven: een her
kenbare serie overpeinzingen, mo
menten van spijt en zelfreflectie.
Hoe is het om vandaag de dag 
man te zijn? Met warmte en hu
mor schrijft Chabon over jeugd
herinneringen, het huwelijk en de 
scheiding van zijn ouders, litera
tuur en populaire kunst. Prach
tig is de passage waarin Chabon 
beschrijft hoe hij zijn dochtertje 
leert fietsen in de tuin. Als het 
lukt, is het een moment van tri
omf en van angst tegelijk. Want 
waar moet het kind straks veilig 
buiten fietsen? En met wie? En 
dus vraagt hij zich vertwijfeld 
af: “Als kinderen niet meer zelf 
de wereld mogen ontdekken, wat 
zal er dan uiteindelijk terechtko
men van de wereld van avontuur, 
van verhalen, van literatuur?”  
€ 19.95

Siem van der Woude  Joods 
leven in Friesland 
Friesland kent sinds de zeventien
de eeuw een Joodse gemeenschap. 
Net als overal hebben de Joden 
in Friesland een eigen iden titeit 
behouden. Desalniette min on
dergingen ook zij de invloed van 
hun omgeving. Buitenlandse 
Jo den die hier op bezoek kwa
men verbaasden zich bijvoor
beeld over de Friese kleder
dracht (met oorijzer) die ook door 
Joodse vrouwen werd gedragen. 
In de Tweede Wereldoorlog wist 
slechts een minderheid van de 
Joden aan de deportaties te ont
komen. In 1941 bestond de Jood
se bevolking van Friesland uit 
ruim 800 personen. Van hen heb
ben ruim 200 de oorlog overleefd. 
In Joods leven in Friesland 
schetsen de auteurs een beeld 
van deze grotendeels verdwe
nen cultuur. Ze doen dat niet al
leen aan de hand van een histo
risch overzicht, maar ook van een 
aantal portretten van bekende 
Friese Joden en Joodse bedrijven.
Verrassend nieuw materiaal is 
ge vonden in de verhalen van 
Jood se onderduikers in Fries
land, afkomstig uit de inter
views die tussen 1995 en 1998 
zijn vastgelegd door het USC 
Shoah Foundation Institute, ge
initieerd door Steven Spielberg. 
Verder bevat het boek beschrij
vingen van Friese topstukken 
in Joodse musea en archie
ven en biedt het een informa
tief en handzaam overzicht van 
wat er nu nog te vinden is van 
het Joods erfgoed in Friesland. 
€ 19.50 .
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Geachte Dames en Heren van 
JaGDaF,
Al jaren heb ik een abonnement 
op JaGDaF. Ik lees het blad altijd 
met veel plezier. Des te schande
lijker dat ik niet altijd even cor
rect ben met het betalen. Ik ga 
het vandaag direct in orde maken 

De rubriek ‘Joodse Groningers 
van weleer’ is meestal het eerste 
wat ik lees. Ik stuur u een foto van 
Joodse Groningers van weleer; van 
vermoedelijk zestig jaar geleden. 
Ik zit met wat vragen. Bijgaande 
foto is gemaakt in de voorkamer 
van mijn ouderlijk huis. Dat weet 
ik zeker. Mijn ouders woonden 
toen aan de Praediniussingel 15.
Wat ik niet helemaal zeker weet, 
maar bijna zeker: al deze men
sen waren zo feestelijk bijeen ter 
gelegenheid van het vieren van 
de bar mitswa van Leo Vissel. Ik 
heb gevonden dat Leo Vissel op 

10 mei 1937 geboren is, dus deze 
foto zal van mei 1950 zijn, nu zes
tig jaar geleden. Ik herken veel 
gezichten op de foto, maar kan 
er geen namen bij vinden. De ou
ders van Leo waren Jakob Vissel 
en Rika van Gelder. Zij hebben de 
oorlog niet overleefd. Leo woonde 
voorzover ik mij herinner bij de 
familie Meijer aan de Van Royen
laan. Daar was een dochter Leny. 

Naast mijn ouders Ben en Frouk 
van Hasselt zie ik Sally en Bol 
Cohen, Toob en Netty van Blan
kenstein, Nol en Riek Mansfeld, 
Alfred en Käthe Löwenberg. 
Maar wie zijn de anderen? Ik ver
moed dat er nog meer foto’s ge
maakt zijn. Heeft iemand die nog? 

Mijn concrete vraag is: zou-
den misschien René de Vries 
of Frits Grunewald meer we-
ten? 

En is er iemand die weet of 
er nog meer foto's van deze 
gelegenheid zijn gemaakt en 
of iemand mensen van de foto 
herkend? 

Met vriendelijke groeten,

Winnie van Hasselt
Pieter Bindervoetlaan 8
9801 ND Zuidhorn
tel. 0594 528 554
email: k.w.van.hasselt@home.nl

Oproep bij foto

Bar mitzwa Leo Vissel, mei 1950
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Joodse les op scholen in en rond Winsum
door Reiny Vogel

In september 2009 werd ik bena
derd door leden van het Erfgoed 
project Tikoen, onderdeel van  de
Stichting Behoud Synagoge Win
sum, of ik misschien bereid was 
Joodse les te geven op scholen 
van de gemeente Winsum, en 
men dacht daarbij aan het ver
tellen over de Joodse gebruiken
thuis, het beleven en vieren van
de Joodse feestdagen. 

In het kader van dit project wil
de men de scholen betrekken bij 
het gebeuren rond het N.A. de 
Vries gebouw in Winsum (oor
spronkelijk de kleine synagoge). 
Zij konden zich opgeven voor ver
schillende activiteiten, en één 
daarvan zou ik dus gaan invul
len, tenminste als ik  dat wilde.
Ik moest er even over nadenken. 

Chanoet Antiek
Als eigenaresse van de winkel 
‘Chanoet Antiek’ in Mensingeweer 
hadden we inmiddels de lamp die 
gevonden was op de zolder van het 
Winsumer sjoeltje voor restaura
tie in huis. Ook de zeefdrukken 
van Eiso Betten hingen in onze 
winkel voor de verkoop, dus kreeg 
ik vragen genoeg te beantwoor
den, maar voor de klas staan…
Maar ach… het was  toch wel
een uitdaging. 
En de jeugd bepaalt immers onze
toekomst, dus stemde ik in met
het plan. 

De eerste aanmelding kwam, en zo 
ging ik dinsdag 26 januari om 9.00 
uur naar mijn eerste basisschool 
in Winsum en wel naar groep 4.

Ik had besloten om over sjab
bat te vertellen. Om het geheel
 ook visueel te maken had ik de dag 
daarvoor twee challes gebakken, 
en toog ik met challeschotel, kid
doesjbeker, druivensap, sjabbat
kandelaars, zout, keppeltjes, een 
mooi tafellaken enz. naar school.
En … het ging eigenlijk vanzelf.
“Weten jullie waarom ik hier ben?”
Ja, dat wisten ze, ze waren 
goed voorbereid. "Wat doen jul
lie op zondag?" "En waarom?"
Om zo de link te leggen naar 
onze rustdag, de Sjabbat! 
Het verwelkomen op vrijdag a
vond als de zon ondergaat van
koningin Sjabbat! 

Judaica-spullen
Bij het zien van al mijn meege
brachte judaicaspullen  kwamen
de vragen vanzelf. 
Op een briefje had ik de bracha/
broche voor het aansteken van de
kaarsen gezet, evenals  voor het

brood en de wijn.  
Ik vroeg vrijwilligers voor het
aansteken van de kaarsen, en het
uitspreken van de zegen over 
brood en wijn. 
Geen probleem, de  hele klas wil
de wel. 
Heel serieus werd gedaan wat ik 
aangaf. De kaarsen werden aange
stoken, de zegenspreuk over brood 
en wijn werden eveneens heel se
rieus uitgesproken, zo goed en zo 
kwaad als het ging, keurig in het 
Hebreeuws. Een stukje challe in 
zout gedoopt en uitgedeeld; en er 
werden, heel veel vragen gesteld.
Het was een ongelooflijk leuke
ervaring. 
Toen ik een week later naar de twee 
hoogste groepen ging was de span
ning voor mij weg, ik had er zin in.
Ook daar heb ik samen met de 
kinderen sjabbat gevierd. Maar 
hier heb ik ook kunnen ver
tellen over Poeriem, Pesach, 
Rosj Hasjana en Chanoeka. 
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Het was duidelijk dat er door oudere 
kinderen heel andere vragen wer
den gesteld. Ik kon daardoor ook 
echt een dialoog met hen aangaan.
Ze waren goed voorbereid, men 
had over het sjoeltje van Win
sum verteld, en waarom het niet 
meer in gebruik was na de oorlog.
Vragen over de oorlog dus, die ik 
om kon buigen naar vertellen over 
hoe gevaarlijk het is om kinderen/
mensen te pesten, te veroordelen 
op hun anders zijn, in plaats van 
jezelf te verdiepen in die ander, 
wat je een ervaring rijker maakt.
Wat de gevolgen kunnen zijn
van intolerantie. 
Kortom ik vond het erg leuk om 
te doen. Daarna ben ik nog naar 
een school in Sauwerd geweest, 
net voor Pesach, dus dat was 
een interessante aansluiting.
Vervolgens opnieuw naar een an
dere school in Winsum, en overal 
waren de kinderen vol aandacht 
en stelden heel veel vragen.
Iedereen een ervaring rijker!
Niet alleen de kinderen ook ik, 
geboren in 1951, opgegroeid 
als tweede generatie kind, met 
het nodige achter mijn kiezen. 

Wat betekent dit voor mij?
Eigenlijk vond ik het best moei
lijk, ook wel een beetje eng, hoe
wel ik natuurlijk weet dat men 
in de wijde omgeving weet dat 
mijn winkel Chanoet Antiek ‘iets 
met joods zijn’ te maken heeft. 
Maar toch… diep in mijn hart 
het stemmetje van mijn ouders, 
met dat ene woord: “zwijgen!”
Wat kon ik verwachten? 
Ik weet het nu, een ervaring die ik 

niet had willen missen, het me wer
kelijk realiseren  dat ik trots mag 
zijn op mijn wortels en vooral dat 
ik niet hoef te zwijgen maar mag 
vertellen over de Joodse gebrui
ken en feestdagen met hun ritue
len die voor mij zo belangrijk zijn. 

Hamotsie lechem min ha'arets.....
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

Israël verbiedt het invoeren 
van de iPad

Dat Israël in bijna alle opzichten 
een heel uniek land is, is voor nie
mand meer een geheim. Maar ook 
afgezien van de militaire opera
ties, politieke onrust of schandalen 
weet het land telkens weer de we
reldpubliciteit te behalen – en dan 
nu wel met een bijzonder verbod. 

Het Israëlische Ministerie van 
Com municatie heeft het invoe
ren van de nieuwste hypegadget 
van het seizoen, de zogenaamde 
iPad, uit de Verenigde Staten 
verboden. Eind januari werd de 
iPad, de nieuwe draagbare mul
timediacomputer van de Ameri

kaanse computerproducent Apple
in de VS geïntroduceerd. Hij 
draait op hetzelfde besturings
systeem als de iPhone en iPod
touch en is daarmee in feite een 
grote broer van deze apparaten. 

De fans van Apple stonden al lang 
op deze nieuwste gadget te sprin
gen, maar de verkoop van de iPad 
in Israël is nog steeds niet toege
staan. Het verbod van het product 
op de Israëlische markt heeft te 
maken met de storingen die het 
apparaat veroorzaakt in de draad
loze netwerken van andere gebrui
kers. Het Amerikaanse WiFi sy
steem werkt namelijk anders dan 
de in Israël aangenomen Europe
se standaarden. Daardoor raken 

andere draadloze systemen in de 
buurt van het apparaat in de war.

Over een dergelijk verbod vanuit 
andere Europese landen is van
zelfsprekend niets bekend, het
geen tot een enorme verbazing in 
de rest van de wereld heeft geleid. 
Maar nu de verkoop van de iPad 
in Israël nog even op zich laat 
wachten, beginnen de toeristen 
het ding ‘illegaal’ in te voeren. Op 
het vliegveld van BenGurion in 
Tel Aviv wordt men tegenwoordig 
streng gecontroleerd. Mocht de 
dou ane het apparaatje ontdekken, 
dan wordt het in beslag genomen 
en tot de opheffing van het ver
bod naar een depot gestuurd. Dit 
gebeurt vanzelfsprekend op kos
ten van de koper. En dat kan tot 
maar liefst 50 shekel (rond € 10) 
per dag oplopen, aldus ISRA.com. 
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een stille start
De landelijke herdenking en viering 
van 4 en 5 mei kregen dit jaar als 
motto  Stilstaan bij vrijheid  mee. 
In de gemeente Winsum kreeg 
het Joodse erfgoed daarbinnen 
bijzondere aandacht in verband 
met de restauratieactiviteiten aan 
de kleine synagoge die sinds eind 
maart in de steigers staat.
Om die reden begon  Stilstaan bij 
vrijheid  bij ons dit jaar al op 9 april 
bij de première van de theater-
voorstelling Issy en Sophius van 
Theater De Steeg. Kun je jongeren 
nog boeien met een verhaal over 
de Tweede Wereldoorlog en de 
jaren vlak daarvoor? Dat is de 
vraag die consulent erfgoededuca-
tie Gino Huiskes stelt in een korte 
recensie. Het antwoord op die 
vraag kunt u nalezen op  www.
winsum.nl > Leven Welzijn > 
Behoud Synagoge Winsum > Pro-
gramma van de maand april.
Op 9 mei volgen de laatste ac-
tiviteiten in het kader van dit 
programma. Dan eindigt ook de 
expositie van kunstproject Yerus-
hah Ketanah  en komt de aandacht 
allengs meer te liggen bij de vor-
deringen rond de restauratie. In 
deze nieuwsbrief vindt u vast een 
aanzet daartoe en ook in juni en 
juli richten we de focus vooral op 
de bouwactiviteit. Tegen die tijd 
komt het einde van de restauratie 
waarschijnlijk in zicht en dient zich 
een geheel nieuwe fase aan. 

eerst terug naar 1876
- Bouwhistoricus Berend Raangs 
uit Winsum vertelt over wat er aan 
de restauratie van de synagoge 
van (Winsum-)Obergum vooraf-
ging. -

Bij aanvang - vertelt Berend Raan-
gs - vond ik een ontwerpbouwte-
kening uit 1876 bij de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed voor de 
bouw van een kleine synagoge in 
Winsum. Voor dit plan waren waar-
schijnlijk onvoldoende middelen 
beschikbaar, want het is hier nooit 
uitgevoerd. In Vriezenveen verrees 
in 1878 overigens een kleine syna-
goge die (met enkele wijzigingen) 
naar dit bouwplan is gebouwd.
Het is kenmerkend voor die tijd dat 
religies die afweken van de staats-
kerk wel huisvestingsfaciliteiten 
kregen van de overheid. Dit verliep 
via het Ministerie van Eredienst, 
dat ondergebracht was bij Verkeer 
en Waterstaat. Het ging daarbij 
om de bouw van eenvoudige stan-
daardgebouwen. In het algemeen 
werden religieuze gebouwen, voor 
zover afwijkend van de staatskerk,

toen nooit direct aan de openbare 
weg gesitueerd. Ze lagen meer 
verscholen tussen de straten, zo-
als dat ook geldt voor de synagoge 
in Obergum. In de negentiger jaren 
van de vorige eeuw kan men spre-
ken van een groeiende herwaarde-
ring voor dit erfgoed en verzamelt 
men gaandeweg meer kennis over 
deze vorm van bouwen.
De komst van de synagoge in 
Obergum liet overigens nog drie 
jaar op zich wachten. Een bouwte-
kening van deze synagoge is nooit 

gevonden. Het ging om een klein 
zogenaamd ‘jodenkerkje’ voor zo’n 
25 of 30 man. De  bouw daarvan 
werd in 1879 gerealiseerd. Het is 
duidelijk dat al tijdens de bouw 
uitbreiding plaatsvindt in oostelijke 
richting. In dit deel vinden we nu 
de plaats van de mikwe (het hei-
lige bad). Tussen de aanbouw en 
de eigenlijke synagoge bevindt 
zich in die tijd een gemetselde 
wand.
Van een oorspronkelijke verfkleur 
is volgens Berend Raangs nauwe-
lijks sprake: “Daar zat bijna geen 
lik verf op. In die tijd was de plaat-
selijke Joodse gemeente zo arm 
als Job … ”. In 1934 verliest het 
gebouwtje zijn religieuze functie. 
De gemeenschap werd te klein en 
de laatste rebbe was in 1933 over-
leden. Raangs veronderstelt dat bij 
deze functiewijziging ook een aan-
tal bouwkundige veranderingen 
zijn aangebracht. De ingang zou 
veranderd zijn. Daarbij zou ook 
de gevel deels afgebroken zijn. Bij 
een tweede verbouw in 1967 ver-
andert ook het stucgewelf en de 
tussenmuur vervalt. In die tijd zijn 
ook de oorspronkelijke deuren ver-
loren gegaan. Het oorspronkelijke 
kozijn is echter wel hergebruikt. Al 
die informatie bepaalt de uitgangs-
positie voor een restauratie. Zo is 
men er in Winsum toe gekomen 
om een traject in te gaan dat te-
rugkeert naar de oorspronkelijke 
bouwvorm van 1879.

Opmerkingen / vragen ?
Plaats uw opmerkingen op:  www.
synagogewinsum.nl
of neem contact op met:
secretariaat Tikoen, e-mail:  erna-
bakker@home.nl
telefoon:  0595-441671 

Maandelijkse nieuwsbrief in de pe-
riode van juni 2009 t/m juli 2010.
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Van 1942 tot 1943 werd Joods 
Leek van de kaart wegge
vaagd zoals zoveel kehillot.
Na de oorlog raakte de sjoel volledig 
in verval en werd in de jaren zestig 
afgebroken wegens instortingsge
vaar. Het Joodse schooltje was in 
handen gekomen van nietJoodse 
particulieren en werd onder ande
re als slagerij en schuur gebruikt. 

De Samuel Levie Stichting
In 1994 kwamen Ab Klein en 
Frank Roos op het idee om in 
Leek, in het oude schoolgebouw
tje, een informatiecentrum over 
het Joodse leven te realiseren. In 
1995 werd bij de notaris de Sa
muel Levie Stichting opgericht. 
De doelen waren een replica van 
het schooltje, vlakbij het origineel 
om het geschikt te maken als in
focentrum. De bedoeling was, 
en is, informatie te verstrekken 
aan bezoekers over alle aspec
ten van het Joodse leven, waar
bij de Joodse gebruiken een veel 
dominantere rol krijgen dan de 
oorlogsjaren. Zo wordt er bijvoor
beeld jaarlijks aan de straatzijde 
een soeka, een loofhut, neergezet. 

De vrijwilligers proberen de be
zoekers (voor zover nodig) be
grip en respect voor andersden
kenden bij te brengen, de lokale 
vooroorlogse geschiedenis te 
vertellen en  te ‘illustreren’ wat 
een voedingsbodem zou kunnen 
zijn voor racisme en fascisme. 

Aan de buitenzijde van het ge
bouwtje is een prachtig gevel
monument aangebracht ter her

innering aan de weggevoerde 
en vermoorde Joodse burgers. 

In de afgelopen vijftien jaren werd 
het schooltje regelmatig bezocht 
door particulieren uit binnen en 
buitenland, maar vooral ook door 
schoolklassen, zowel van basis
scholen als van het voortgezet 
onderwijs en door verenigingen. 

Viering van het derde lus-
trum
22 april 2010 bestond het Joodse 
Schooltje, de Samuel Levie Stich
ting eigenlijk, vijftien jaar, het 
derde lustrum. Om dat te vieren 
was er ’s middags een ingerichte 
tentoonstelling over de Leek
ster familie Van Dam en waren 
er rondleidingen naar de Joodse 
begraafplaats. (Heel wat onwe
tenden of onnadenkenden heb
ben het over het Jödenkerkhof.)
’s Avonds was er een bijeenkomst 
in de grootste kerk van Leek aan 
de Lindensteinlaan. De huidige 

voorzitter, de heer W. Dijkstra, 
heette de bezoekers en genodigden 
van harte welkom, met name bur
gemeester Hoekstra, de oudburge
meester mevrouw De Jong, rabbijn 
Tamarah Benima, oud bestuursle
den en (voormalige) vrijwilligers.
Klezmergroep Trio C tot de Derde 
bracht prachtige stemmige muziek 
ten gehore, erg aanbevelenswaar
dig, super muzikaal. Een jonge vio
liste, Pamela Wolters, dochter van 
een van de vrijwilligers, speelde 
twee nummers met de groep mee 
en wist gevoelige snaren te raken.
Rabbijn Tamarah Benima liet 
– voornamelijk het nietJoodse 
publiek – weten dat ze verheugd 
was, dat juist het schooltje be
houden is gebleven, omdat steeds 
maar doorleren in ‘vrije tijd’ de 
belangrijkste ‘hobby’ van Joden 
behoort te zijn, in het bijzonder 
als het om Tora en Talmoed gaat
Ook de documentaire Het won-
der van de brief werd vertoond, 
ondanks het feit dat deze kort 
er voor op de tv te zien was. 
In een belendende zaal waren 
een twaalftal krijttekeningen 
van de kunstenares Mirjam Co
be lens tentoongesteld waarvoor 
na de koffie/theepauze flinke be
langstelling bestond. De mees
ten vonden ‘De liefde voor de 
Torah’ wel het mooiste werk. 
Al met al een waardige vie
ring van het 15jarige bestaan 
van het Joodse schooltje en de 
Samu el Levie Stichting te Leek. 

Meer weten? Zie www.museum
joodseschooltje.nl 

15-jarige Joodse schooltje te Leek
door Frank Roos

Het Joodse Schooltje
Foto: Franklin Roos
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Onthulling monument in Bellingwolde

Op 21 maart, de eerste zonnige zon
dag van het jaar, werd  op de Joodse 
begraafplaats te Bellingwolde een 
monument onthuld ter nagedach
tenis aan de tijdens de Tweede  
Wereldoorlog weggevoerde en niet 
teruggekeerde Joodse inwoners.
Het is een prachtig monument, ont
worpen door de Drentse kunste

Begraafplaats in Bellingwolde
Foto: Robert Mulder, Groningen

naar Efraïm Milikowsky die sim
pele materialen als natuursteen 
en glas heeft gebruikt om de her
innering aan de 37 omgebrachte 
Joodse inwoners levend te houden.
De namen op de glazen panelen
werden voorgelezen door de heer 
Mat Ringers, secretaris van de
Stichting Monument Begraaf

plaats Bellingwolde.  
Opperrabbijn Binyomin Jacobs
hield een indrukwekkende toe
spraak waarbij hij benadrukte  
hoe waardevol het is om deze 
vre  selijke periode uit onze 
historie te blijven gedenken. 

Logo van het Joodse Schooltje in 
Leek
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20 juni tot 20 augustus
Een overzichtstentoonstelling 
van de kunstenares Sara Tromp
Frank, die 98 jaar geleden in 
Groningen geboren werd in de 
synagoge in de Folkingestraat. 
Opening om 13.00 uur. Zie ook 
www.synagogegroningen.nl
29 juni
vastendag 17 Tamoez, begin vas
ten 1.44 uur
19 juli
begin vasten half uur voor nacht
20 juli
Tisja beAw / vastendag van 9 Aw
herdenking van de verwoesting 
van de Tempel
8 september
begin jomtov 19.00 uur
9 september
eerste dag Nieuwjaar / Rosj Ha
sjana 5771
10 september 
tweede dag Rosj Hasjana / 
Nieuwjaar 5771
begin sjabbat 19.00 uur
12 september
vastendag van Gedalja
begin vasten 5.23 uur
17 september
begin vasten en werkverbod 19.30 

uur
18 september
Jom Kippoer / Grote Verzoendag
t/m einde vakanties
Doopsgezinde Kerk Uithuizen 
expositie “Synagoge als centrum  
van joods leven in Noordwest 
Groningen”
Na de vakantie is deze expositie 
nog te zien in Vierhuizen.
26 september
1118.00 uur, in Tresoar, Boter
hoek 1, 8901 DH Leeuwarden 
wordt een Limmoed/ studiedag
gehouden met een brede keuze uit 
24 lezingen en workshops.
Inschrijving vóór 26 augustus
€ 20, , na 26 augustus € 30,  via 
betaling op Rabobank nummer 
127594264 o.v.v. limmoeddag.

t/m 10 oktober 
Joods Historisch Museum, zie ook 
www.jhm.nl 
Mayer July: Kleurrijke herinne
ringen aan een Poolse jeugd en 
Charlotte Salomon, de keuze van 
Jonathan Safran Foer, Bernice 
Eisenstein en Ernst van Alphen.

16 september
starten de culturele avonden 
weer; elke derde donderdag van 
de maand.
infoshalom.culture@gmail.com

29 juli t/m 3 augustus
Synagoge Folkingestraat, Gronin
gen. Peter de Grote Festival
zomer 2010 

31 juli en 1 augustus
10.00  17.00 uur. Expositie van 
bronzen beelden van Peter Hein 

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.

en schilderijen van Wim Zorn in 
Het Kerkje van Persingen in de 
Ooijpolder bij Nijmegen. Loeach

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

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

E-mail: iet.schabbing@hotmail.com
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Joodse feest- en treurdagen 5770/2010

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' en vervolgens onder

'Cultuur' een zeer complete Evenementenkalender.

website: http://thehague.mfa.gov.il

www.prima.nl

personeel
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