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Daar is ‘ie dan, nummer 112 van 
JaGDaF! Als het goed is één dag voor 
Jom Kippoer.

En dan volgen nog Soekot (23/24 
september) en Simchat Tora (1 
oktober).
Rosj Hasjana is alweer verleden tijd 
en het spreekt vanzelf dat ik ook nog 
eens op deze plaats iedereen een 
heel goed, zoet en voorspoedig 5771 
toewens.

Acceptgiro
En na al het feestelijke nieuws, nu 
het zakelijke. De acceptgiro voor uw 
jaarlijkse bijdrage. 
Het zou zo plezierig zijn als u de 
acceptgiro zo snel mogelijk invult 
en op de bus doet of via internet 
bankieren afhandelt.U weet het: het 

minimum bedrag iis €15 maar wij 
stellen het buitengewoon op prijs 
wanneer u – zeker ook in verband 
met het nieuwe jaar – iets extra’s 
overmaakt. 
Waarschijnlijk zijn wij het enige 
Joodse magazine in Nederland dat 
al meer dan 25 jaar zichzelf bedruipt 
– zonder enige subsidie. Daar zijn 
we trots op en dat willen we graag zo 
houden.

Een interessant nummer. Hoe bouwen 
we een soeka? Van een schat in 
Erfurt via de Joodse begraafplaats, 
een vergeten pionier in Tel Aviv, het 
Israëlische leger en nog veel meer.

Veel leesplezier en Gmar Chatima 
Towa (zie blz. 5)!

Ruth Lipschits-de Leeuwe 
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O.R.T.

Deze woorden van het beroemde 
kin derversje van Clara Asscher–
Pinkhof geven een korte beschrij-
ving van de soeka. Inderdaad het 
meest essentiële van de soeka 
is het dak, dat moet bestaan uit 
natuurlijk materiaal dat uit de 
grond gegroeid is en niet meer 
aan de grond verbonden is. 
Gedurende ruim een week verla-
ten we de beschutting van ons huis 
en geven we ons min of meer over 
aan de elementen in de relatief 
beperkte beschutting die de soeka 
biedt. De soeka wordt gezien als 
een symbool van ons vertrouwen 
in G’d. De Tora vertelt ons dat de 
soeka herinnert aan de 40-jarige 
omzwerving van het Joodse volk 
door de woestijn. Onze geleerden 
geven twee verklaringen voor de 
soeka. Sommigen zien in de soeka 
een verwijzing naar de ten ten/
hutjes die het Joodse volk had op 
zijn zwerftocht, anderen zien in de 
soeka een verwijzing naar de wol-
ken die het Joodse volk omringden 
ge durende hun woestijntocht. Hoe 
dan ook, de soeka is een teken 
van vertrouwen in G’ds macht. 

Hoe groot en hoe klein kan 
een soeka zijn?
De minimummaten van een soeka 
zijn zeer klein. De maten worden 
uit gedrukt in vuistbreedten, en 
de soeka moet minimum 7 bij 7 
vuistbreedten zijn (1 vuistbreedte 
is 8 à 10 cm, dus 56 x 56 cm). En 
de minimumhoogte is 10 vuist-
breedten, 80 à 100 cm.  Niet meer 
dan de doos van een tv - toestel! 
Ik heb nooit een soeka ge zien 

met deze hoogte, maar wel met 
deze lengte- en breedtematen.  
Ruim 20 jaar geleden was ik in 
Mos kou, op een toen geheime mis-
sie, om Joden daar te bezoeken. 
Bij een familie die op de bovenste 
verdieping van een flatgebouw 
woonde, werd ik meegenomen 
naar het balkon en daar stond 
een bezemkast waar het dak van 
verwijderd was en vervangen was 
door riet. Van buiten en van be-
neden gezien was het een gewone 
bezemkast, maar het was een ge-
heime soeka, slechts voor één per-
soon! Stilletjes kwamen vrienden 
en kennissen om de mitswa van 
het eten in de soeka te vervullen. 
De maximummaten voor een 
soeka zijn alleen beperkt in de 
hoogte, tot een maximum van on-
geveer 8 à 10 meter. Een soeka die 
hoger dan deze hoogte is moet heel 
stevig gebouwd worden, en het is 
juist een van de vereisten van de 
soeka dat hij qua afmetingen tij-
delijk kan en moet zijn. Daaren-
tegen de lengte en breedte van de 
soeka zijn onbeperkt, zo groot als 
je maar wil! Een soeka mag zelfs 
zo groot zijn dat het gehele Joodse 
volk erin past. Zo groot heb ik ze 
niet gezien, maar ik heb wel heel 
grote soekot gezien met een op-
pervlakte van een voetbalveld!  

Asymmetrische flats
Misschien is het u wel eens opge-
vallen, wandelend door een van de 
orthodoxe wijken in Israël, dat de 
balkonnen niet netjes onder elkaar 
zijn, zoals hier in Nederland, maar 
min of meer willekeurig kriskras 
over de flat verdeeld zijn. Het is 
echter geen willekeur en niet een 
futuristische gril van de archi-
tect, maar het is zo gepland. Het 
dak van de soeka moet onder de 
blote hemel zijn. Daarom zijn alle 
balkonnen zo geconstrueerd, dat 
er geen ‘storend’ balkon boven zit.
Wij hebben de eerste twee jaar 
van ons huwelijk in Jeroesjala-
jim gewoond in een 5 verdiepin-
gen hoog flat gebouw op de hoog-
ste verdieping. Bij ons waren 
de balkonnen wel onder elkaar, 
maar op elke verdieping was het 
balkon iets minder uitstekend, 
dan het vo rige balkon, zodat elk 
balkon op het laatste stukje een 
blote hemel boven zich had. Wij 
woonden op de bovenste verdie-
ping, dus wij hadden het kleinste 
balkon, maar de grootse soeka!  

Wat doen we in de soeka?
In principe wordt ons leven van 
het huis verplaatst naar de soeka. 
Daar eten we en drinken we, daar 
komen we samen om te leren of 
te praten. Pas als het echt begint 
te regenen verlaten we de soeka, 
maar als het een beetje koud is 
doen we nog een extra trui aan 
en bibberen we een beetje. Hier 
in Nederland ken ik vrijwel geen 
mensen die in de soeka slapen, 

Vier muurtjes en een dak
van riet

Meer is het niet,
meer is het niet…

door rabbijn S. Evers

Soekot
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maar in Israël zijn er velen die 
zelfs slapen in de soeka. De okto-
bernachten in Israël zijn ook iets 
aangenamer dan in Nederland. 
Mijn zus in Israël heeft het zelfs 
heel mooi geregeld. In haar asym-
metrische flat heeft zij twee bal
kons, zonder balkon erboven. Op 
het ene balkon is de slaap-soeka en 
op het andere balkon de eet-soeka. 

Bijzondere gasten
Volgens onze traditie komen er 
op Soe kot heel bijzondere gasten 
naar de soeka. Gasten die we niet 
kunnen zien, maar die wel een bij-
zonder cachet aan de maaltijden 
geven. Het zijn de aartsvaders 
Awraham, Jitschak en Ja kov; de 
twee mannen die het Joodse volk 
leidden op hun tocht uit Egypte, 
Moshé en Aharon en de twee ko-
ningen David en Sjelomo. Sommi-
gen hebben de gewoonte om spe-
ciale gebeden uit te spreken om 
deze oesjpiezien* uit te nodigen en 
zelfs een stoel voor ze klaar te zet-
ten. Er zijn prachtige versieringen 
gemaakt om aan te geven welke 
gast vanavond uitgenodigd wordt. 
Naast deze bijzondere gasten is 
het ook heel fijn om op Soekot ‘ge
wone’ gasten uit te nodigen. Het is 
vaak een beetje inschuiven, maar 
met een beetje goede wil gaan er 
veel makke Joden in een soeka! 

Chag sameach

*oesjpiezien is het Aramese woord 
voor gasten, maar heeft dus met 
Soe kot een speciale betekenis.  Een 
beetje zoals met Pesach op de sei-
deravond als er een speciaal glas 
wijn voor Elijahoe wordt neergezet. 

Vervolg 'O.R.T.'

Het opbouwen van de soeka, op de binnenplaats,
achter de sjoel in Groningen

Lunch in de soeka van de Joodse Gemeente Groningen

Foto's: Robert Mulder, Groningen
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Chatima Towa

Redactie en Bestuur wensen alle JaGDaF-lezers Gmar Chatima Towa, hetgeen betekent: ‘Goede 
Bezegeling’; ook wel: ‘Dat u ingeschreven moge worden in het Boek des Levens’ (Eind goed, al goed…). Dit 

wensen we elkaar na afloop van Jom Kippoer en Rosj Hasjana.
De traditie vertelt dat op Rosj Hasjana voor God de boeken geopend liggen en dat daarin de namen en de 

daden van iedereen zijn opgetekend en ieders lot voor het volgende jaar zal worden ingeschreven.
Op Jom Kippoer zal het definitieve besluit vallen. Tot dan, tot het einde van Jom Kippoer, kan men op dit 

besluit nog invloed uitoefenen door tesjoewa, bekering te doen. Zo noemt men de periode vanaf Rosj Hasjana 
tot Jom Kippoer, de tien bekeringsdagen, dagen die bestemd zijn voor zelfonderzoek en inkeer, voor boete, 

berouw en verzoening.

Uiteraard is het ook nog niet te laat om iedereen een Sjana Towa oemetoeka te wensen (een goed en zoet 
jaar) en Sjana Towa Tikateewoe (‘Moge u ingeschreven worden voor een goed jaar’).

Chatima Towa
Aardewerken bord; Nederland, 18e eeuw; Israel Museum Jerusalem. 

De inscriptie (in het Asjkenazisch!) op dit bord drukt de wens uit dat men op Jom Kippoer ‘bezegeld’ zal 
worden in het ‘Boek van het Leven’.
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Joodse Groningers van Weleer
Drie Geslachten Bamberger en de eeuwige rust

en een dochter Leentje Hartog in 
1801. Met de naamsaannemin-
gen in 1811 laat hij zich Hartog 
Mo zes Bamberger noemen, naar 
zijn geboorteplaats Bamberg.  
Hij verdient de kost als slager en 
overlijdt op 4 mei 1827 op 68-ja-
rige leeftijd. Zijn vrouw Judiktje 
komt een jaar later te overlijden. 
Beiden worden op de begraaf-
plaats van Appingedam begraven.  

Tweede generatie
Mozes Hartog wordt net als zijn 
vader sjouchet ‘ritueel slachter’  
en blijft in Loppersum wonen. Het 
beroep slager was voor de Joden 
in die tijd een logisch gevolg van 

Eerste generatie 
Toen Naftali Hirsch vanuit Bam-
berg in 1795 in Loppersum aan-
kwam was hij 35 jaar oud. Lo-
pende had hij de tocht van 650 
km volbracht. Hoe lang hij erover 
gedaan had is niet bekend, en 
waar hij langs liep en welke plaat-
sen hij aangedaan had ook niet. 
De reden was echter wel duide-
lijk. Hij kon het ‘Schützgeld’, wat 
hem het recht gaf om in de stad 
Bamberg te wonen, niet langer op-
brengen. Door repressieve maat-
 regelen ontvluchtten steeds meer
Joden de Duitse Stadstaten; hier-
 door werden ze tot ‘Bettel-
juden’ bestempeld.  

In Nederland waren de leef om-
standigheden voor Joden aan-
mer kelijk beter. Deze status is 
re delijk te vergelijken met ille-
gale allochtonen die thans ruim-
schoots aanwezig zijn. Bedelend 
gingen de ze Joden van plaats 
naar plaats, meldden zich bij de 
Joodse Gemeenten en vroegen een 
lijst van hun leden. Schnorrers 
werden ze genoemd. Ze bezoch-
ten zo de Joodse ingezetenen en 
vroegen hen om een bijdrage voor 
hun le vensonderhoud. Ze waren 
niet dank baar, maar de gulle ge-
ver moest dankbaar zijn dat hij in 
staat werd gesteld om een mitswe 
te doen. Soms ook zorgde de Jood-
se gemeente zelf voor onderdak.  

Twee jaar na zijn aankomst 
trouwt Naftali Hirsch met de 5 
jaar jongere Judiktje Benedict Vel-
leman.  Judiktje baarde hem twee 
kin deren, Mozes Hartog in 1798 

de Joodse rituele wetgeving die 
voorschrijft dat het dier kosjer ge-
slacht moest worden, waarbij al-
leen de beide voorbouten gebruikt 
mochten worden. In een Joodse ge-
meenschap was een kosjere sla ger 
dus altijd nodig.  De beide achter-
bouten en de rest van het geslachte 
dier konden dan redelijk goedkoop 
worden verkocht aan niet-Joden, 
waardoor concurrentie met de 
andere slagers mogelijk werd. Op 
deze wijze kon men dan tevens een 
stukje inkomen genereren. Mozes 
Hartog trouwt op 26-jarige leef-
tijd met de vier jaar jongere Hen-
drikje Meijer Cohen uit Winscho-
ten. Dit huwelijk wordt gezegend 
met vijf zonen en drie dochters.  

Derde generatie 
De op één na jongste zoon Jozeph, 
geboren in 1839 wordt ook weer 
sjouchet en blijft eveneens in Lop-
persum wonen. In 1844 trouwt 
hij met de vijf jaar jongere Reina 
van Geuns uit Uithuizen. Bij het 
overlijden van Hartog Mozes heb-
ben zijn kinderen, Mozes en Leen-
tje, grote moeite om het bedrag 
op te brengen voor de kosten van 
de begrafenis. Dit zelfde herhaalt 
zich een jaar later bij het overlij-
den van hun moeder Judiktje. Dit 
is niet alleen een probleem voor 
de familie Bamberger, maar voor 
de gehele kille van Loppersum. 
De dichtstbijzijnde begraafplaats 
lag in Appingedam op 10 km. af-
stand, die alleen lopend kon wor-
den bereikt. Dit hield in dat alle 
mensen die mee gingen de over-
ledene te begraven, een dag kwijt 
waren voor de lewaaje. Dat bete-

door René S. de Vries

Eeuwige rust in Loppersum? 
Dat viel niet mee. De 

gemeente Loppersum kan 
het misschien nog een klein 

beetje goedmaken…

Jozeph Bamberger ca. 1912
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kende ook dat ze die dag niet kon-
den werken en het zodoende voor 
deze mensen erg kostbaar werd.
Voor de dragers en anderen, geen 
lid van de familie, moest tevens 
een vergoeding worden gegeven, 
om de verloren arbeidsuren te 
com penseren. Het bedrag moest 
wel door de nabije familie en erf-
genamen worden opgebracht. 

Begraafplaats in Loppersum
Zo kwam het dat in april van het 
jaar 1863 door de Joodse gemeente 
een verzoek werd gedaan aan het 
gemeentebestuur van Loppersum 
om ter plaatse een stuk grond te 
huren. Hierop zou dan een be-
graafplaats worden ingericht.  
Drie maanden later, in juli van 
dat zelfde jaar werd het verzoek 
ingewilligd en werd er een stuk 
grond toegewezen ten noorden 
van de kerk aan de Zeerijperweg. 

De huur werd aangegaan voor 
een periode van honderd jaar met 
een huurprijs van ƒ10.– per jaar. 
Het was een opluchting voor de Jo-
den in Loppersum, dat zij gevrij-
waard waren van de lan ge tocht 
naar het voor hun ver re Appinge-
dam. Er wordt dank baar gebruik-
gemaakt van de be graafplaats te 
Loppersum. Ook Mozes Hartog 
wordt hier op 80-jarige leeftijd 
begraven. Hen drikje Cohen, zijn 
vrouw, wordt 77 jaar en komt nog 
geen jaar na haar man op 15 ja-
nuari 1880 te overlijden. Ze wordt 
naast haar man op de begraaf-
plaats de eeuwige rust toegezegd.  

Onrust rond ‘eeuwige rust’
Echter, was het maar waar!  
Slechts drie jaar na haar over-
lijden, in 1883 ontstond er grote 
com motie onder de Joden van Lop-
persum. De gemeenteraad had 
besloten dat de grond waarop de 
begraafplaats gevestigd was, ver-
kocht zou worden. De Joden koch-
ten een stuk grond van het kerk-
bestuur aan de rand van de alge-
mene begraafplaats voor de prijs 
van  ƒ150.– . Om hun goede wil 
te tonen kwam de  gemeente Lop-
persum de Joden met een sub sidie 
van ƒ100.– tegemoet om de onkos-
ten te bestrijden. Het was voor de 
gemeente Loppersum fi nancieel 
een goede zaak, daar het perceel 
verkocht werd aan no taris Lam-
mert Wolsink voor ƒ500.– met 
een beklemming (lokale vorm van 
erfpacht) van ƒ5.– per jaar. De 23 
overledenen zouden zich omdraai-
en in hun graf als ze dit konden 
horen! Hun was immers de eeu-

wige rust beloofd! Het is aan hun 
nazaten zorg te dragen voor deze 
rust. Het huurcontract destijds in 
1863 aangegaan voor de tijd van 
100 jaar, kon niet zomaar eenzijdig 
na twintig jaar worden opgezegd!  

Vermoedelijk is er wel enige druk 
op de Joden van Loppersum uit-
geoefend, want hun rechtspositie 
was nu niet bepaald sterk te noe-
men. In theorie was sinds 1795 
iedereen voor de wet gelijk, maar 
praktisch gezien was het nog lang 
zo ver niet. Maar de ge meente Lop-
persum was bereid om een aantal 
bepalingen in de verkoopakte op 
te nemen waar door die eeuwige 
rust wel gewaarborgd werd. Dit 
ter ge ruststelling van de leden 
van de kille koudesj Loppersum.  

Toen Jozeph Bamberger in 1919 
op bijna 80-jarige leeftijd kwam 
te overlijden werd hij op de 
nieuwe begraafplaats te Lopper-
sum begraven. Zijn vrouw Rei-
na van Geuns werd bijna zeven-
entachtig jaren en werd in 1931 
naast hem, ook op de nieuwe be-
graafplaats ter aarde besteld. Mo-
ge hun ziel opgenomen worden 
in de bundel des levens. Omein. 

Epiloog 
In de periode 1883 tot 1991 is het 
grondstuk acht maal verkocht 
waar bij geleidelijk de bepalingen, 
op gesteld in 1883 in het niets ver-
dwenen. Het was de taak van de 
gemeente Loppersum om de be-
dingingen, destijds opgesteld, te 
controleren en na te komen. Dit 
is echter achterwege gebleven. Nu 

Graf van Hartog Mozes Bamber-
ger te Appingedam
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liggen de overledenen gedeeltelijk 
onder een tuin en gedeeltelijk onder 
de openbare weg. Dagelijks komt 
hier het verkeer langs en denderen 
er  vrachtwagens overheen die zor-
gen voor de bevoorrading van het 
nabijgelegen zorgcentrum. Hier is 
geen sprake meer van de eeuwige 
rust! Het is inmiddels tien jaar 
geleden dat deze gegevens met 
na men, overlijdensdata, bijlagen 
van kadastrale nummers en fo to’s 
aan het NIK werden door gegeven. 
Er is echter niets mee gedaan. 
Het zou mooi zijn als er initiatie-
ven ontwikkeld konden wor den 
die een steen met namen op de 
verdwenen begraafplaats zou den 
kunnen realiseren! De gemeente 
Loppersum zal hier ongetwijfeld 
een bijdrage aan willen leveren!
Gaarne reacties aan:
rsdevries@home.nl.

Namen op de Joodse begraaf-
plaats te Loppersum in ge-
bruik van 24/4-1863 tot 30/11-
1883

1 Polak, Jacob Hartog
2 Daniëls, Jacob
3 Zanten, Benjamin van
4 Hasselt, Filippus Heiman
5 Bamberger, MozesHarlog
6 Cohen, Hendrikje Meijer
7 Schrijver, Benjamin
8 Meijer, Jette Andries
9 Geuns, Sophie Levie van
10 Hasselt, Henderina van
11 Cohen, Betje Levie
12 Vries, Meijke de
13 Meijer, Mietje Abraham
14 Dam, Rebekka van
15 Zijl, Geertje van der

Kinderen
16 Cohen, Levi Jacob
17 Cohen, Leentje Harlog
18 Hasselt, Salomon van
19 Cohen, Abraham Jacob
20 Cohen, Leentje Jacob
21 Haren, Cresia J. van

22 Cohen, Mozes Jacob
23 Engers

Voorwaarden en bedingingen
“De kooper mag dat gedeelte 
van de gekochte gront voor zo-
ver er lijken begraven liggen 
niet omspitten noch bezaaien of 
bepooten, hij mag daaromtoe al-
leen lagere heesters en bloemen, 
planten. De graven mogen niet 
geroerd worden en de bij de gra-
ven geplaatste palen als gedenk-
teken en zal hij niet mogen weg-
nemen, maar plat mogen leggen, 
mits voor dezelve enige inscriptie 
geplaatst is behoorlijk worden 
ingemetseld met steen zodat de 
inscriptie goed open en zichtbaar 
blijft. De naaste familieleden, de 
Israeliten tot en met de tweede 
graad, behouden de bevoegdheid 
één keer in het jaar op dat gedeel-
te van het kerkhof waar Israeliti-
sche lijken liggen een bidstond te 
houden.”

Hier ligt de begraafplaats verborgen

Graf Jozeph Bamberger te
Loppersum

Vervolg 'Joodse Groningers van Weleer'
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Sinaasappelcakes kom je in alle 
mediterrane Joodse ge meen schap-
pen tegen, ook waar ze niet in de 
plaatselijke keukens wor den ge-
maakt. Het is iets wat deze gemeen-
schappen gemeen hebben met 
Spanje. De Joden wor den al heel 
lang geassocieerd met sinaaasap-
pels: ze gebruikten altijd ritueel 
cedercitroen (etrog in de bijbel) 
bij het Loof huttenfeest (Soekot). 
De cedercitroen is een heel grote 
citroensoort met een dikke ruwe 
schil en sterke geur (hij wordt 
niet rauw gegeten, maar de schil 
wordt gekonfijt en voor het aroma 
toegevoegd). De cedercit roen was 
zo belangrijk in de Romeinse tijd 
dat hij werd ge bruikt als Joods 
symbool op geld en grafstenen en 
in motieven in de synagoge, zilve-
ren doosjes voor de cedraat maken 
deel uit van rituele, Joodse kunst. 

Joden kweekten voor hun ri tu-
ele doel einden niet alleen de ce-
der citroen, maar ook andere ci-
trusvruchten. Na de val van 
het Romeinse Rijk waren het 
de Arabieren die door hun irri-
gatiemethoden het verbou wen 
van sinaasappels en citroenen 
op grote schaal mogelijk maak-
ten. Maar de overle ving van ci-
trusfruit aan de Middellandse 
zee wordt ge zien als het gevolg 
van de land bouwactiviteiten van 
de Joden, in een essay van Eric
Isaac, The lnfluence of Religion in 
the Spread of Citrus Fruit (1959), 
wordt vermeld dat de vroege Jood-
se centra samenvallen met de 
he den daagse land bouwgebieden 
van citrusfruit aan de Mid del-

landse Zee. Hij constateert dat 
de Joden verantwoordelijk wa-
ren voor het begin van de teelt 
van ci trusvruchten in het gebied. 

De Joden stonden in de vroege 
Mid del eeuwen op Sicilië en in an-
dere mediterrane landen bekend 
als specialisten op het ge bied van 
citrusfruit. Ze werden gevraagd 
om zich op bepaalde plekken te 
vestigen om een bedrijf gespecia-
liseerd in citrusfruit op te zetten. 
In de twaalfde eeuw zond koning 
Roger van Sicilië Joden naar Kor-
foe om daar de zijderupscultuur 
op te zetten. Joodse handelaren 
uit Noord- en Oost-Eu ropa die 
naar Zuid-Italië, Spanje, Sicilië 
en Korfoe trokken om in palm 
en ce dercitroentakken te hande-
len voor de feesten, handelden al 
snel in sinaasappels en citroe nen. 
In verschillende Noord-Europese 
ste  den, waaronder Londen en Am-
sterdam, verkochten Joodse ven-

Sinaasappels en de geschiedenis van de etrog

ters tot het begin van de vorige 
eeuw sinaasappels en citroenen 
van af handkarren. Het is niet 
ver wonderlijk dat er tientallen 
re cepten zijn voor sinaasappelca-
kes en sinaasappeljams  in de Se-
fardische wereld. 

Uit: De Joodse keuken, Claudia 
Roden

Etrog
Foto: Ruth Lipschits
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Praag is bekend als een zeer be-
langrijke Joodse stad in de Mid-
deleeuwen, maar onderzoek van 
de laatste jaren heeft aangetoond 
dat ook de Oost-Duitse stad Erfurt 
een rijke Joodse geschiedenis kent. 

De oude synagoge
Zo staat midden in de voormalige 
Joodse wijk in het centrum van de 
stad, in de Waagegasse 8, de oude 
synagoge van het middeleeuwse 
Erfurt. Het is een representatief, 
tamelijk hoog gebouw met lan cet-
vensters en ramen in de vorm van 
rozetten. Het vroegere huis van 
samenkomst heeft een bewogen 
ge schiedenis. Al rond 1100 begon 
men met de bouw, waardoor we 
kunnen zeggen dat de kille van 
Erfurt een van de oudste Joodse ge-
meenten in de Middeleeuwen was. 

De kehilla bleef tot de pogrom 
van 1349 bestaan. De leden ont-
vluchtten toen massaal de stad 
vanwege de vervolgingen. De sy-
nagoge bleef echter in al het ge-
weld ongeschonden. De Er furters 
eigenden zich die toe en gingen 
het gebouw als pakhuis gebrui-
ken. In de 19e eeuw werd de oude 
synagoge een restaurant en nog 
weer later tevens danslokaal.
Iedereen was inmiddels verge-
ten dat het gebouw ooit een sy-
nagoge was geweest. Dat bete-
kende ei genlijk het behoud van 
het pand, want daardoor bleef het 
gespaard tijdens de Kristallnacht
(10-11-19 38). Pas na de val van 
het IJzeren Gordijn, toen men 
de stad grondig ging restaure-
ren, besloot het stads bestuur de 

De Joodse schat van Erfurt
door Han Lettinck

oude synagoge te re noveren. Na 
al die jaren ontstond er name-
lijk belangstelling voor de rijke 
Joodse geschiedenis van Erfurt. 
Men richtte daarom de in oude 
luister herstelde sy nagoge in als 
museum met een per manente ten-
toonstelling over de geschiedenis 
en de cul tuur van de middeleeuw-
se Jood se gemeente van Erfurt. 
Men kan hier nu kennisnemen 
van de ontstaansgeschiedenis van 
het bouwwerk, de 250-jarige his-
torie van de middeleeuwse Joodse 
gemeente en de diverse functies 
van het gebouw na de pogrom. Er 
zijn Joodse geschriften uit mid-
deleeuws Erfurt bewaard ge bleven 
in Berlijn. Hiervan heeft men fac-
simile’s in de sy nagoge tentoonge-
steld. De pronk stukken hierbij zijn 
een He breeuwse bijbel als boek-
werk en de ‘Erfurter Judeneid’.
Van de Hebreeuwse bijbel kun je 
steeds virtueel een bladzijde om-
slaan. Dan worden de beginre-
gels van de boeken van de Tora, 
als mede van enkele Profeten ge-
toond. Meestal zijn die eerste pa-
gina’s verlucht met tekeningen 
van interessante dierfiguren.  
De Jodeneed* in Erfurt dateert 
uit de 12e eeuw en is de oudst 
bekende Jodeneed in het Duits. 

De schat
In 1998 verrichtte de ar cheo lo-
gische dienst onderzoek in de 
vroegere Joodse wijk. Op ver-
schil lende plaatsen werden kost-
baarheden van goud en zilver 
ge vonden. Zo kwam in het totaal 
30 kilo edelmetaal te voorschijn. 
Hieronder waren 3141 zilveren 

Fran se munten en 14 broodjes 
zil ver. In die tijd leverden Joden 
vaak zilver aan de diverse vorsten 
die het edelmetaal voor de munt-
slag nodig hadden. Het was dus 
nor maal dat bij Joodse kooplieden 
veel zilver omging.  
Verder haalden de archeologen 
700 gou den en zilveren voorwer-
pen uit de grond. Hieronder zijn 

Een Joodse trouwring uit de 
vroege 14e eeuw. 

Het sieraad werd uit puur goud 
vervaardigd en is ca. 5 cm hoog. 
De ring was een belangrijk attri-
buut bij de huwelijkssluiting. Hij 
toont een middeleeuws gebouw 
met zuilen – wellicht een voorstel-
ling van de tempel van Salomo – 
en aan twee kanten zeer fraai uit-
gewerkte figuurtjes. De ring zelf, 
het gedeelte dat de vinger om-
sluit, bestaat aan de onderkant 
uit de twee handen van de echte-
lieden die elkaar de hand geven. 
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drink bekers, schitterende broches, 
meestal voorzien van edelstenen,
kettingen, oorringen, delen van 
cein tuurs en een prachtige trouw-
ring. Al deze waardevolle sier aden 
en munten werden waar schijnlijk 
door de eigenaars in de grond ver-
stopt voor ze de stad ontvluchtten. 
Ze hebben hun bezit nooit meer 
kunnen op graven. De schat valt 
te be wonderen in de kelder van 
de sy nagoge, die op 29 oktober 
2009 als museum werd geopend. 

Het mikwe, dat bij de oude sy-
na goge hoorde, is eveneens te 
be zichtigen. De ingang hiervan 
is aan de Kreuzgasse. Tevens 
is een middeleeuwse Joodse be-
graafplaats in het centrum aan de 
Grosse Ackerhofsgasse bewaard 
ge bleven. Ook die is te bezoeken. 

*Jodeneed
De ‘Jodeneed’ werd voor 1800 door 
de Joden als eedformule gebruikt 
omdat de algemene eed voor hen 
niet voldeed. Immers als de christe-
nen zwoeren op God, bedoelden ze 
daarmee volgens hun leer de Drie-
eenheid, namelijk God de Vader, 
Jezus Christus en de Heilige Geest. 
De Joden konden echter alleen op de 
enige God van Abraham, Isaac en 
Jacob zweren.
Na 1800 bestond in het Koninkrijk 
der Nederlanden nog maar één eed; 
die van de christenen. Voor alle an-
dersdenkenden is de zogenaamde 
belofte ingevoerd, die thans nog al-
tijd bestaat.
 

Een met architectonische ornamenten versierde beker. 
Dit is één van een set van acht bekers. De beker is ca. 15 cm hoog, 

gemaakt van zilver en met goud ingelegd.  

Twee fraaie gouden broches met 
parels en edelstenen versierd. 
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Elk jaar weer gaan leden van 
de stichting Boete en Ver-
zoening met Israël, Ismaël en 
anderen een week lang op de 
Joodse begraafplaatsen van 
Groningen aan de slag om 
graven op te knap pen. Be-
stuurslid van de ze werkgroep 
is Aafke Stop pels uit Gronin-
gen. We ne men met haar een 
kijkje op de begraafplaats op 
de Sel werderhof en laten haar 
ver tellen over het bijzondere 
werk dat zij en haar mede-
werkers er verrichten. “Het is 
geen op gave om hier te wer-
ken.  Het is ook rustgevend.” 

“Jaarlijks laten wij het bestuur 
van de Joodse Gemeente Gronin-
gen we ten dat we beschikbaar 
zijn voor een werkweek op de be-
graafplaatsen”, vertelt Aafke 
Stop pels bij het metaheerhuisje*. 
“De Joodse Gemeente kan dan 
een voorkeur opgeven voor werk-
zaamheden. Een van onze  vrij-
willigers,  Henk  Boer, gaat dan 
in april of mei al over de be-
graafplaats om mogelijke werk-
zaamheden te inventariseren. Zo 
waren dit jaar veel grafstenen 
ge broken door de strenge vorst. 
Onkruid halen we elk jaar weer 
weg. Vorig jaar groeiden overal 
gele plantjes, die uitgroeiden tot 
boeketjes. En die horen op een 
Joodse begraafplaats niet thuis, 
zoals je natuurlijk wel weet.”  
De vrijwilligers van Boete en Ver-
zoening komen in die week ’s och-
tends samen en al snel gaat ieder-
een aan het werk. Stoppels: “Er 

hoeven nauwelijks taken te wor-
den verdeeld. We hebben in middels 
al zoveel ervaren vrij willigers, 
dat dit haast vanzelf gaat. Als 
bestuur houden we na tuurlijk 
wel het overzicht zodat ieder-
een niet zomaar wat gaat doen. 
Het opnieuw zwart maken van 
de letters bijvoorbeeld, dat kan 
niet zomaar iedereen. Sommige 
stenen zijn oud en hebben weinig 
reliëf. Als je dan bepaalde letter-
tekens over het hoofd ziet, komt 
er een verkeerde tekst te staan.”  

Kruistochten
De werkzaamheden op de Gro nin-
ger Joodse begraafplaatsen be-
gonnen in 1999. Toen werd  een 
landelijke werkweek van Boete en 
Verzoening op de Selwerderhof ge-
houden. Daarna vormde zich een 
regionale groep, die jaarlijks aan 
het werk gaat op de plaatselijke 
begraafplaats. Zo’n streekgroep is 
volgens Stoppels vrij uitzonderlijk. 
De werkers zijn verbonden aan di-
verse kerkgenootschappen. Ieder-
een die de doelstellingen van de 
werkgroep onderschrijft, is wel-
kom. 
De landelijke werkgroep ont-
stond ongeveer 35 jaar geleden 
uit een initiatief van ds Sybrandi 
uit Lely stad. Hij had zich tijdens 
zijn theologiestudie verdiept in 
de geschiedenis van het Joden-
dom. Hij schrok daarbij erg van 
de vre selijke dingen die christe-
nen de Joden hebben aangedaan. 
Dat begon al in de 4e eeuw met de 
kerkvaders en escaleerde met de 
Kruistochten. En onze grote re-
formator Luther zette dat voort, 

noemde synagogen bordelen en 
riep op om Joodse boekrollen te 
verbranden. Ook andere kerk-
leiders fulmineerden tegen de Jo-
den, altijd met het argument dat 
zij godsmoordenaars waren. En op 
Goede Vrijdag trokken christenen 
vaak met stokken de Joodse wijken 
in om die godsmoord te wreken.
Ds Sybrandi trok zich dit zeer 
aan en ging met een klein clubje 
mensen een overwoekerde Jood-
se begraafplaats in Warschau 
her stellen. Sinds vele jaren ge-
beurt dit nu ook in Nederland, 
altijd in overleg met het NIK.” 

Slachtofferrol
De Joodse Gemeente Gronin-
gen stond aanvankelijk wat te-
rughoudend tegenover onze acties. 
Aafke Stoppels vindt dit heel be-
grijpelijk gezien de geschiedenis. 
“Daarom proberen wij ons nooit 
op te dringen. Nú is de relatie 
met de Joodse Gemeente Gro-
ningen heel hartelijk. Dat blijkt 
al wel uit het feit dat voorzitter 
Bep Koster ons tijdens een re-
cente ont vangst in de synagoge 
‘vrien den’ noemde. En natuurlijk 
ook uit het feit dat de JGG een 
koninklijke onderscheiding voor 
Henk Boer heeft aangezwengeld.”

De naam Boete en Verzoening 
klinkt nogal zwaar. Stoppels er-
kent dit. “Ook opperrabbijn Binyo-
min Jacobs sprak ons daarover on-
langs aan. Hij zei: ‘Dat woord boe te 
bevalt me niet. Kunnen jul lie daar 
niet bijvoorbeeld ‘Broederschap en 
Eenheid’ van maken? Voor ons, Jo-
den is het woord boete vervelend, 

Verzoening door werken op de begraafplaats
door Marcel Wichgers
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omdat het ons altijd in de slacht-
offerrol drukt. En de christenen 
zijn dan de daders. Wij willen wel 
een keer van die slachtofferrol af.’ 
Toch geeft het woord boete wel 
de intentie aan waarmee we dit 
werk doen. Maar wie weet nemen 
we ooit een andere naam aan.” 

Joods archief
In de Joodse traditie moeten de 

doden met rust gelaten worden, 
dus ook hun graven. Eigenlijk  is 
het dus geen probleem dat Joodse 
begraafplaatsen overwoekerd en 
slecht onderhouden zijn. Maar vol-
gens Aafke Stoppels wordt daar 
tegewoordig anders over gedacht. 
“Nu ervaart men het toch als ver-
velend dat Joodse graven er slecht 
bij staan. Meer en meer ziet men 
ons werk als een manier om het 

‘Joodse archief’, zoals begraaf-
plaatsen ge zien worden, te behou-
den.”    
We lopen langs een mooi ge-
restaureerde grafsteen, waar van 
de letters en symbolen weer duide-
lijk leesbaar zijn. Wat zegt zo’n graf-
steen Stop pels als ze ervoor staat? 
“Rena Polderman heeft ons vo-
rig jaar alle symbolen uitgelegd. 
Die twee tekens bovenaan, bij-
voorbeeld. Daardoor weet ik of 
het om een man of vrouw gaat. 
Verder kan ik de Hebreeuwse let-
ters niet be noemen. Enkele leden 
van de groep wel, die zijn begon-
nen met een cursus Hebreeuws.”  
 
Kerkelijk Nederland
Aafke Stoppels werkt bij de GGD 
als verpleegkundige in de jeugd-
gezondheidszorg. Haar vaste 
werkplek is in Beijum. “Ik hou mij 
bezig met de zorg voor kinderen 
tot vier jaar. Ik werk daar drie da-
gen per week. Daardoor heb ik tijd 
over voor mijn werk als bestuurs-
lid van Boete en Verzoening. Het 
is veel vergaderen en reizen door 
het hele land en dat kost heel wat 
tijd. Bovendien doet de stichting 
veel meer dan alleen het onderhou-
den van Joodse begraafplaatsen. 
Zo organiseerde de groep na de 
moord op Theo van Gogh meerdere 
nachten een wacht rond moskeeën 
om aanslagen te voorkomen. Ook 
zijn er verzoeningsreizen gemaakt 
naar Afrika en Suriname, dit alles 
vanwege ons slavernijverleden.” 

De betrokkenheid van Stoppels bij 
de werkgroep is terug te voeren op 
haar geloof. Ze is lid van de Pro-

Aafke Stoppels
Foto: Marcel Wichgers



14 JaG18 september jaargang 23 nummer 4

testantse Kerk Nederland PKN 
in de Martinikerk in Gro ningen. 
“Maar”, zegt ze, "Boete en Ver-
zoening is geen protestantse or-
ganisatie. Er werken ook mensen 
met ons mee  die lid zijn van de 
Katholieke kerk. Verder varieert 
het van blijmoedig gereformeerd 
tot lichtvoetig evangelisch, om het 
zo maar eens uit te drukken. Wij 
vertegenwoordigen heel kerke-
lijk Nederland. Wat onze werkers 
bindt is niet de orthodoxie, maar 
onze betrokkenheid met Israël 
en het Joodse volk. We werken 
op de begraafplaatsen allemaal 
in volkomen harmonie samen.” 
Het werk begint ‘s ochtends altijd 
– heel Joods – met het uitspreken 
van het Kaddiesj (gebed voor de 
doden). “Rond half elf  gaat dan 
iemand met een belletje rond om 
aan te geven dat de koffiepauze 
be gint”, vertelt Stoppels. “Met 
slecht weer komen we dan samen 
in het metaheerhuisje, met mooi 
weer blijven we gewoon buiten zit-
ten. Tussen de middag doen we 
aan toerusting, zoals dat heet. 
Dat houdt in dat mensen vertel-
len over hun motivatie om mee 
te doen en andere zaken die met 
het werk te maken hebben. René 
de Vries en Rob Vleesblok hebben 
wel eens voordrachten gehouden.” 

Kindergraf
We lopen helemaal naar de an dere 
kant van de begraafplaats. We 
passeren opeens een groot aan tal 
grafstenen waarvan de let ters niet 
zwart zijn, terwijl voor aan bijna 
alle grafstenen weer zwarte letters 
hebben. “De letters op deze grafste-

nen zijn nooit zwart geweest”, legt 
Stop pels uit. Haar werkgroep laat 
de ze stenen daarom ongemoeid.
Dan eindigt onze wandeling over 
de begraafplaats achteraan bij 
de kinderafdeling. We komen bij 
een vrij nieuw grafje. ‘Hier rust 
onze lieve kleine Desiré Schaap’, 
leest Stoppels voor.  De tekst op 
de steen vermeldt dat het meisje 
amper een jaar heeft geleefd.

Stoppels: “Ik heb gehoord dat 
dit meisje in de Tweede Wereld-
oorlog vanuit kamp Westerbork 
naar het Academisch Ziekenhuis 
ver voerd is omdat ze ernstig ziek 
was. Haar ouders waren intus-
sen weggevoerd en omgekomen.”   
Dit grafje herinnert Stoppels aan 
een voorval op de Joodse begraaf-
plaats in Hilversum. “Ouders 
kwa men kijken naar het graf van 

Vervolg 'Verzoening door werken op de begraafplaats'

Het opnieuw zwart maken van de letters
Foto: Marcel Wichgers
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hun kind, terwijl iemand van onze 
groep met deze grafsteen bezig was. 
Ze waren daardoor eerst geschokt 
en  vroegen wie wij waren en wat 
wij deden. Ze wilden dat we stop-
ten met de schoonmaak van het 
grafje van hun kind. Ds Sybrandi 
heeft toen alles uitgelegd. Vervol-
gens ble ken ze heel ontroerd te 
zijn door wat wij deden. Later zijn 
ze nog meerdere keren komen kij-
ken om ons aan het werk te zien.”  

Psychiater
“Een bijzondere ontmoeting vond 
plaats op de Joodse begraafplaats 
in Veendam, waar onze groep in 
1990 werkte. Voor een jonge wedu-
we, van wie de man daar be graven 
ligt, gaf het zien van zoveel christe-
nen op hun be graafplaats een gro-
te troost. Na twee uur rondkijken 

zei ze: ‘Ik loop al jaren bij een psy-
chiater om mijn oorlogsverleden 
te ver werken, maar deze middag 
heeft me méér goed gedaan, dan 
honderd gesprekken met hem’.” 

Tijdens het werk op de be graaf-
plaats zit Aafke Stoppels heus 
niet voortdurend over haar eigen 
dood na te denken. “Wel word 
je geconfronteerd met de ein-
digheid van het leven. Maar het 
is geen opgave om hier te wer-
ken. Het is ook rustgevend.”
De deelname van schilder Henk 
Helmantel uit Westeremden heeft 
Stoppels als plezierig ervaren. 
“Dan kwam hij met zijn brommer 
helemaal uit Westeremden. Hij 
heeft ons het letterschilderen een 
beetje geleerd. Hij liet ons zien hoe 
we het penseel het beste kon den 

vasthouden. Met Henk Boer had 
hij vaak veel plezier, met ech te 
Groningse humor. Het is dus ab-
soluut niet zo dat we de hele dag 
loodzwaar rondlopen. We hebben 
veel vreugde met elkaar en zijn 
dankbaar dit werk te mogen doen.” 

* metaheerhuisje:
op iedere Joodse begraafplaats be-
vindt zich een metaheerhuisje, waar 
vroeger de tahara plaatsvond, de ri-
tuele wassing en verdere verzorging 
van de overledene.
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Tel Aviv viert dit jaar zijn hon-
derdste verjaardag. Zonder 
de hulp van een Nederlandse 
bankier zou de stad misschien 
nooit tot bloei zijn gekomen. 

Van onze correspondent
Ad Bloemendaal

TEL AVIV - Dat Nederlanders een 
rol hebben gespeeld bij de stich-
ting van New York weet in middels 
iedereen, maar dat het rood, wit 
en blauw ooit fier wap perde in het 
duingebied waar nu Tel Aviv ligt, 
is minder be kend. De Nederlandse 
driekleur stond er op de tent van Ja-
cobus Kann, bankier te Den Haag 
en fi nancieel pionier in Palestina.
Kann zorgde ervoor dat de eer-
ste bewoners van de tegen-
woordig zo mondaine Israëli-
sche metropool Tel Aviv bouw-
grond kregen voor hun huizen.
En toch lijkt de stad hem verge ten 
te zijn. Tel Aviv heeft straten ver-
noemd naar allerlei zionis ten, on-
der wie gewelddadige ex tremisten, 
maar een Kannstraat, Kannplein 
of Kannsteeg is er niet te vinden.
Jacobus Kann was ook in Ne
derland een markante figuur. 
Na de dood van zijn vader werd 
hij al op negentienjarige leef-
tijd ei genaar en directeur van de 
Haagse bank Lissa & Kann, die 
onder meer het koninklijk huis be-
diende. Als onderwijsver nieuwer 
behoorde hij tot de stichters 
van het eerste Haagse lyceum.
Toen Kann hoorde dat Theodor 
Herzl, de grondlegger van de zi-
onistische beweging, een zionis-
tische bank wilde opzet ten, bood 

hij zijn diensten aan. Het was 
het begin van een jaren lange 
betrokkenheid bij de Anglo-Pa-
lestine Bank, ook al boter de het 
steeds minder tussen de precieze 
Herzl en de ongeduldi ge Kann.
In 1906 kocht Kann van een Ara-
bische landeigenaar een stuk duin-
grond ten noorden van Jaffa. On-
der de Ottomaanse heersers was 
het plaatselijke moslims verboden 
land te ver kopen aan Joden, maar 
verkoop aan een Nederlandse ban-
kier was geen probleem. Wel moest 
Kanns plaatselijke vertegen
woordiger bij het opstellen van de 
documenten de godsdienst van de 
nieuwe eigenaar verzwij gen. Toen 
de Turken daar toch achter kwa-
men, protesteerden ze bij de Ne-
derlandse delegatie in Constanti-
nopel, het tegen woordige Istanbul.
Den Haag liet echter weten dat 
Nederlandse burgers niet moch-
ten worden gediscrimi neerd om 
hun godsdienst. Daar mee was de 

kous af en kon de grond volgens 
afspraak worden doorverkocht 
aan joodse pio niers, die er de eer-
ste huizen van Tel Aviv bouwden.
Kann was zionist, maar net als 
Herzl trok hij daaruit geen per-
soonlijke consequenties voor wat 
betreft zijn woon plaats. ”Hij vond 
de zionistische beweging eerder 
iets voor de andere Joden, de Joden 
uit Oost Europa, en niet voor hem, 
een verlichte en beschaafde wes-
terse Jood”, weet Henoch Wajsberg, 
voorzitter van de Ne derlandse 
immigrantenvereni ging. 
Onder de Duitse bezetting had-
den de Kanns weinig aan hun 
verlichte ideeën. Een foto uit 
die tijd toont hen als een voor-
naam echtpaar, maar Jaco bus’ 
bank was toen al gesloten en de 
jodenster op zijn driedelig grijs 
belooft weinig goeds. Te gen het 
eind van de oorlog be zweken Ja-
cobus en Anna Kann in het con-
centratiekamp Theresienstadt. 

Tel Aviv is Nederlandse pionier vergeten

Anna en Jacobus Kann in de tijd van de Duitse bezetting, kort voor 
hun dood in het concentratiekamp Theresienstadt.

Met dank aan de Leeuwarder Courant 15 augustus 2009
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Het Israëlische leger
door Dina Schrijver

Het Israëlische leger. Ja, daar zit 
ik nu alweer ruim een halfjaar in. 
Nadat ik twee jaar geleden al op de 
Universiteit van Tel Aviv Mechina 
(voorbereidingsjaar) had gedaan 
en Hebreeuws had gestudeerd,  
besloot ik om terug te gaan naar 
Ne derland. Ik studeerde daarna 
een halfjaar Criminologie aan 
de VU in Amsterdam en werkte 
vervolgens een halfjaar om wat 
te sparen. Toen besloot ik mijn 
droom waar te maken en terug 
te keren naar Israël. Dan weet 
je dat het erbij hoort… dienst-
plicht in het Israëlische leger. 
Het is heel belangrijk dat er een 
goed leger is in Israël. Als je in Is-
raël woont weet je dat dit het on-
derdeel is van ‘het pakket’. Israël 
heeft veel vijanden en maar wei-
nig vrien den. En als je de laatste 
tijd be richten ziet van zogenaam-
de vrien den, dan zou je bijna gaan 
ho pen dat je meer vijanden had.
 
Voorkeur bekendmaken
Op je eerste dag in het leger wordt 
bepaald welke functie het beste bij 
je past. Je mag ook je voorkeur be-
kendmaken. Vrou wen gaan stan-
daard niet in ge vechtseenheden, 
maar mogen dat wel als voorkeur 
opgeven. Als ik dat al had gewild, 
had dat niet gekund, omdat ik 
‘slechts’ één jaar dienstplicht heb. 
Of ik had van het begin af aan al 
moeten bij tekenen. Wat ook be-
langrijk is, is de vraag of je eigen-
lijk ie dere dag naar huis zou moe-
ten om voor je familie te zorgen.
Ook dat gold voor mij niet. Sterker 
nog ik ben een zogenaamde chaje
let boddeda, een soldaat zonder ou-

ders in Israël. De ‘baan’ die zij voor 
mij in petto hadden, was dezelfde 
als een vriendin van mij al had.
 
Basistraining
Daarvoor moest ik wel eerst een 
opleiding volgen. Dan ben je met 
een groep meisjes (vrouwen) en 
ben je al snel een hecht team.  
Nadat ik drie maanden lang krui-
pend, rennend en zwetend in de 
woes tijn had doorgebracht was 
ik klaar met de basistraining 
en de cursus. Die opleiding was 
erg leuk, maar ook erg zwaar (ik 
kan nu 48 keer opdrukken en 86 
situps, nonstop!). Na afloop van 
de training krijg je een speld je 
en de badge van je nieuwe een-
heid en dan ga je aan de slag.
Ik heb geluk dat mijn basis niet 
ver van mijn huis vandaan is. 
Dat is lekker, maar het enige 
is dat ik niet vaak thuis ben. Ik 

ben vaak twee shabbatot ach-
ter elkaar op de basis en daarna 
mag ik dan wel naar huis voor 
vijf dagen. Het verschilt nogal 
per maand hoe vaak ik naar huis 
mag en het hangt ook af van het 
aan tal meisjes dat op de basis is. 
Ik heb per dag twee keer vier uur 
achter elkaar dienst. Het gebeurt 
vaak dat ik midden in de nacht 
om vier uur begin om dan tot 
acht uur ’s morgens door te gaan. 
Nadat ik ruim een maand be-
zig was, was ik echt enorm ver-
baasd hoeveel dingen er eigen-
lijk ‘ach ter de schermen’ gebeu-
ren zon der dat je er ook maar 
iets van hoort in het nieuws. Je 
hebt geen idee hoeveel aansla-
gen  er worden tegengehouden.
En dat alleen maar omdat het 
le ger DAAR is, continu, dag en 
nacht, 7 dagen in de week, 24/7, 
en dat 52 weken per jaar. Dat 
rea liseert niemand zich, lijkt het 
soms. Dat die inspanning no-
dig is, met ‘dank’ aan onze vij-
anden (en sommige vrienden).
Zon der het Israëlische leger 
zou Israël absoluut niet kunnen 
blij ven bestaan. Zonder het Is-
raëlische leger kon u, lezer, deze 
zo mer niet op vakantie naar Is-
raël. En zonder het Israëlische le-
ger zou er geen land zijn waarin 
al le Joden zich thuis kunnen en 
mo gen voelen en welkom zijn. 
Ik ben er zeer trots op dat ik 
daar deel van uitmaak zodat jul-
lie allemaal met een veilig ge-
voel naar Israël kunnen komen. 
En natuurlijk bij gezond weer
thuis!  
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In het vorige nummer van JaGDaF (nr. 111)  hebben wij een foto geplaatst uit 1950 (blz. 23).
De reacties vindt u in de lijst met namen, behorend bij de bedoelde foto.

Oproep bij foto  - vervolg
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Gré Gokkes-Meijer--1. 
Maurits Meijer2. 
Wim  Dotsch 3. 
Bep DotschKleerekoper 4. 
Käthe LöwenbergGroschler5. 
Franciscus Mook ?6. 
Evaline Mook-van Zuiden ?7. 
Ben van Hasselt8. 
Bol Cohen-Bollegraf9. 
SallyCohen10. 
Nettie van Blankenstein-Serphos11. 
Levie Gudema12. 
?13. 
?14. 

14a   Bela Gudema-Levie
Frouwkje van Hasselt-Tromp15. 
Tobias van Blankenstein16. 
Riek Mansfeld-de Vries17. 
Nol Mansfeld18. 
Ilse Palm-van Messel19. 
?20. 
Alfred Löwenberg21. 
Erna Abraham Meijer-Wolff22. 
Benjamin Maurits Gokkes23. 

Bij deze foto, die genomen is in het huis van de 
familie Van Hasselt in mei 1950 t.g.v. de bar mitswa 
van Leo Vissel, waren meer mensen aanwezig, dus 
zou er nog een foto moeten zijn. 
Winnie van Hasselt is erg benieuwd of deze foto nog 
ergens is.
Verder zijn een aantal namen niet bekend en van 
sommigen zijn we niet  helemaal zeker. 

De redactie houdt zich aanbevolen voor verbetering 
of aanvulling.
Reacties graag naar:
Winnie van Hasselt
Tel.: 0594 528 554
e-mail: k.w.van.hasselt@home.nl
of
Frits Grunewald
Tel.: 050 5350 951
e-mail: grunewald.frits@gmail.com
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Dit jaar was de organisatie in 
han den van de Joodse gemeen-
te Leeuwarden. Op zondag 27 
juni stond een uitstapje naar 
En schede op het programma. 

Voor de deelnemers uit Friesland 
was het vroeg opstaan op zondag-
ochtend want de bus moest om 9 
uur vertrekken richting Haren om 
de Groningers op te halen. Hier 
liet de bus even langer op zich 
wachten, dus konden enkele deel-
nemers nog even uitslapen in het 
gras onder het genot van de schit-
terende zon op deze dag. Ineens 
kwam daar toch de bus de hoek om 
en kon ook voor de Groningers de 
reis beginnen. Onderweg werd er 
goed voor iedereen gezorgd. Koffie, 
thee en verschillende soorten cake.

Na een kleine twee uur arriveerde 
de bus in Enschede en stopte recht 
voor de synagoge. Wij werden ver-
welkomd door de Joodse gemeen-
te Enschede, waarna wij direct 
aan tafel konden voor de lunch. 
In de gezellige bezoekersruimte 
stonden mooie gedekte tafels 
klaar met heerlijke broodjes eier-
salade en tonijnsalade. Ook werd 
er champignonsoep uitgeserveerd. 
Vanuit de eetzaal kon men de tuin 
inlopen waar een Wizo-fair was. 
Rondom waren kraampjes uitge-
stald met joodse boeken, wijn, 
Is raëlische kruiden, falafel en 
andere lekkernijen. Zelfs was er 
de mogelijkheid om een voeten-
badbehandeling te nemen. Niet 
he lemaal overbodig, want  het was 
bloedheet in Twente; even ‘schui-
len’ in de schaduw was een zegen. 

Het hele gebeuren ging verge-
zeld van live klezmer muziek die 
voor een feestelijke sfeer zorgde. 
In de middag waren ook opperrab-
bijn Jacobs en zijn vrouw aanwe-
zig. 

Rondleiding
Voor de geïnteresseerden was er 
een rondleiding door de synagoge 
mogelijk. De bezichtiging begon 
in de dagsjoel, ook wel kleine sjoel 
genoemd. In deze ruimte nam ie-
dereen plaats en vervolgens ver-
telde rabbijn Jacobs over de para-
sja van de week. De rondleiding 
werd gegeven door Rachel Denne-
boom. Zij vertelde over de geschie-
denis van het gebouw en over de 
Joodse gemeenschap van Twente. 
Het gebouw is een ontwerp van 
de architect Karel de Bazel 
(1869-1923). Een ontwerp dat 
pas na zijn dood werd uitgevoerd. 
Vanuit de kleine sjoel ging de 
rondleiding verder, via de mooie 

centrale hal met witte en zwarte 
tegels, naar de kerkeraadskamer. 
In deze zaal staat een mooie ver-
gadertafel waaromheen de schil-
derijen hangen van voormalige 
voorzitters van de Joodse gemeen-
te. In de grote sjoel werd verteld 
over het ontwerp van het gebouw 
en over de vele symbolische ken-
merken die te zien zijn. Velen 
kwa men tot de ontdekking dat de 
sjoel van Enschede inderdaad een 
hele mooie sjoel is, al bleek dat de 
Groningers toch bijzonder gehecht 
zijn aan de schoonheid van hun 
eigen synagoge. De rondleiding 
voerde verder naar de vrouwen-
galerij, de authentieke lesloka-
len, de feestzaal en de keuken.
Na afloop van de rondleiding door 
het mooie gebouw was er nog de 
mogelijkheid om in de Wizo-win-
kel te kijken naar o.a. een ruime 
collectie boeken. Ondertussen 
stond de bus alweer klaar om rich-
ting het noorden te vertrekken. 

Uitstapje naar de mooiste synagoge van Nederland
Eindejaarsuitje Joodse gemeente Leeuwarden en Groningen

Foto's: Michael Frank
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Ook de terugreis was tot in de 
puntjes verzorgd. De dag werd 
nog gezellig nabesproken ter-
wijl blokjes kaas en borrel-
nootjes werden uitgedeeld.  
Door de Joodse gemeente Gro-
ningen werd er al enthousiast 
ge sproken over de plannen voor 
het uitstapje van volgend jaar.  

Michael en Natasja Frank

Synagoge
Serie stadsgezichten van Enschede 2006

Acryl, houtskool, 50 x 50 cm
Marianne Yvonne Neyhuis
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gezet, onder andere Tabbouleh. 
Tenminste dat moest het voor-
stellen. Ik heb een klein schepje 
op mijn plastic bordje ge daan, ge-
proefd en gedacht: nou zeg, kan dat 
niet beter? Veel te klef, verkeerde 
kruiden. Ik dacht van wel. En 
toen dacht ik natuurlijk direct aan 
mijn ru briek voor JaGDaF: een 
ideaal zo mergerecht. Natuurlijk 
kan het al weer fris zijn en rege-
nen als dit num mer verschijnt, 
maar daar houd ik nu even geen 
rekening mee. Ook in september is 
het nog een verrukkelijk gerecht, 
bij voorbeeld voor in de soeka! 

Joodse woorden in de 
Nederlandse taal
Op een gegeven moment zei ie-
mand aan tafel: hé, kun je me 
even matsen en het zout doorge-
ven? Ik kon na tuurlijk mijn mond 
niet houden en zei heel voorzich-
tig dat hij dat woord matsen niet 
helemaal goed gebruikte. Dat 
moest ik uiteraard uitleggen. En 
van het één kwam het ander. Veel 
Amsterdamse Jid dische woorden 
passeerden de revue (veelal met 
uitleg van mij): jatten, bajis, ma
jim, gotspe, meier*, ach u kent ze 
allemaal wel. Tot op een gegeven 
moment iemand me vroeg: wat be-
tekent eigenlijk iets naar de rats
modee helpen? Eerlijk toegegeven, 
dat wist ik niet heel precies meer. 

Het eerste wat ik deed toen ik 
thuiskwam is het boek Koosjer 
Ne derlands** uit de kast pak-
ken; op zoeken. En uiteraard vond 
ik het juiste en uitgebreide ant-
woord: naar de bliksem, naar de 

verdommenis, kapot. In de rats
modee: in de puree, in de knoei 
(verkort uit: ratjetoe). Jiddisch: 
laaf noch der asjmedaj: loop 
naar de duivel (Hebr. Asjmedaj).
In het apocriefe bijbelboek Tobit 
(Tobias) leert Tobias van de 
aarts engel Rafaël hoe hij de se-
riemoordenaar Asmodeus kan 
uit drijven (Tob.6), waarna hij 
Sa ra tot vrouw krijgt. Zijn naam 
ont leent Asjmedaj waarschijn-
lijk aan de Perzische demon 
Aesma Daeva (‘vertoornde god’).
Asj me dai is een machtige fi-
guur uit het joodse volksgeloof. 
“Het Museumplein naar de rats-
modee?: én de plannen én de deel-
raad WEG ERMEE!” (Strooibiljet 
van de initiatiefgroep Museum-
plein Amsterdam, ca. 2000) 
(uit: Koosjer Nederlands) 

Ik waarschuwde u al, een heel 
verhaal voor ik aan het recept 
toe zou komen. Maar nu is het 
dan zo ver. Van de ‘duivel’ di-
rect naar een heerlijke salade. 

Tabbouleh
“De manier waarop tabbouleh 
hon  derd jaar geleden in Aleppo en 
Damascus werd gemaakt, is ook 
hoe de Joden die rond de eeuw-
wisseling naar Egypte en Ame-
rika trokken het maakten. Het 
is een heel stevig gerecht, met 
veel meer bulghur dan in de veel 
groenere salade die in Libanese 
restaurants wordt geserveerd.”
(uit: De Joodse keuken van Clau-
dia Roden, 1997) 
Uit dit korte citaat kunt u op-
maken dat er vele manieren 

Uiteindelijk zult u van mij het re -
cept van Tabbouleh krijgen, maar 
daar gaat een heel verhaal aan 
vooraf, zoals gewoonlijk. Maar 
dan weet u alvast wat u te wachten
staat. 

BBQ
Terwijl ik aan deze rubriek be-
gin is het volop zomer – tropische 
tem peraturen, lange dagen, dus is 
het ook tot ’s avonds laat warm.
Ideaal weer voor een barbeque. 
De barbeque waar ik was vond 
plaats in een beeldentuin van 
een galerie ergens in de buurt 
van Heerenveen. Lange houten 
ta fels buiten met een verzame-
ling kun stenaars plus aanhang. 
Al lemaal kunstenaars die ooit 
in de ze galerie geëxposeerd had-
den. En het wás warm. Kinderen 
ren den rond onder sproeiers en 
ver maakten zich met water. 

Op een gegeven moment wer den 
er allerlei salades op ta fel neer-

door
Ruth Lipschits-de Leeuwe

Men Neme
Tabbouleh
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zijn om Tabbouleh te maken. 
Ik geef u mijn eigen recept dat 
ik in de loop der jaren verschil-
lende ke ren klaargemaakt heb. 

Ingrediënten
(voor ca. 4 personen)
*175 gram bulghur (gekookte, 
gedroogde en gebroken tarwe), 
te koop in biologische winkels, 
maar ook in de supermarkt; kies 
niet de allerfijnste soort, maar de 
middelgrote korrel;
*een aantal stevige tomaten 
(ontdoen van zaad en vocht), te-
genwoordig zijn er van die kleine 
flink stevige tomaatjes, die zijn 
uitermate geschikt, zit bijna geen 
zaad in, in kleine stukjes snijden;
*zout en peper
*sap van 1 citroen, of meer naar 
smaak
*4 lenteuitjes, fijngesneden
* flink wat platte peterselie en 
munt, beide fijngesneden;
*6 eetlepels extra virgin olijf-
olie; ik geef de voorkeur aan 
Italiaanse olijfolie die is niet zo 
dominant van smaak;
*een paar kleine kropjes stevige 
sla (little gem, koop ik per 2 ver-
pakt bij Albert Heijn) om de tab-
bouleh mee op te dienen; is uiter-
aard niet noodzakelijk.

Bereidingswijze
Was de bulghur in koud stromend 
water in een zeef, daarna in een 
steelpan met tweemaal zoveel 
wa ter als bulghur en laat er dan 
even ‘de kook overheen komen’, 
zo als dat heet, een minuut of 3. 
Daarna van de warmtebron ha len 
en een tijdje laten staan tot het 

water geabsorbeerd is. Goed op-
letten dat de bulghur vooral niet 
te papperig wordt, dat is heel be-
langrijk – oefening baart kunst!
Vervolgens alle ingrediënten door 
de bulghur mengen; de tomaatjes 
in hele kleine stukjes. Ikzelf doe 
er ook hele kleine stukjes kom-
kommer doorheen; bijvoorbeeld 
een halve komkommer schillen 
en het zaad verwijderen en dan 
in hele kleine stukjes snijden.
Als alles goed gemengd is de sa-
lade een paar uur in de koelkast 
zetten. Kan dus geserveerd wor-
den met stevige slablaadjes of met 
een even verwarmd stokbrood. En 
na tuurlijk ook als bijgerecht bij een 
barbeque of een andere maaltijd.
Als u het eenmaal een keer ge-
maakt hebt en het is goed gelukt 
dan weet ik zeker dat u het va-
ker zult doen. Veel succes ermee! 

Wel een beetje vreemd om u na 
een recept een goede vasten toe 
te wensen op Jom Kippoer, maar 
dat doe ik toch. En waarom deze 
salade niet van te voren gemaakt 
voor bij het aanbijten? Is weer 
eens iets anders; de haringsalade 
hoeft immers niet te ontbreken? 
Als TNT en alle andere be zorg-

diensten van tegenwoordig een 
beet je meewerken ontvangt u 
JaG DaF de dag voor Jom Kippoer.
Ook chag sameach voor de feest-
dagen daarna en natuurlijk 
nog Sjana Towa oe metoeka. 

P.S. Zul je altijd zien: kom je een 
woord tegen dat je niet iedere dag 
gebruikt, je zoekt zelfs de juis te be-
tekenis op en ja hoor, kom je het de 
volgende dag in een vol komen andere 
context weer te gen. Aangezien het 
ook met voe ding te maken heeft, ci-
teer ik het voor u: “Het is ook nooit 
goed. Waren we net gewend eens in 
de week een vette makreel te kopen 
op de markt, omdat dat zo gezond 
is  vanwege de omega-3 vetzuren. 
Komen er gelijktijdig een dik boek en 
een film uit met de waarschuwing dat 
de meeste vissen gifbommen zijn. En 
de viseter helpt bovendien de oceanen 
naar de ratsmodee.” (Peter de Jager, 
Leeuwarder Courant, 3-07-2010) 

*meier, Hebr. méjâh: briefje van hon-
derd gulden; halve meier: vijftig, de 
50 in het joodse kienspel

** Koosjer Nederlands, Joodse 
woorden in de Nederlandse taal, 
Justus van de Kamp en Jacob van 
der wijk; 2006, uitgeverij Contact, 
Amsterdam/Antwerpen

Bulghur is van tarwe - een van de Zeven Soorten die we ook met 
Soekot zo veel mogelijk moeten eten.
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Sjifra Herschberg en Tami 
Zer  Oost West, familieportret-
ten uit Israël 
De kinderen Ravitz maken ruzie: 
wie mag zijn nier schenken aan 
hun zieke vader, de grote rabbijn? 
Ali is druk bezig met de voorberei-
dingen voor het huwelijk van zijn 
dochter. Hij verwacht vijfhonderd 
gasten. Samja en Tikva mijmeren 
over hun jeugd in Bagdad. Zou het 
graf van hun vader het oorlogsge-
weld hebben overleefd? Na zijn con-
cert haast or gelspeler Krasnovski 
zich naar huis. Morgenochtend 
staat hij weer op de vuilniswagen. 
Er gaat bijna geen dag voorbij of 
Israël is in het nieuws. Maar wie 
zijn de mensen achter het nieuws?
In 12 portretten maken we ken-
nis met verschillende families.  
Uitgeverij Atlas, € 22,50 

Maurice Swirc Altijd mazzel  
Hoe ziet het dagelijks leven van 
Jo den eruit aan het begin van 
de eenentwintigste eeuw? Welke 
plek heeft de herinnering aan de 
Ho locaust en hoe gaan Joden om 
met de hoogoplopende emoties in 
het Is raëlisch-Palestijnse con-
flict?  Voor een antwoord op deze 
en an dere vragen reist journalist 
Mau rice Swirc naar tien landen. 
Hij start in zijn woonplaats Ams -
ter dam en eindigt in New York, 
waar zijn vader vanaf de jaren 
tachtig woon de. In Siberië ont-
moet hij trotse inwoners van de 
Joodse Autonome Re gio en in 
Wenen zingt hij schlagers met 
Joodse bejaarden die nog één keer 
terugkeren naar de stad die zij 
eind jaren dertig zijn ontvlucht.   

In Argentinië stuit Swirc op de 
betrokkenheid van prins Bern-
hard bij het atoomprogramma 
van de populistische president 
Ju an Perón in de jaren vijftig.  
Altijd mazzel legt interne con-
flicten bloot die voor de bui
tenwereld meestal met de mantel 
der liefde worden be dekt. De au-

teur schetst niet alleen een beeld 
van het dagelijks leven van Joden 
wereldwijd, maar beschrijft ook – 
mede op basis van historisch fei-
tenonderzoek – hoe de 2600 jaar 
ou de Joodse diaspora vervlochten 
is met belangrijke hoofdstuk-
ken uit de wereldgeschiedenis.  
Uitgeverij Boom, € 24,90 
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Melvin Konner Het joodse li-
chaam  
Antropoloog Melvin Konner on
der zoekt de meest uiteenlopende 
aspecten van het ‘Joodse lichaam’: 
van seks, besnijdenis, menstru-
atie tot zelfs het veronderstel-
de en om streden bestaan van 
‘Joodse ge nen’. Maar dit is niet 
alleen een boek dat het mense-
lijk li chaam onderzoekt door het 
pris ma van de Joodse cultuur.
Kon ner kijkt ook naar ideeën 
over Joodse fysiologie van niet-
Jo den en de manier waarop deze 
vi sies doorsijpelen in het Joodse 
ge dachtegoed. Hij beschrijft ge-
detailleerd de oorsprong van de 
eerste neusoperatie en hij schrijft 
over de nazi-ideologie die de Jo-
den categoriseerde als een ge-
vaar voor de gezondheid, net als 
ratten en bacteriën. Het Jood
se lichaam, een werk met een 
groot historisch en filosofisch be
reik, geeft een anatomische ge-
schiedenis van het Joodse volk.  
Uitgeverij Atlas, € 24,95 

Cherry Duyns Achterland 
- Verkenningen en herin ne-
ringen  
Zijn tocht door het leven is tot nu 
toe niet geheel onopgemerkt verlo-
pen. Maar de horizon komt nader-
bij, onherroepelijk, stap voor stap. 
Documentair filmmaker, schrijver, 
acteur, regisseur Cherry Duyns 
kijkt achterom, naar de sporen 
die hij op papier heeft achtergela-
ten: gesprekken, beschouwingen, 
be schrij vingen, lofredes, laatste 
woor den voor dierbaren. Verha-
len die naar zijn films verwijzen, 

maar ook naar zijn boeken. Verha-
len over vrienden en helden, van 
wie er velen in de tijd zijn achter-
gebleven: Harry Mulisch, Jeroen 
Brouwers, Walter Kempowski, Ar-
mando, Klaas Gubbels, Eelke de 
Jong, Johnny van Doorn, Thomas 
Rap, Gerhard Durlacher, Johan 
Cruijff, Henri Plaat, K. Schip-
pers, Claude Vivier, Reinbert de 
Leeuw, de Comedian Harmonists, 
Johnny Weismüller (Tarzan). 
Achterland heeft Cherry Duyns ge-
vormd, hem zicht op het bestaan ge-
geven. Zonder Achterland had zijn 
eigenzinnige werk niet bestaan. 
Een ontroerend en geestig boek 
over de wereld ach ter ons, die ech-
ter nog steeds zijn schaduw werpt.  
Uitgeverij Thomas Rap, € 18,90 

Oliver Sacks  Mexicaans dag-
boek  
Wereldberoemd neuroloog en 
schrij ver Oliver Sacks heeft een 
bij zondere hobby: varens. In Mexi
caans dagboek schrijft hij over 
een varenexpeditie naar het zui-
den van Mexico. Maar Sacks be-
perkt zich niet tot deze planten 
al leen. Hij vertelt uitgebreid over 
het dagelijkse leven en de tragi-
sche geschiedenis van Mexico, 
over chocolade en rubber, Az-
teken en mescal en heel veel 
meer. De eruditie en humor van 
Sacks maken Mexicaans dag
boek tot een boeiend reisverhaal.  
Uitgeverij Meulenhoff, € 19,95 

De Joodse agenda
5771/72 - 2010/11 is er weer.
Uitgeverij Bekking, € 12,90
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

Jeruzalem schijnt koningen 
te hebben gehad nog vóór Da-
vid
De auteurs van dit sensationele 
be richt zijn deskundigen op het 
gebied van archeologie van de He-
breeuwse Universiteit in Je ruza-
lem en de Israëlische Au toriteiten 
voor Archeologie. Bij de opgravin-
gen in de oude stad van Jeruzalem 
is recentelijk een unieke vondst 
ontdekt – een stuk je kleitablet met 
geschriften in het Akkadisch. Vol-
gens de ge leerden moet het stukje 
een deel uitmaken van een brief. 

Deze bijzondere vondst is meer 
dan 3300 jaar oud en werd nooit 
eerder in Jeruzalem ontdekt. De 
archeologen onder leiding van dr. 
Ilat Mazar en de taaldeskundigen, 
met als hoofd professor Gorovitz, 
ontcijferden de geschriften. Ze zijn 
van mening dat het om een kopie 
gaat van een brief, geschreven door 
het hof van Jeruzalem naar de fa-
rao in Egypte. Volgens Gorovitz, 
lijkt  dit geschrift heel erg op vele 
andere geschriften, waarschijnlijk 
brieven, uit die tijd die ontdekt zijn 

tijdens de opgravingen in Egypte. 
Uit de DNA analyse van de klei is 
gebleken dat deze afkomstig is uit 
de directe omgeving van de stad. 

De Israëlische radiozender Kol
Israel (de stem van Israël) meldt 
dat alle details en omschrijvin-
gen van deze bijzondere vondst 
ge pu bliceerd zullen worden in 
het Is raëlische wetenschappe-
lijke Jour nal of Archeology. Van 
daaruit kan men met zekerheid 
concluderen dat het hof in Jeru-
zalem ac tief regeerde over de stad 
en om melanden, heel lang voordat 
ko ning David de stad omtoverde 
als officiële hoofdstad van het 
Joodse koninkrijk, aldus Isra.com. 

3700 jaar oud Wetboek van 
Strafrecht gevonden
Een andere belangrijke vondst 
le verde het Heilige Land de we-
tenschappers afgelopen maand. 
Bij de archeologische opgravingen 
op de heuvel Atsor in het Noorden 
van Israël zijn er fragmenten ont-
dekt van een samenvatting van 
wetten die beschouwd kunnen wor-
den als de voorganger van een mo-
dern straf rechtwetboek. Volgens 
schat tingen van wetenschappers 
is het stuk 3700 jaar oud, hetgeen 
betekent dat het in de tijd van 
Hammurabi op schrift gesteld is.  

De Codex Hammurabi, samen-
ge steld in ca. 1780 v. Chr., ook 
bekend als de Code van Ham
murabi, is een van de oudste tot 
dusver gevonden wetboeken, en 
een van de best bewaarde voor-
beelden van dit type document 

uit het antieke Mesopotamië.  
Ook dit ‘wetboek’ beschrijft de re-
gels en straffen bij allerlei over-
tredingen. Deze code behandelt 
dief stal, landbouw (of het hoe-
den van vooral schapen), scha-
de aan eigendom, rechten van 
vrou wen, huwelijksrecht, rech-
ten van kinderen, slavenrecht, 
moord, overlijden en letsel. De 
straf maat was afhankelijk van 
de maatschappelijke positie van
da ders en slachtoffers. 

Het is voorlopig onduidelijk waar 
het document geschreven is en 
door wie, maar één ding is wel 
duidelijk – deze Code van Ham
murabi zal naar alle waarschijn-
lijkheid de basis vormen voor de 
later be schreven Bijbelse wetten, 
die wij tot de dag van vandaag 
goed kennen, aldus Isra.com. 
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� gezellige vrienden bij jou in de buurt www.joodsevrienden.nl
� leuke cursussen en interessante lezingen www.joodseactivteiten.nl
� de Joodse Agenda www.dejoodseagenda.nl
� gratis abonnement op het kwartaalblad de Benjamin
www.debenjamin.info 

Ook voor meer serieuze zaken als
� thuiszorg www.joodsethuiszorg.nl
� hulpverlening www.joodsmaatschappelijkwerk.nl
� vrijwilligerswerk www.joodsevrijwilligers.nl
� mediation www.joodsemediation.nl
� abonnement op het Benjamin Servicepakket
www.benjaminservicepakket.nl

Bij JMW bepaal jijzelf wat belangrijk is

Schrijf je in op de website en ontvang GRATIS op jou

afgestemde infor  matie en het kwartaalblad de Benjamin!

www.joodswelzijn.nl

Joodse zorg voor 
Jong & Oud

JMW

Hulpverlening & Mediation

Thuiszorg

Joodse activiteiten & Tsavta

Jingles & Joodse Vrienden

Benjamin & Joodse Agenda

Servicepakket

Vrijwilligers

adv JHM websiteJMW half A4 zw 210 x 148,5 mm

AdvJHMwebsitehalfA4zw  17-08-2010  15:08  Pagina 1

www.prima.nl

personeel
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Vanaf september 2010 start 
Crescas het  nieuwe cursusjaar 
2010/2011. info tel 020 6402380 
of www.crescas.nl
17 september 
Kol Niedré
begin vasten en werkverbod 19.30 
uur
18 september 
Jom Kippoer / Grote Verzoendag
21 september
19.30 uur, Historisch Centrum 
Leeuwarden, Groeneweg, Leeu-
warden. Hier is de  eerste lezing 
van het seizoen gepland door het 
Genootschap Nederland-Israël. 
Info www.gni@leeuwarden.nl
22 september 
begin jomtov 19.20 uur
23 september 
eerste dag Soekot /Loofhutten-
feest
24 september
tweede dag Loofhuttenfeest / 
Soekot
begin sjabbat 19.00 uur
24 t/m 26 september 
Boerderij Uelenspieghel in Uffel-
te. Hora High Energy. Workshops 
en verschillende dansen onder lei-
ding van o.a. Rafi Ziv uit Israël. 
Kosten incl. camping, eenvoudige 

maaltijden en barbecue €130, -. 
Studenten incl. klein corvee € 75. 
Info www.uelenspieghel.nl 
25 t/m 28 september
chol ha’mo'eet / tussendagen
26 september
11-18.00 uur, Tresoar-Friesch 
historisch en letterkundig cen-
trum, Boterhoek 1, 8911 DH 
Leeuwarden. Info en aanmelden 
limmoed.fryslan@gmail.com 
Limmoed Fryslân, Postbus 2637, 
8901 AC Leeuwarden of tel.
058 7890 789. Zie voor uitgebreid 
programma de pagina hiernaast.
29 september
begin jomtov 19.05 uur
30 september 
Sjemini Atseret / Slotfeest
Oktober
In oktober staat een expositie 
gepland met foto's over Joods 
Groningen; foto-archief Pieter 
Oegema.
1 oktober
Simchat Tora / Vreugde der Wet
Begin sjabbat 19.00 uur
9 en 10 oktober
Lustrum Haboniem-Dror
zaterdag- en zondagavond in het 
nieuwe gebouw van de LJG in 
Amsterdam; zondagmiddag in het 
Vossius lyceum, Messchaertstr. 1;
info: lustrum@haboniem.nl
21 oktober
19.30-21.30 uur, wijkcentrum “De 
Berk”, Selwerd, Berkenlaan 238, 
9741 JV Groningen. Entree € 3. 
Info shalom.culture@gmail.com
18 november
19.30-21.30 uur, wijkcentrum “De 
Berk”, Selwerd, Berkenlaan 238, 
9741 JV Groningen
Entree € 3.

Info shalom.culture@gmail.com 
28 november
Hilton Hotel Amsterdam. “Wizo 
in the spotlights”, met optreden 
zang-  en dansgroep uit Israël, 
modeshow, kortom te veel om op 
te noemen. Entree € 10, kinderen 
tot 12 jaar gratis.
Voor meer info zie www.wizo.nl 
2 t/m 9 december
Chanoeka
16 december
19.30- 21.30 uur, wijkcentrum 
“De Berk”, Selwerd, Berkenlaan 
238, 9741 JV Groningen
Entree € 3. 
Info shalom.culture@gmail.com 
9 januari 2011 (waarschijn-
lijk)
N.I.K. organiseert de Jewish 
Identity  Day. Ideeën hiervoor of 
info jewishid@gmail.com 

Joods Historisch Museum 
Voor tentoonstellingen en evene-
menten, zie ook www.jhm.nl
tot en met 10 oktober
Kleurrijke Herinneringen van 
Mayer July
tot en met 14 november
De keuze van Jonathan Safran 
uit het werk van Charlotte Salo-
mons
van 1 november tot en met 20 
februari 2011
Joods Nederland in de afgelopen 
65 jaar.
van 1 november tot en met 27 
februari 2010
Tussen herinnering en toekomst 
van fotograaf Kowadlo.
Tot en met 21 november
In de Hollandse Schouwburg; My 
Getto door Itay Ziv.

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

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

E-mail: ietschabbing@hotmail.com



DaF 10 tisjri jaargang 23 nummer 4 29

Op de eerste Limmoed/studiedag 
in Noord-Nederland kunt u ge-
nieten van workshops en lezingen 
op het gebied van Joodse religie, 
geschiedenis, cultuur, taal  enz.
Dus verbreed je horizon en doe 
mee.
Zondag 26 september 2010 
staat van 11 tot 18 uur Tresoar, 
Fries historisch en letterkundig 
centrum, Boterhoek 1, 8911 DH 
Leeuwarden, bol van de activitei-
ten, die je niet wilt missen.
Een overzicht van de geplande 
sessies:
11.00 uur sessie 1
Kaits  Diklah Zohar
Wat is er zo fijn aan een rabbijn? 
– Wout van Bekkum
Boerderijen in het Middag-Hum-
sterland – René-Frank Granaada
11.45-12.00 uur pauze
12.00 uur sessie 2
Van analoog naar digitaal: 50 
jaar fotograferen – Ben Dalsheim
Lernen uit de Talmoed – Jacob 
Jacques de Leeuwe
Mozaïekkunst in oude synagoges 
– Diklah Zohar
12.45-13.00 uur pauze
13.00 uur sessie 3
Zijn boek over Himmler – 
Emmerson Vermaat
Kosjer eten in Friesland – Evelyn 
van Pinxteren Nagler
Over zijn kunst – Joseph Semah
13.45-14.00 uur komt iedereen 
bij elkaar en worden deelnemers 
voorgesteld.
14.00-15.00 uur lunchpauze – 
rondleiding Joodse wijk – Cees 
Drijver
15.00 uur sessie 4
Ondergedoken in Parijs – Geor-

gette Schwartz
Kunnen Joden dichten? – Wout 
van Bekkum
Indianen Moeke’s – René-Frank 
Granaada
15.45 uur pauze
16.00 uur sessie 5
Shooting in Israël door een Friese 
fotograaf – Ben Dalsheim
How Jews Think – Ronit Nikol-
sky (Engels)
El Lissitzky (1890-1941) – Henk 
Puts
16.45-17.00 uur pauze
17.00 uur sessie 6
Rondleiding Fuksstudiecentrum 
– Uzi Hagaï
Israëlische dans – workshop/show 
– Annette van der Steen
17.45-18.00 uur komt iedereen 
bij elkaar voor feedback en af-
scheid van de deelnemers.

Info:
https://sites.google.com/site/
limmoedfryslan/ 
Opgave bij Tresoar: tel. 058 
7890789 of e-mail
limmoed.fryslan@gmail.com door 
overmaken van € 30 op Rabo-
bankrekening 12.75.94.264 o.v.v. 
Limmoeddag            

Sjoeldiensten

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

PJGNN: informatie ook over 
sjoeldiensten tel. 06 22762967; 
e-mail:
post@pjgn-noordnederland.nl

In Groningen wordt eenmaal 
per veertien dagen een sjabbat-
ochtenddienst gehouden in de 
synagoge Folkingestraat.
De woensdagavond voorafgaand 
aan de sjoeldienst is er een lern-
avond over de sidra van de week.
Wilt u info over de diensten en de 
lernavonden, dan kunt u bellen  
naar tel. 050 5272573.
Bezoek onze website:
www.nig-groningen.nl

Voor informatie over de Joodse 
Ge meente in Drenthe kunt u 
bellen naar mevrouw T. van den 
Hof-Frankenhuis,
tel. 0528 235070.

Limmoed Fryslân

Amsterdams Historisch Mu-
seum
t.m. eind maart 2011
Ik Vast. 18 vrouwen vertellen 
over hun ervaringen en beleving 
van Jom Kippoer en de Ramadan.
Info: www.ahm.nl
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Joodse feest- en treurdagen 5771/2010/2011

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
2 tot en met 9 december Chanoeka
17 december   Vastendag van 10 Tewet
20 januari 2011  Toe Bisjwat
17 maart   Ta'aniet Esther
20 maart   Poeriem
19 en 20 april   Pesach
25 en 26 april   Pesach
1 mei    Jom Hasjoa
9 mei    Jom Ha'atsmaoet
22 mei    Lag Ba'omer
1 juni    Jom Jeroesjalajim
8 en 9 juni   Sjawoe'ot
19 juli    Vastendag van 17 Tammoez
9 augustus   Vastendag van 9 Aw

Aanbevolen
Op de website van de Israëlische Am bassade vindt u onder het kopje 'Afdelingen' en vervolgens onder 'Cul-
tuur' een zeer complete Evenementenkalender. website: http://thehague.mfa.gov.il

Twee rabbijnen met Torarollen,
door Emmanuel Levy (1900-1985)

Ben Uri Gallery, The London Jewish 
Museum of Art

Simchat Tora
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