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IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Abonnementen
Allereerst enkele woorden over de 
betalingen van het abonnementsgeld. 
Heel wat mensen hebben geluk-
kig al betaald, maar nog een aantal 
JaGDaF-lezers hebben de acceptgiro 
nog op een stapeltje liggen... Dat is 
jammer. JaGDaF bedruipt zichzelf 
voor 100%! Geen subsidies – gelukkig 
maar in deze tijd. Maar we hebben wél 
uw abonnementsgeld hard nodig – en 
de advertenties natuurlijk. Wij verzoe-
ken de abonnees die nog niet betaald 
hebben dan ook vriendelijk maar 
dringend alsnog zo spoedig mogelijk 
hun bijdrage over te maken mét de 
acceptgiro (eerste herinnering) die 
bijgesloten is in het nummer dat u nu 
ontvangt. Nogmaals, het spreekt van-
zelf dat dit alleen geldt voor diegenen 
die nog niet betaald hebben!

Dit nummer verschijnt na Chanoeka. 
Vooruitlopend op Chanoeka, hopen 
wij voor het eerst in Groningen een 
grote menora op het voorportaal van 
de sjoel in de Folkingestraat aan te 
steken. Rabbijn Spiero zal op 8 de-
cember (de één na laatste dag Cha-
noeka) alle kaarsjes, dus 8 plus 1 aan-
steken. Nu maar hopen dat het weer 
mee zal werken, want vorig jaar was 
het wat het weer betreft onmogelijk.

Voordat het volgende nummer ve-
schijnt in 2011 is het Toe Bisjwat (zie 
p. 12) en Poerim. Kunt u het zich 
voorstellen? Nu we de winter nog 
door moeten? Dat het dan misschien 
alweer een beetje lente zal zijn? Dat is 
een goed vooruitzicht.

Aandacht voor een bijzonder boek 
over Winschoten, een buitengewoon 
interessant artikel over Berlijn, ‘tante 
Truus’ en de familie De Swaan – gaat 
u maar op zoek!

Ik wens u een goede jaarwisseling en 
tot in het volgende jaar.

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Deze zin uit de Tora die een on
derdeel vormt van het Sjema 
gebed, leert ons de mitswa van 
de mezoeza, zonder verder in 
detail te vertellen wat een me
zoeza inhoudt. De mondelin
ge Tora werkt dit verder uit. 

Op een klein stukje perkament 
worden twee teksten uit de Tora 
geschreven. Vervolgens wordt 
dit velletje perkament van ach
ter naar voren gerold en in een 
kokertje gestopt en opgehan
gen aan de rechterdeurpost 
van alle kamers in een huis.
Dat is in een nutshell de mits
wa van een mezoeza, maar 
er komt meer bij kijken. 

Hoofdrol en bijrol
Laten we beginnen met het weg
nemen van een misverstand. De 
essentie van de mezoeza is het 
velletje perkament met de juiste 
tekst erop geschreven. Het hulsje 
eromheen mag nog zo mooi en nog 
zo duur zijn, het is niet meer dan 
de verpakking. Dus als je veel geld 
uitgeeft aan een prachtig hulsje, 
maar een perkamentje van niets 
erin stopt dan span je het paard 
achter de wagen, het lijkt alsof je 
een prachtige schaal op tafel zet 
met bedorven voedsel. Het perka
mentje heeft de ‘hoofdrol’ en het 
hulsje niet meer dan een ‘bijrol’.  
Juist om de nadruk te leggen op 
de feitelijke inhoud van de me
zoeza hebben velen de gewoonte 
om de mezoeza niet weg te stop
pen in een dure koker, maar in 
een heel simpel, vaak doorzich

tig kokertje te ‘verpakken’. 

Helaas is er een ‘markt’ voor valse 
mezoezot en komt het zeer regel
matig voor dat mensen geheel te 
goedertrouw een mezoezahulsje 
heb ben gekocht in Israël met een 
bijbehorend perkamentje met al
lerlei gewichtige stempels erop. 
En de verkoper had een lange 
baard en een grote zwarte keppel. 
Helaas zegt dat allemaal niets. 
Het is daarom zaak om de mezoe
zot te kopen via een persoon die 
kennis van zaken heeft of die weet 
op welke adressen goede, echt kos
jere mezoezot te verkrijgen zijn. 

Waar en wanneer?
Zoals gezegd, moet de mezoeza be
vestigd worden aan de rechterdeur
post van alle deuren in een huis, 
met uitzondering van de badkamer 
en toilet. In geval van twijfel waar 
men de mezoeza moet bevestigen 
is het verstandig om een rabbijn of 
Joodse leraar te raadplegen, waar 
precies de mezoeza moet hangen. 
Hij wordt bevestigd in het boven
ste 1/3 deel van de deur, tenzij 
het een heel hoge deur is, dan 
op schouderhoogte. In principe 
hangt de mezoeza bij de voor
deur aan de buitenkant van de 
deur, tenzij dit problemen ople

vert (hierbij moet je bijvoorbeeld  
denken aan regimes waar een te 
duidelijke beleving van Joden
dom niet gewaardeerd wordt). 

Als de deurpost het toelaat, dan 
hangt de mezoeza een beetje 
schuin naar binnen gericht. Dit 
is een compromis tussen twee me
ningen over de wijze van bevesti
gen van de mezoeza, horizontaal of 
verticaal. In principe volgen we de 
mening ‘verticaal’, maar om de ho
rizontale  mening tegemoet te ko
men wordt de mezoeza een beetje 
schuin gehangen. Als het niet kan, 
dan hangt de mezoeza verticaal. 
Voor het aanslaan zegt men een 
beracha, waarin men G’d dankt 
dat Hij ons de mitswa heeft gege
ven om een mezoeza te bevestigen.
In Israël moet men zodra men een 
woning betrekt mezoezot beves
tigen aan alle deurposten. Bui
ten Israël wordt er onderscheid 
gemaakt tussen een koopwoning 
of een huurwoning. Voor koopwo
ningen geldt hetzelfde en moet 
men de mezoezot bevestigen zodra 
men in het huis gaat wonen. Voor 
huurwoningen geldt, dat pas na 
30 dagen de verplichting tot het 
ophangen van een mezoeza begint. 

Velen hebben de gewoonte om 
een feestelijk tintje te geven aan 
het ophangen van de mezoezot, 
de Chinoeg of Chanoekat habajit, 
de inwijding van het huis. Men 
nodigt familie en vrienden uit 
en gezamenlijk maakt men een 
rondje door het huis en bevestigt 
men de mezoezot aan de kamers. 

“En je moet het schrijven op de 
deurposten van je huis en van 

je poort”

door rabbijn S. Evers

Mezoeza
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el. Hoewel de mezoeza zeker geen 
garantie biedt dat de huisgenoten 
die daar wonen nimmer iets zal 
overkomen, is het de diepgewortel
de overtuiging van het Jodendom 
dat de mezoeza een beschermende 
werking heeft. Toen een kennis 
van ons verhuisde uit haar flat 
naar een huis, vroeg een nietjood
se buurvrouw of ze toch alsjeblieft 
haar alarm bij de voordeur wilde 
laten hangen, “het gaf zo’n veilig 
gevoel.” Velen hebben de gewoonte 
om elke mezoeza die ze passeren 
met de hand een kusje te geven. 
Anderen doen het alleen bij de me
zoeza van de voordeur, en anderen 
alleen als ze voor langere tijd weg
gaan. Maar velen lopen ook de me
zoeza voorbij, zonder ernaar om te 
kijken. Het is geen verplichting 
om de mezoeza een kusje te geven.
Volgens andere verklaringen is de 
mezoeza ook een teken van identi
teit, zoiets van kijk eens, de bewo
ners van dit huis zijn Joods en pro
beren in dit huis Joodse normen en 
waarden, Joodse regels na te leven. 
Vroeger werden wij regelmatig 
ge confronteerd met mensen die 
langs de deur kwamen om ons hun 
geloof te verkopen. Vaak was een 
enkele blik naar onze mezoeza al 
voldoende om ze te laten beseffen 
dat ze hier geen resultaten konden 
boeken met hun bekeringsdrang. 
De mezoeza geeft de identiteit 
aan van de bewoners van dit huis. 

Het is fijn om te constateren 
dat heel veel mensen zich be
wust zijn van hun Joodse identi
teit en daar o.a. op deze ma
nier uiting aan willen geven. 

Vervolg ´O.R.T.́

Beschermer van de deuren 
van Israël
Aan de buitenkant van de me
zoeza staat een naam van G’d. 
Gezien het gewijde karakter van 
deze naam, wil ik de naam niet 
hier volledig spellen, maar als je 
de letters van deze naam neemt 
dan krijg je de beginletters van de 
volgende drie Hebreeuwse woor
den :’SJomeer Daltot Jisrael’, be
schermer van de deuren van Isra

Soms is het praktisch erg onhan
dig om zo kort na de verhuizing 
een Chinoeg habajit te organise
ren, dan doet men het iets anders. 
Men hangt direct alle mezoezot op 
wanneer men het huis betrekt en 
als men een beetje op orde is, dan 
nodigt men uit voor de Chanoekat 
habajit en vervangt men een van de 
mezoezot door een andere mezoeza.  

Controle
Zelfs als je een helemaal goede, 
kosjere mezoeza hebt gekocht, 
kan het toch wel eens mis gaan en 
kan de mezoeza in de loop der tijd 
pasoel, ongeschikt voor gebruik, 
worden. Onder invloed van de 
weersomstandigheden, van vocht 
of gewoon vanwege ouderdom, 
kunnen lettertjes los laten van 
het perkament. Dan is de mezoeza 
pasoel en moet vervangen worden.
Daarom is het verstandig om om 
de paar jaar de mezoezot te la
ten controleren door een sofeer, 
een schrijver, die is opgeleid tot 
het schrijven en controleren van 
mezoezot, Torarollen enzovoort.  
Het kan enige dagen duren tot de 
controle is afgelopen, maar het is 
geen probleem als het huis voor 
die korte periode ‘mezoezaloos’ is.
Als alles goed is, dan hang je de 
mezoeza zo snel mogelijk weer 
te rug. Je hoeft dan geen bera
cha uit te spreken, want deze 
me zoeza is reeds eerder met een 
be racha opgehangen. Is het een 
nieuwe mezoeza, dan moet er na
tuurlijk wel een beracha worden 
uitgesproken bij het bevestigen. 
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Het verdwenen mikwe -  oproep aan de lezers

Het moderne medium in
ternet biedt fantastische 
mogelijk heden om een beeld 
van het verleden te krijgen. 
En zelfs van een verdwenen 
gewaand verleden. Zoals dat 
van het mikwe in Groningen. 

Bij toeval kwamen wij op de websi
te van het RHC Groninger Archie
ven deze foto’s tegen van het voor
malige mikwe (het rituele bad) in 
het Rabbinaatshuis aan de Nieuw
stad in Groningen. Het bad werd 
na de oorlog volgestort met beton, 
wellicht door eigenaar Den Hengst 
van de onderneming Playboys 
Club die er destijds gevestigd was. 
Niemand lijkt meer te weten waar 
het zich in het gebouw bevond. De 
ontdekking van de foto’s kan het 
mysterie misschien ophelderen.  
Wie herkent de precieze loca
tie waar deze foto’s zijn ge
maakt? De deur, de muren, 
de verwarming, de buizen en 
de wandtegels zijn mogelijke 
aanknopingspunten.    

Wie meer bijzondere foto’s wil zien 
over de Groningse synagoge, kan 
een zoekbegrip intikken op www.
groningerarchieven.nl Opmerke
lijk zijn vooral de foto’s over de 
wasserij en de Apostolische kerk 
die na WO II in de synagoge ge
vestigd waren. De foto’s van het 
mikwe verschijnen bij het zoekbe
grip ‘folkingestraat’ (pag. 7).  

Marcel Wichgers 

Foto’s: Frank Straatemeier (tus
sen 1960 en 1970). Collectie RHC 
Groninger Archieven.
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Joodse Groningers van Weleer
De Swaan, een niet alledaagse familie

deze karweitjes inhielden. Ook de 
paar zwanen die in het Zuiderdiep 
zwommen vonden hier hun weg 
naar de walkant, waggelden door 
de gang naar de Nieuwstad en 
werden daar regelmatig onthaald 
op oud brood en voedselresten 
die bewoners hen toe wierpen. 
Ze liepen dan terug naar het 
Zuiderdiep en gingen dan weer in 
het Zuiderdiep te water. Vandaar 
de Zwaantjesgang. In 1905 wer
den in verband met de bouw van 
de nieuwe sjoel de meeste huisjes 
aan de Zwaantjesgang afgebro
ken en de gang afgesloten. Het 
pla veisel van de Zwaantjesgang 
is echter gedeeltelijk weer in 

Sjlomoh Pinchas
Het besnijdenisregister van Jozeph 
Izaaks Cohen* vermeldt dat op 
zondag 5 sjewat (1 februari 1789) 
besneden is Pinchas Sjlomoh, 
zoon van Sjlomoh Pinchas en 
Fegále Philips.  Dit is de eerste 
keer dat er een vermelding is van 
Sjlomoh Pinchas. Toch moet hij 
hier al veel langer hebben rondge
lopen want hij had de choepa met 
Fegále Philips gehad. Fegále was 
geboren in Hamburg en vandaar 
naar Amsterdam gegaan. Daar 
had hij haar ontmoet, ze waren 
daar niet getrouwd**, maar ze 
waren naar Groningen vertrok
ken. Later noemde zij zich Vogeltje 
Philips, want buiten de Joodse 
ge meenschap om was de Jiddisje 
naam  Fegále niet gangbaar.  
Sjlomoh kwam uit Berlijn, waar 
hij omstreeks 1750 werd gebo
ren. Een juiste geboortedatum 
is helaas niet bekend. Sjlomo en 
Fegále kregen drie jongens en 
één meisje. Pinchas was dus de  
oudste zoon. Ze woonden ach
ter de sjoel in de Zwaantjesgang. 

Een echt Zuiderdiep met wa
ter!
De Zwaantjesgang liep van het 
Zuiderdiep naar de Nieuwstad (no. 
28). Het was meer een steegje en de 
breedte was ca. tweemeter twin
tig.  Nu was er aan het Zuiderdiep 
aan de noordelijke oever,  vlak bij 
de Zwaantjesgang een iets minder 
steil talud dan op andere plaatsen. 
Hier  werden allerlei huishoudelij
ke karweitjes door de omliggende 
bewoners gedaan. Ik laat het aan 
de fantasie van de lezer over wat 

ere hersteld en met naambord 
en al achter de sjoel te vinden. 
Vandaar die tweemeter twintig 
die ik persoonlijk heb opgemeten. 

Toen in 1811 de naamsaannemin
gen verplicht werden gesteld was 
Sjlomoh Pinchas, goed zestig jaar 
oud, op het idee gekomen om zich 
‘De Zwaan’ te noemen. Ze liepen 
immers dagelijks aan hem voor
bij. De ambtenaar van de bur
gerlijk stand die de naam moest 
vastleggen was lichtelijk doof, 
of was het dat Sjlomoh Pinchas 
enigszins sliste ten gevolge van 
de slechte toestand van zijn ge
bit. Ik zou het niet met zekerheid 
kunnen vaststellen, maar feit 
was in ieder geval dat de naam 
‘De Swaan’ in de registers van de 
burgerlijk stand terecht kwam. 

Benedictus de Jood…
Er werd wat gerommeld met na
men in die tijd. De Swaan en De 

door René S. de Vries

Een kleurrijke familie – en 
dat is een understatement! 
De Folkingestraat en het 
Zuiderdiep herleven door 

deze familie.
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Zwaan werden gelijkertijd en door 
elkaar gebruikt. En dan  niet te 
vergeten de voornamen die van 
het Hebreeuws in het Nederlands 
moesten worden omgezet. Er was, 
en er zijn nog steeds geen vaste 
regels om Jiddisj en Hebreeuws 
in het Nederlands te schrijven***. 
Zo kon het gebeuren, en mijn ogen 
rolden haast uit hun kassen, dat 
pas in 1822 bij het huwelijk van 
zijn zoon de naam Benedictus te 
voorschijn kwam. Welke Jood laat 
zich nu naar de heilige Benedictus, 
de stichter van het kloosterleven, 
noemen? Dat is vragen naar een 
kinderloos nakomelingenschap!  
En dat ben ik bij Joden niet ge
wend! Toen ik echter de kantte
keningen bij de huwelijksakte van 
Sjlomoh’s oudste zoon Pinchas zag 
werd het me na enige tijd duidelij
ker, alhoewel ik het geen schoon
heidsprijs voor vertalingen zou ge
ven. Prof. dr. Wout van Bekkum 
zou zich bij het lezen van deze 
verklaring waarschijnlijk lich
telijk onwel hebben gevoeld. Hij 
moet dit dan ook maar niet lezen. 

De comparanten en getuigen ver
klaarden dat de Hebreeuwse 
naam Pinchas in het eerstge
noemde extract (besnijdenis acte 
bruidegom) in het Nederlands be
tekent ‘Benedictus’ en dat de va
der van de bruidegom bevorens 
Salomon van Berlijn, naar zijn 
geboorteplaats heeft genoemd, 
maar naderhand Salomon 
Benedictus de Swaan. Koperen 
mond (Mond van koper)=Pinchas 
(wellicht). Ex. VI25.  

Pinchas was een kleinzoon van 
Aron en behoorde tot de hoof
den van de stamhuizen van de 
Levieten. Als zodanig deed hij 
dienst als hoornblazer. Wat Pin
chas was voor het Joodse volk, 
was Jan Klaassen voor de Prins 
(trompetter). Beiden, bruid zo
wel als bruidegom hadden een 

Hendrina de Swaan,
mijn grootmoeder

cer tificaat van ‘onvermogen’, 
hetgeen in die tijd op een toe
stand van bittere armoede wees!  
Toen Sjlomoh Pinchas in Gro nin
gen arriveerde gaf hij als laatste 
verblijfplaats Maroldsweisach in
Beieren op. Hij was daar knecht 
geweest van ene Mozes Lö wen
stein. Welk ambacht daar ver
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Vervolg J́oodse Groningers van Weleer´

Mozaïek paard

vuld werd is onbekend. Hij moet 
dus van Berlijn, zijn geboorte
plaats naar Maroldsweisach zijn 
gegaan. Opmerkelijk is wel dat 
Maroldsweisach slechts 45 kilo
meter van Bamberg verwijderd 
ligt. Dit is de plaats waar Naftali 
Hirsch vandaan kwam en zich in 
1795 in Loppersum vestigt en zich 
later Hartog Mozes Bamberger 
noemt (zie JaGDaF no. 112). 

Kleurrijke familie
Mijn grootmoeder Henderina van 
moederskant was een De Swaan. 
Ze was getrouwd met Samuel van 
Gelder. Het waren nauwe familie
banden met deze Van Gelders tak 
want in  oktober 1903 trouwen bin
nen een maand,  zuster en broer 
Rika en Samuel van Gelder,  met 
broer en zuster Bram en Henderina 
de Swaan. Het waren geweldige 
bruiloften die bij Hoogstraal op 
de hoek van de Folkingestraat 
en de Folkingedwarsstraat ge
vierd werden! Mijn grootmoeder 
Henderina de Swaan kwam uit 
een gezin van tien kinderen. Acht 
kinderen, waarvan Henderina als 
tweede geboren werd, kwamen 
aan de Raamstraat ter wereld. In 
1890 is de familie verhuisd naar 
het Zuiderdiep waar er nog twee 
jongens Ephraïm en Benjamin bij
kwamen. Met deze tien kinderen 
was het niet altijd even gemak
kelijk om ze bij elkaar te houden. 
Soms moest, Rika van Dam, mijn 
overgrootmoeder, appèl houden 
en dan riep ze alle tien namen 
achter elkaar op een bepaalde 
toon hoogte hetgeen klonk als een 
soort gezang. Er zijn nog bron

nen die beweren dat de musical 
op deze wijze hier in Groningen 
op het Zuiderdiep is ontstaan…
Er kwamen met al die neefjes 
en nichtjes nogal wat jongens 
voor die Levie genoemd werden.
Dat was op zich geen probleem, 
want men noemde ze officieel 
dan ook wel Louis, immers in het 
Jiddisj bleef het gewoon Levie, 
of in de wandelgangen ook wel 
‘Sjé’. In 1911 is Bram, de oudste 
van de tien met het gehele ge
zin naar Den Haag vertrokken. 
Zoon van Bram, Levie, werd ook 
Sjé genoemd, evenals zijn neef 
in Groningen. Men sprak toen 

over Haagse en Groningse Sjé. 

Brand in de Folkingestraat
In 1913 was er een grote brand 
met een tragische afloop in het 
pand Folkingestraat nr. 2, naast 
Café de Beurs. Het pand werd be
woond door Alexander Rozeboom 
en zijn vrouw Dientje de Swaan. 
Dientje en haar dochtertje 
Frouwkje zijn hierbij om het le
ven gekomen.  Ook Abraham en 
Ephraim de Swaan waren in het 
pand aanwezig, maar wisten sa
men met Alexander Rozeboom via 
het dak van de buren te ontkomen. 

Oom Frajim en de paarden
slagerij
Mijn grootmoeder nam me soms 
mee naar haar broer Ephraïm, 
voor mij oom Frajim en tante 
Kaatje. Oom Frajim de Swaan, 
en Tante Kaatje Cohen woonden 
vanaf 1921 in de Folkingestraat 
op no. 23. Ze hadden daar een 
paardenslagerij. Het pand is nog 
goed zichtbaar, speciaal nu er een 
mozaïek aan de linkerkant van de 
gevel geplaatst is met de voorstel
ling van een paard. Aanvankelijk 
gingen de paarden door een zijgang 
aan de andere kant van de gevel 
naar achteren waar ze geslacht 
wer den. Je kunt de uitgesleten 
stij len van de nauwe ingang nog 
zien waar de paarden doorheen lie
pen, hun absolute einde tegemoet. 
In latere jaren heeft hij een stal ge
kocht waarvan de ingang precies 
tegenover de Jeugdsjoel in de Fol
kingedwarsstraat lag. Achter was 
er een verbinding tussen de stallen 
en de slagerij met het woonhuis en 
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de winkel aan de voorkant in de 
Folkingestraat. Het woonhuis be
vond zich achter en boven de win
kel. De kamer met het schemer
achtige licht wat door een zijraam 
spaarzaam naarbinnen drong 
staat me nog helder voor de geest.
De familie De Swaan was een 
ondernemende familie. Dat kon 
je zien aan het feit dat ze vaak 
verhuisden en er niet tegenopza
gen om elders opnieuw te star
ten. Ze waren altijd vrolijk, op
geruimd en wisten wat van hun 
bruiloften en partijen te maken. 
Eind jaren dertig echter kwamen 
er vanuit het oosten donkere wol
ken aan de horizon. De Tweede 
Wereldoorlog brak uit en Ephraïm 
werd ziek. Hij kreeg leverkanker 
en wist dat hij niet weer beter 
zou worden. Op 6 september 1941 
liep hij met een schietmasker 
(apparaat voor het slachten van 
vee) naar de slaapkamer boven 
de winkel en riep “Dag Kaatje..., 
dag Levie..., dag Rachel... en dag 
Rosa...,  en schoot zich in zijn hoofd! 
Ephraïm de Swaan ligt begraven 
op de begraafplaats vóór de rijen 
op een aparte plaats aan de Iepen 
laan.    

Kaatje en Rosa overleefden de oor
log. Rachel kwam om in Auschwitz 
en Levie werd tijdens de vlucht 
van de Duitsers voor het Russische 
leger in 1945 omgebracht. 
Tante Saar, Sara de Swaan, 
de dochter van Bram, geboren 
in 1904, die in 1911 naar Den 
Haag was gegaan, kwam terug 
uit Auschwitz.  Ze overleefde 
omdat ze zo mooi kon borduren. 

Een sterke vrouw! Ze overleed in 
1985 op 81jarige leeftijd in Den 
Haag. De stad waar ze vanaf 
haar zevende jaar gewoond had. 
Kaatje woonde na de oorlog in Am
sterdam en Rosa trouwde en ver
trok naar Dallas (VS). Ze kregen 
twee dochters die nu ook alweer 
kinderen hebben. Mijn grootmoe
der Henderina de Swaan overleed 
in Groningen op 71jarige leeftijd 
aan een hersenbloeding. Heel 
vreemd eigenlijk want op dat mo
ment bevond ik mij in Calcutta en 
was er geen tijd om te rouwen. Ze 
stopte me vaak iets extra’s toe en 
wist me altijd een warm en goed ge
voel te geven,  wat zich nog steeds 
manifesteert als ik aan haar denk. 

Bekende Nederlanders
Vele bekende Nederlanders dra
gen vandaag de dag, de naam De 
Swaan. Zoals Abraham de Swaan, 
bekend socioloog, Tom de Swaan de 
financiële man van de ABN-Amro 
en Hennie de Swaan, feministe 
tweede golf. Of al deze mensen van 
Sjlomo Pinchas en Fegále Philips 
de doodgraver  afstammen, durf 
ik niet met zekerheid te zeggen. 
Het zou me echter niet verbazen! 

* Jozeph Izaaks was inderdaad de 
zoon van Rabbijn Izaak Jozef Cohen 
die vermeld wordt in het verhaal van 
de Gebroeders Perels  zie JaGDaF 
nr. 111.

** Komt niet voor in Trouwen in 
Mokum (TIM) van Snel en Verdoner. 
    
*** Er zijn met de namen en Jiddisje 
woorden zoveel mogelijk de omzet
tingsregels gevolgd van het boekje 
Hebreeuwse en Jiddisje woorden in 
het Nederlands van Heikens e.a. 

Epiloog betreffende “Drie 
Geslachten Bamberger en 

de eeuwige rust”.

Op 15 october bezocht ik het 
Gemeentehuis te Loppersum 
en sprak met de Heer Postema 
van de Gemeentewerken. 
Men is momenteel met een reno
vatie van de Molenweg in Lopper
sum bezig. Hieraan ligt de oude 
begraafplaats welke ik beschreven 
heb in JaGDaF nummer 112. Het 
is niet onmogelijk dat deze reno
vatie gedeeltelijk aan of over deze 
begraafplaats zal lopen. Dit wordt 
nog onderzocht. Ik heb hem alle 
gegevens en kadastrale nummers 
overhandigd en men zal, indien 
noodzakelijk contact met het NIK 
opnemen. In maart 2011 is men 
pas zo ver dat de renovatie in de na
bijheid van de oude begraafplaats 
komt. We zijn dus mooi op tijd. 
Ik houd u op de hoogte!

René S. de Vries    
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Winschoten: “…zomaar één 
dag die zich zomaar herhalen 
laat
maar welke dag / wanneer be-
ginnen…”

Tijdens een bijzondere bijeen
komst in de balletzaal van de 
Tram  werkplaats te Winschoten 
wer den op 10 oktober de delen 13 
en 14 gepresenteerd van de reeks 
Bouwstoffen voor de geschiedenis
van de Joden in (stad en provincie)
Groningen. 
Deze delen vormen de afsluiting 
en de bekroning van een project 
met een lange voorgeschiedenis. 
Al in 1977 verscheen deel 1 van 
de reeks, over de Joodse begraaf
plaatsen in het oostelijk deel van 
Groningen en OostFriesland. 
Het initiatief tot deze uitgave was 
uitgegaan van mr. J.H. de Vey 
Mestdagh, destijds Rijksarchi
varis in de provincie Groningen. 
Volgens het verhaal zag hij eens 
bij Marum op een weiland wat 
oude stenen liggen en vertelde een 
boer hem dat het een “oud Jeu
denkerkhof” was, waarop hij uit
riep: “Dat moet bewaard blijven.” 
Hij voegde de daad bij het woord. 
Dankzij het werk en initiatief van 
De Vey Mestdagh en de in 1986 
opgerichte Stichting die zijn naam 
draagt, is in de loop van 33 jaren 
het stenenarchief van de Joodse be
graafplaatsen op voorbeeldige wij
ze systematisch in kaart gebracht. 
De publicaties bevatten foto’s van 
alle bewaarde grafstenen met een 
vertaling van de grafschriften, een 
overzicht van de geschiedenis van 

De bekroning van een bijzonder werk
door Simone Mooij

iedere begraafplaats, genealogie
en van de families en personen die 
er begraven liggen, en bovendien 
vele bijzonderheden over het leven 
van de diverse Joodse gemeentes. 
Aan dit grote wetenschappelijk 
on derzoek, dat ook een werk is 
van piëteit, hebben velen bijgedra
gen, historici en talrijke toegewij
de en deskundige vrijwilligers. 
Deel 13 is getiteld: De Joodse 
Gemeenschap in Winschoten en 
omgeving 16831964. Beerta, Fin
sterwolde, Midwolda, Nieuwol
da, Scheemda, Winschoten. 
                         
Deel 14 is een afsluitend deel voor 
de hele serie, zoals al blijkt uit de ti 
tel: Overzicht van namen van 
Joodse families in de serie ‘Bouw
stoffen voor de geschiedenis van 
de Joden in (stad en provincie) 
Groningen. Met hun woonplaatsen 
en onderlinge verwantschappen. 
Sa mengesteld door W. Domburg. 
Winschoten had voor de oorlog 
een grote Joodse gemeenschap. 
Jaap Meijer noemde de stad zelfs 

Mokum Beis, een tweede Am
sterdam. Het aan Winschoten en 
de nabij gelegen gemeentes, die 
ook van de begraafplaats in Win
schoten gebruikmaakten, gewijde 
deel is dan ook overeenkomstig 
fors. Het bestaat uit twee delen, 
13A en 13B, waarvan alleen al 
13A niet minder dan 668 blad
zijden telt. Deel 13B, samenge
steld door W. Domburg, bevat 
de genealogische overzichten. 
In deel 13A, geschreven door E.P. 
Boon en J.J.M. Lettinck, vinden 
we, voorafgaand aan de foto’s van 
de zerken op de begraafplaats aan 
het St. Vitusholt, een mooie be
schrijving van het Joodse leven in 
Winschoten. Terecht hebben de au
teurs zich geen beperkingen opge
legd en de ruimte genomen om op 
vele facetten van het gemeentele
ven in te gaan. Nauwkeurig wordt 
beschreven hoe de ‘Joodse Natie’ 
zich na het verkrijgen van het volle
dig burgerrecht in het Koninkrijk 
Holland ontwikkelde tot een goed 
geïntegreerde bevolkingsgroep 

Opperrabbijn S. Dasberg opent het nieuwe metaheerhuisje in de 
jaren 1930. Zeer belangstellend luistert Joods Winschoten naar de 

hoogste man uit Groningen.
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die, zonder haar eigen karakter 
te verliezen, op vele gebieden, bij
voorbeeld van onderwijs, muziek 
en toneelverenigingen en sport
clubs, gelijk opging met de andere 
Winschoters. Maar ook het eigen 
Joodse verenigingsleven bloeide.                                                         

Naast deze algemene aspecten is 
er veel aandacht en onderzoek be
steed aan de lotgevallen van indi
viduele personen en families. Het 
zijn soms ontroerende, soms ook 
grappige verhalen over de lotge
vallen van mensen, hun vreugde 
en leed. Bijzonder worden deze ver
halen ook omdat ze geïllustreerd 
worden door een schat aan oude 
foto’s die de auteurs, deels uit be
zit van particulieren, met veel lief
de en zorg bijeen hebben gebracht.
Natuurlijk komt ook de wrede ver
nietiging van de Joodse gemeen
schap aan de orde. Winschoten 
telde na de oorlog 397 slachtoffers 
en 42 overlevenden. Van allen zijn 
de namen opgenomen in het boek.  

Voor de aanbieding van dit boek 
op 10 oktober bestond uiteraard 
veel belangstelling. Naast vele 
Winschoters en leden van de Jood
se gemeente waren er gasten uit 
Israël, Engeland en Italië. De rij 
van sprekers werd geopend door 
mevrouw J. KossmannPutto, 
voorzitter van de Mr. J.H. de Vey 
Mestdagh Stichting, die een kort 
overzicht gaf van de ontstaansge
schiedenis van het boek. Daarna 
gaf mevrouw Els Boon een aller
aardigste toelichting op de foto’s 
die de buitenkant van het boek 
sieren. Mevrouw Kossmann bood 

vervolgens de eerste exemplaren 
aan, aan de heer Max van den 
Berg, Commissaris van de Konin
gin in de provincie Groningen, op
perrabbijn Binyomin Jacobs en de 
heer Piet Smit, burgemeester van 
de Gemeente Oldambt. Vervolgens 
mocht zij uit handen van de com
missaris de Erepenning van de 
Provincie Groningen in ontvangst 
nemen, als blijk van waardering 
voor alle medewerkers aan het be
langrijke werk van de Stichting.  

Na een muzikaal intermezzo, een 
trio van Elgar, uitgevoerd door 
mevrouw Vierkant en haar beide 
kleindochters, was het woord aan 
opperrabbijn Jacobs. Hij wees  erop 
dat er, ondanks de vreugde over 
het voltooide werk, in ons hart ook 
een verdriet is, dat altijd zal blij
ven. De rabbijn eindigde met het 
uitspreken van het Jizkor gebed 
ter nagedachtenis van de doden. 
Mevrouw Bep Koster, voorzitter 
van de Joodse Gemeente Gronin

gen, legde in haar toespraak de 
nadruk op het belang van herin
nering. Zij bedankte de acht leden 
van de werkgroep en de auteurs, 
Els Boon en Han Lettinck, voor 
het vele werk en hun jarenlange 
toewijding en bood als symbolisch 
geschenk bomen in Israël aan.  
Ook de vele vrijwilligers kregen bij 
monde van de heer Go Cohen een 
hartelijk dankwoord en een boom.
Bijzonder aardig was het dat er 
tij dens de receptie na het officiële 
gedeelte gelegenheid was een klei
ne tentoonstelling te bekijken van 
foto’s van vooroorlogs Joods leven 
in Winschoten. Ook het fraaie zil
veren Toraschild, na zoveel om
zwervingen weer in Winschoten 
teruggekeerd, was geëxposeerd.                                       

(Zie ook de rubriek ‘Boeken’ op 
blz.22)

De versregels boven dit artikel zijn van 
Saul van Messel (pseudoniem van Jaap 
Meijer) uit een gedicht uit de bundel
Tougelieks p. 84

Mevrouw Kossman ontvangt de erepenning van de Provincie Groningen
Foto: Robert Mulder, Groningen
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Van louter bomen … een bos
door Ze'ev Bar

Ze’ev Bar (Bartveld)
Ze’ev is na de Tweede Wereldoorlog 
begonnen in de Joodse 
Jeugdfederatie, later Haboniem. 
In 1953 ging hij op alyah naar kib
boets Beth Ha’emek (in de westelijke 
Galiel), een van de ‘Hollandse kib
boetsiem’. In de kibboets is hij ge. In de kibboets is hij ge
trouwd en heeft 2 zoons gekregen.
Hij was daar o.a. tractorchauffeur, 
schaapherder, jeugdleider van ou
derloze kinderen uit Jemen, Irak 
en Marokko in het kader van de 
Jeugdalyah. Hij studeerde biologie 
en was 12 jaar docent biologie op de 
middelbare school van de verschillen
de kibboetsiem in de westelijke Ga
liel. In 1976 gaat hij ‘voor een jaar’ 
met zijn gezin naar Nederland. Hij 
wordt leraar biologie op het Spinoza 
Lyceum en het Maimonides. Hij 
was vele jaren leraar Iwriet voor 
het Tarboetressort. Ten slotte is hij 
medeoprichter van de Nederlandse 
Kring voor Joodse Genealogie en was 
hij redacteur van Misjpoge. 

Wij hebben Ze’ev gevraagd af en toe 
voor JaGDaF een bijdrage te leveren. 
Om te beginnen volgt hier zijn eerste 
bijdrage over Toe Bisjwat. 

Lang geleden, op Toe Bisjwat, gin
gen wij jongeren van Haboniem 
bij weer en wind op de fiets naar 
de mensen op ons lijstje en brach
ten hen zakjes amandelen van het 
JNF (Joods Nationaal Fonds). Ik 
verheugde me altijd op de heer 
Levisson, die met een lang touw 
de deur opentrok. Daar stond hij 
boven aan de trap, in een blauw
witte pyama en met een lachend 
gezicht. Zo bouwden we ons land.

Later op die dag, in het moadon, 
zongen we enthousiast Kach hol
chiem hasjotliem, “Daar gaan de 
plan ters, een lied in het hart en een 
spa in de hand, uit stad en land, op 
toetoetoetoe, op Toe Bisjwat”. De 
tekst ontging ons maar ‘toetoetoe
toe’ bleef, en we bleven bouwen… 

In de kibboets
Een generatie later, toen ik in 
de kibboets woonde, las ik de cy
ni sche parodie van een van on
ze zo nen die alles weten en be
grij  pen, in de stromende regen 
en door de befaamde modder 
op weg van de eetzaal naar de 
enig overgebleven kale helling: 
“Ziedaar de ferme planters sjokken
naar d’helling van de kippehokken; 
Z’houden in hun koude fikken
stekjes in augurkenblikken. 
Gezegend en bedankt zij  ‘t roestig vat
waarmee ik sneed in mijne jat
op toetoetoetoe, op Toe Bisjwat” 

Geschiedenis
In de tijd van de Tweede Tem
pel, toen de overheid orde op za

Bisjwat was een fiscale maatre-
gel zoals 31 december bij ons, 
ge baseerd op de bijbelse wet  “Ie
der jaar moet u het tiende deel 
van de opbrengst van uw akkers 
uitdragen” (Dewariem 14:22). 

De meeste vruchtbomen in Israël 
verkeren in de eerste helft van de 
koele regentijd in rust: ze nemen 
geen water met voedings stoffen op. 
Onze Wijzen stelden het Nieuwjaar 
der Bomen vast op de gemiddelde 
datum waarop de vruchtbomen 
ontluiken en nog gebruikmaken 
van het regenwater dat reeds in de 
grond is, dus in de maand Sjewat. 
Het regenseizoen is dan voorbij en 
alle vruchten die na die datum rij
pen behoren tot het nieuwe jaar. 
“Want zie,
de winter is voorbij, de regen is 
over, is heengegaan!

ken wilde stellen,  werd op gezag 
van Rabbi Hillel op de vijftiende 
van de maand Sjewat de balans 
opgemaakt van de opbrengst der 
bomen in het afgelopen jaar. Toe 

Rabbi Jochanan placht te zeggen: 
“Als je met een stekje in je hand 

staat om te planten en je hoort plot
seling dat de Masjieach is gekomen, 

plant dan eerst dat stekje en ga 
daarna de Verlosser begroeten.”
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De bloemen verschijnen in  ’t 
veld”. (Hooglied)

Scheiding van volk en land
De ontwikkeling van Toe Bisjwat 
tot een feestdag kwam als ge
volg van de scheiding van volk 
en land, het verlangen in de dias
pora naar vroegere tijden toen Is
raël bloeide en haar wederopbouw 
‘spoedig, in onze dagen’ zou zijn. 
De oudste getuigenis is een reli
gieus gedicht uit de tiende eeuw 
in de vorm van het ochtendgebed 
Sjemoné Esré: elk vers eindigt 
met een zegen over bomen en het 
verlangen naar Israël, elk twee
de vers begint met de woorden 
“Op het Nieuwjaar der Bomen”. 

Zo was men gewoon op Toe 
Bisjwat vruchten te eten die in 
Is raël groeien. In de zestiende 
eeuw introduceerden de Kabba
listen van Tsfat de mystieke min
hag vruchten te eten tijdens een 
ge meenschappe lijke maaltijd, 
onderbroken door gebeden, liede
ren en voorlezingen uit de bloem
lezing ‘Prie Eets Hadar’ (1753). 
Daarin wordt de volgorde vermeld 
waarin dertig soorten fruit die
nen te worden genuttigd en vier 
bekers wijn gedronken: de eerste 
met witte wijn, de tweede met 
witte wijn en een scheutje rode; 
de derde met half witte, half rode 
wijn; en tenslotte een beker met 
rode wijn en een scheutje witte. 
De volgorde weerspiegelt de kleu
ren van het Israëlische landschap 
rondom Toe Bisjwat:  van de eerst 
bloeiende amandelboom met zijn 
witte bloesem op de kale takken 

tot de rode anemonen en papavers. 

Seideren op Toe Bisjwat?
De minhag van ‘Seider van Toe 
Bisjwat’ bereikte via Sefardische 
gemeenten in Turkije, Italië en 
Griekenland de andere delen van 
de Joodse wereld. Door het ontbre
ken van enig zichtbaar ontluiken 
van de lente in het noorden en 
westen kreeg het feest des temeer 
mystieke betekenis.  Er werd een  
‘leeravond’  gehouden en er wer
den vruchten gegeten, bij voor
keur de verse boomvruchten uit 
de Tora, desnoods gedroogde da
dels en vijgen en anders pinda’s. 

Waarom worden op Toe Bisjwat 
bomen geplant? In de Talmoed 
wordt immers de eerste dag van 
Tisjri (Rosj Hasjana) bestemd 
voor het nieuwe jaar en voor het 
planten van nieuwe gewassen in 
het algemeen!  Voor mensen die 
het land kenden was dit tijdstip – 
vlak voor de regentijd – het juiste. 
Maar de chaloetsiem (pioniers), 
die in de jaren voor de Eerste We

reldoorlog uit Rusland en Polen 
kwamen, begonnen enthousiast 
het land te ontginnen en bomen 
te planten op Toe Bisjwat, zoals 
ze thuis gewend waren. Niet meer 
de symboliek van dadels en aman
delen eten in hartje winter, maar 
zelf bomen planten in hun eigen 
land... net voor het begin van de 
lange droogte en hitte! Zo bleef het. 

Toen onze zoon Amir (‘boom
top’) werd geboren, plantten mijn 
vrouw en ik een Judasboom voor 
ons huis. Deze boom bloeit even
als de amandelboom omstreeks 
Toe Bisjwat met felroze bloesem 
op naakte takken. Elk jaar maak
ten we een foto van hem naast zijn 
boom. Met tien jaar had hij de wed
strijd verloren. Amir is nu 43 jaar 
en woont in Amsterdam. Als hij 
in zijn geboorteland komt brengt 
hij natuurlijk een bezoek aan zijn 
boom die reeds lang boven de da
ken van de kibboets uitsteekt. 

Houtsnede uit een Sefer
minhagiem

(Amsterdam, 1723)

Toe Bisjwat in Rusland
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Berichten

dom simcha/vreugde in mijn leven 
brengen, of wat zijn de specifieke 
dingen die een vrouw kan doen om 
de sjabbatsfeer in huis te brengen, 
of hoe geef ik mijn (klein)kinderen 

Chatima Towa – erratum
Ik kom nog even terug op de 
goede wens van redactie en be
stuur van JaGDaf in het vorige 
nummer onder de titel ‘Chatima 
Towa’ (p. 5), een goede bezegeling. 
In de bijgevoegde illustratie staat 
een aardewerken bord met daarop 
dezelfde goede wens geschilderd, 
maar met een schrijffout, waardoor 
een andere betekenis ontstaat. 

Ter inleiding, de letter tav ת 
wordt in modern Hebreeuws uit
gesproken als ‘t’, maar in klas
siek Hebreeuws wordt er een on
derscheid gemaakt tussen een 
tav met een puntje in de letter, 
dan blijft het een ‘t’, maar de tav 
zonder puntje is een ‘s’klank.
(denk bijvoorbeeld eens aan ‘sjab
bat’ of ‘sjabbes’, daar staat een tav 

zonder puntje als laatste letter).  
Maar de ‘s’klank kan ook gevormd 
worden door een andere letter, na
melijk de sammeg ס. Je kan geen 
verschil horen tussen de ‘s’ die af
komstig is van een sammeg of van 
een tav zonder puntje, maar er kan 
wel een andere betekenis ontstaan.  
En dat is hier gebeurd, bezege
ling wordt geschreven, חתימה, 
met een tav zonder puntje en 

dus uitgesproken in klassiek He
breeuws chassimo. Maar als je 
hetzelfde woord, qua uitspraak, 
schrijft met een sammeg חסימה, 
dan betekent het ‘muilkorven’, 
dus eigenlijk is de wens op het 
bord ‘een goede muilkorving’.  
Ik vermoed dat dat niet helemaal 
de bedoeling was, maar de goede 
les die we ervan kunnen leren, is 
dat het misschien wel eens nodig 
is om de mond een beetje te muil
korven, er goed op te letten wat 
erin komt en in het bijzonder er 
goed op te letten wat eruit komt! 

Een Chatima Towa,

Rabbijn Shimon Evers

een Joodse opvoeding, zijn en
kele voorbeelden van waar we het 
over hebben onder het genot van 
een kopje koffie met wat lekkers. 

De onderwerpen bieden de kapstok 
waaraan de deelnemers de diverse 
daaruit voortvloeiende vragen 
kunnen ophangen. Mevrouw Gilah 
Evers geeft op alle vragen zoveel 
mogelijk praktische antwoorden 
vanuit haar persoonlijke ervaring.   

Kortom, een zeer geslaagd 
expe  riment waar de vrouwen 
die meedoen heel veel wijzer 
en blijer van kunnen worden. 

Bep Koster 

Gilah Evers

Een cursus voor vrouwen 
van de Joodse Gemeente 

Groningen
Dit seizoen is de Joodse Gemeen
te Groningen gestart met een ex
periment: een leergroepje  voor
Joodse vrouwen met als cursus
leidster Gilah Evers. De onder
werpen kunnen vooral voor
Joodse vrouwen van belang zijn.  

Uit het contact dat de redactie van 
JaGDaF regelmatig heeft met rab
bijn S. Evers en zijn echtgenote, 
werd dit idee geboren en er bleek 
veel interesse voor te zijn. Binnen
de kortste keren hadden zich 15
vrouwen van jong tot oud aange
meld. 
Onderwerpen als: kan het Joden
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Berlijn kun je bekijken met een nor
male reisgids op zak. Maar Berlijn 
ga je net even anders zien als je ook 
het boek Joseph Roth in Berlijn 
meeneemt. En je de televisieserie 
Berlin Alexanderplatz hebt ge
zien. Marcel Wichgers, beheerder 
van de synagoge in Groningen, 
schreef een persoonlijk reisver
slag. Over kleine en grote drama’s 
in een wereldstad, toen en nu.    

Berlijn, Alexanderplein. Een jon
gen – type probleemjeugd  loopt 
voor het SBahnhof triomfantelijk 
rond met een duif, midden tussen 
de drommen mensen die het sta
tion verlaten of binnengaan. Een 
jonge vogelliefhebber? Duidelijk 
niet. Hij laat het arme dier bunge
len aan de pootjes. De jongen roept 
wat en doet iets onverwachts: hij 
draait met een grote grijns het 
beestje zomaar de nek om. Om
standers zien het, maar niemand 
zegt er iets van. Het is een klein 
drama in een grote wereldstad.     

Vloek en zegen
Dit is dus de Alexanderplatz. Ik 
ben er voor het eerst. Al sinds 
een jaar of dertig wil ik het plein 
zien, gegrepen door de televisie
serie ‘Berlin Alexanderplatz’ van 
regisseur Rainer Werner Fassbin
der, door de VPRO uitgezonden in 
1980. Ademloos keer ik er naar, 
begrijpen deed ik weinig. Maar ik 
bleef geboeid door die merkwaar
dige Franz Biberkopf, gespeeld 
door Günther Lamprecht.Wellicht 
ook door de bijzondere vrouwen 
in de film, de actrices Barbara 
Sukowa en Hanna Schygulla.  

Wat ik destijds niet wist, is dat 
de schrijver van het boek Alfred 
Döblin een Jood was. Ik kwam 
het te weten door een boek dat 
ik deze zomer tussen mijn sta
pel reisgidsen over Berlijn gesto
ken had: Joseph Roth in Berlijn. 
De Joodse journalist Roth woonde 
vanaf 1920 een aantal jaren in 
Berlijn. Niet omdat hij het er leuk 
vond. Maar om er als journalist 
zijn brood te verdienen. Het boek 
is dan ook geen reisgids waarmee 
je leuke plekjes in de stad kunt 
opzoeken. De verhalen van Roth 
gaan vaak over de duistere kan
ten van de stad, en van het ver
dwenen Joodse leven daarin. Over 
de bittere armoede onder de uit 
OostEuropa gevluchte Joden die 
bij elkaar op een kluitje wonen in 
de jodenbuurt, het Scheunenvier
tel. Roth schrijft zelfs erg cynisch 
over zijn ‘eigen’ volk. In het es
say ‘Overdenkingen bij de klaag
muur’ heeft hij het over God die 
op de berg Sinaï de wet aan het 
Joodse volk geeft. "Er waren zo
veel sympathieke, toegeeflijke en 
welopgevoede volkeren: vrolijke 
Grieken, avontuurlijke Feniciërs, 
kunstzinnige Egyptenaren, noor
delijke stammen met hun ver
kwikkende bosgeur. Geen van al 
die volkeren! Het zwakste en niet 

bepaald mooiste volk ontving de 
vreselijkste vloek en de vreselijk
ste zegen, de hardste wet en de 
moeilijkste zending: liefde op aar
de te zaaien en haat te oogsten.” 
Roth schrijft ook over de Duitse 
literatuur. En dan vooral over de 
grote bijdrage die Joodse schrij
vers daaraan hebben geleverd. 
Zo schrijft hij over Döblin in het 
essay ‘Autodafe van de geest’ 
(1933) dat handelt over de boek
verbrandingen van de nazi’s. Vol
gens Roth heeft Döblin “als eerste 
in de Duitse literatuur het type 
van de volkse Berlijner ontdekt 
en belichaamd”. Biberkopf dus. 
   
Een ander plein
En zo kwam het dat ik, net uit 
de SBahn uitgestapt op sta
tion Alexanderplatz, met andere 
ogen het plein aanschouwde. Dít 
is nu dat plein waar Franz Bi
berkopf rondstruinde in de ro
man van een Joodse schrijver.   
Echter, behalve het vooroorlogse 
station, resteert niets meer van het 
plein van damals. Wel zijn er mas
sa’s toeristen tussen onpersoonlij
ke betonkolossen met schreeuwe
rige opschriften van internationa
le fastfoodzaken en winkelketens. 
Zonder al die mensen zou het een 
kale vlakte van betontegels zijn.   
Het voorval van de jongen met de 
duif had zich kunnen voordoen in 
de rauwe werkelijkheid die Döblin 
in zijn roman beschreef. Van de 
handelaren, de sjacheraars, de 
werklozen, en ook van de nazi
aanhangers die hier zieltjes pro
beerden te winnen en de Völkische 
Beobachter  (het nazidagblad) te 

Het Berlijn van Roth en Biberkopf

‘Berlin Alexanderplatz’ en 
andere literaire aankno

pingspunten als vertrekpunt 
voor een bijzondere tocht 
door hedendaags Berlijn.

door Marcel Wichgers



16 JaG18 december jaargang 24 nummer 1

verkopen. Nu is dit het plein van 
de consumptiemaatschappij, waar 
je moet kopen, eten en drinken. 
De rafelrand van de maatschap
pij is alleen nog te bespeuren 
doordat politieauto’s langzaam 
langs groepjes klierende, vaak al
lochtone, jongeren patrouilleren.  

Een van de grote winkelketens 
aan het plein is de elektronica
gigant Saturn. Daar zullen ze 
vast de dvd met ‘Berlin Alexan
derplatz’ van Fassbinder hebben, 
bedenk ik. Niet dus. Wel weet 
een behulpzaam personeelslid de 
vooroorlogse versie voor me op te 
duikelen. Met in de hoofdrol Hein
rich George die later een rol zou 
spelen in de kwalijke film ‘Jud 
Süss’ van regisseur Veith Har
lan. Zijn zoon Götz George is op 
de Duitse televisie nog regelma
tig te zien als politieman Schi
manski in de krimiserie Tatort. 
Verderop, vlakbij de beroemde 
‘internationale’ klok de Weltuhr, 
is een ramsjwinkel met boeken, 
cd’s en dvd’s. Zouden ze de Fass
binderdvd daar hebben? Ook 
niet. Maar ik ontdek er een ander 
juweeltje: een vierdelige cd met 
Klezmer, waaronder 'My Jiddi
she Mamme' door Sophie Tucker. 

Voetballen in sjoel
In ‘Berlin Alexanderplatz’ komt 
hoofdpersoon Biberkopf na zijn 
vrijlating uit de gevangenis te
recht bij een orthodoxe Jood. 
Deze Zannovich woont aan de 
Dragonstrasse in de toenma
lige Joodse buurt van Berlijn, 
het Scheunenviertel. De straat 

heet nu MaxBeerStrasse. Zan
novich vertelt Biberkopf allerlei 
mystieke verhalen uit de Joodse 
traditie. Al begrijpt Biberkopf er 
weinig van, toch wordt hij er door 
gesterkt om een nieuw leven te 
beginnen, zonder opnieuw fouten 
te begaan waardoor hij in het ge
vang terecht zou kunnen komen. 
Biberkopf ontmoet Zannovich 
op weg naar zijn oude stek, de 
Alexanderplatz. Hij komt daar
door vanzelf terecht in het na
bije Scheu nenviertel, de voor
malige jodenbuurt. Van het 
Joodse karakter van die buurt 
is weinig meer te bespeuren. 
Behalve de Neue Synagoge aan de 
Oranienburger Strasse met zijn 
gouden koepel. Op de stoep waken 
politieagenten, aan de overkant 
van de straat staat een politie
auto. Voorbij de ingang moeten 

de bezoekers door een detectie
poortje en worden tassen gescand.  
Het blijkt een prachtgebouw, met 
prachtige ornamentiek. De expo
sitie over het vooroorlogse Joodse 
leven is uitgebreid. Maar toch is 
één ding droevig stemmend. Als 
je het gebouw helemaal doorloopt, 
zie je door de ramen een groot 
plein met achterin een zuilenga
lerij. Dit was de eigenlijke sjoel. 
Niets is er meer van over. Ver
brand door een bombardement en 
uiteindelijk gesloopt in de DDR
tijd. En wat wonderlijk: er zwalkt 
een jongetje rond., Helemaal al
leen, met een bal. Hij draagt een 
keppeltje. Een eenzaam Joods 
jon getje voetbalt op de plek waar 
eens diensten werden gehouden.  
Schuin tegenover de synagoge 
staat een merkwaardig gebouw, 
voor de oorlog gebouwd als Kauf

Vervolg ´Het Berlijn van Roth en Biberkopf´

Waar eens de grote zaal van de Neue Synagoge aan de Oranien
burgerstrasse stond, voetbalt nu een jongen

Foto: Marcel Wichgers
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Joods monument nabij de Brandenburger Tor
Foto: Marcel Wichgers

haus Tacheles, een warenhuis. De 
naam Tacheles komt van een He
breeuws woord voor grens. In het 
Jiddisch kreeg het woord tacheles 
de betekenis van ‘klare taal spre
ken’ of ‘ter zake komen’. Tijdens 
de oorlog werd het evenals de sy
nagoge er tegenover tijdens een 
bombardement zwaar beschadigd. 
Nu is het al sinds vele jaren een 
krakersbolwerk met een bioscoop, 
ateliers en alternatieve winkeltjes.
Op de achterplaats hebben kun
stenaars uit de alternatieve scene 
ateliers opgebouwd van allerhan
de materialen zoals golfplaten. Bij 
de ingang van zo’n atelier staat 
het bordje ‘filmen verboten’. Het 
verbod is aan mij niet besteed. 
Ik pak mijn camera en film. Als 

ik met de camera in de hand 
weer naar buiten loop, zie ik de 
eigenaar van het atelier. En hij 
ziet mij met de camera. ,,Hast du 
Aufnahmen gemacht?”, snauwt 
hij mij bits toe. Voor het gemak 
ontken ik maar. Vreemd, deze 
law and order mentaliteit van 
een anarchistische kunstenaar.   
 
Betonblokken
Ik loop weer naar Unter den Lin
den, langs het Rote Rathaus, 
rich ting Brandenburger Tor. 
We passeren het standbeeld van 
Karl Marx, de grote Joodse denker, 
samen met zijn compagnon Frie
drich Engels. Het beeld stamt uit 
de tijd van de DDR. En hoe symbo
lisch: rondom het beeld staat een 

groot hek. Marx wordt verplaatst. 
Hij staat in de weg om plaats te ma
ken voor een nieuw metrostation.  
Voorbij de Brandenburger Tor is 
het nog maar een paar minuten 
lopen naar het Joods monument. 
Met de nodige scepsis loop ik erop 
af. Want het monument, bestaan
de uit een zee van betonblokken, 
leidde bij de bouw in 2005 tot veel 
protest, vanwege het abstracte 
ka rakter ervan. Het protest blijkt 
nodeloos. Want het monument 
van de Amerikaanse kunstenaar 
Peter Eisenman heeft een verba
zingwekkende werking. De bijna 
3000 betonblokken, van enkele de
cimeters tot metershoog, vormen 
een eindeloos labyrint waartussen 
toeristen ronddwalen. Het leidt 
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steeds tot grappige ontmoetingen 
met onbekenden die plotseling ach
ter een blok opduiken. Deze vro
lijkheid gaat echter ook gepaard 
met gedachten over de betekenis 
van het monument: desoriënta
tie, eindeloosheid, eenzaamheid.    
Aan de rand van het monument 
leidt een lange trap naar beneden. 
Daar is het Holocaustmuseum. Ook 
hier strenge controle. In het onder
aardse museum, waar vooral duis
ternis heerst, zijn de trieste ver
halen te lezen van de slachtoffers.
Een bijzonder detail: het enorme 
monument ligt praktisch aan 
de voet van de Reichstag (het 
Duitse regeringsgebouw)! Dat zal 
waarschijnlijk geen toeval zijn. 

Schurk
Een paar dagen later neem ik 
de SBahn naar Wannsee, aan 
de rand van Berlijn. Niet om er 
de prachtige meren en villawij

ken te bekijken, maar om de 
vil la te bezoeken waar in janu
ari 1942 de Wannseeconferen
tie gehouden werd. Kopstukken 
van de nazistaat bedachten hier 
de ‘Endlösung der Judenfrage’. 
De villa is schitterend gelegen aan 
de Wannsee, in een parkachtige, 
glooiende wijk. Bij het hek moeten 
bezoekers op een knop drukken om 
binnen gelaten te worden. Voorbij 
de voordeur is er nu eens geen con
trole. Achter in het gebouw is het 
zaaltje waar de deelnemers aan 
de conferentie aan een tafel bijeen 
zaten. Dit is dus de plek waarover 
ik met geschiedenisles op school 
gehoord en waarvan ik in vele do
cumentaires beelden gezien heb. 
Aan de wand hangen portretten.  
Een van de portretten is van 
mijn favoriete schurk, naziopper
rechter Roland Freisler. Ik her
inner mij filmbeelden uit 1944 
waarop te zien is dat hij tijdens 

De beruchte villa aan de Wannsee: nu een herinneringscentrum
Foto: Marcel Wichgers

een rechtszaak een deemoedige 
Duit se deserteur, die het waagt te 
spreken van moorden door het na
ziregime, tierend kleineert: ,,Mor
de, Sie sagen Morde? Sie sind ja 
ein schäbiger Lump!” Deze man 
en ruim duizend anderen waren 
twee uur later dood. Opgehangen 
aan een vleeshaak. Voor de lief
hebber met een sterke maag: de 
beelden van Freislers theater van 
de dood zijn te zien op Youtube. 
 
Nico Rost
Thuisgekomen struin ik het inter
net af, op zoek naar meer informa
tie over Alfred Döblin. Ik stuit op 
een merkwaardig feit: zijn roman 
Berlin, Alexanderplatz is in 1930, 
een jaar na verschijning, vertaald 
door ‘onze eigen’ Nico Rost. Inder
daad, de schrijver van het fraaie 
boekje De vrienden van mijn vader 
over de Joodse buurt in Groningen.   

Vervolg ´Het Berlijn van Roth en Biberkopf´
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Schilder: Marc Lisser, Assen
De onthulling was op 22 november 2010, Synagogestraat 10 in Meppel

Onthulling schilderij van de vroegere sjoel in Meppel
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‘Sporen over Zee’ is de titel van 
een tentoonstelling die tot 13 
maart 2011 in het Spoorwegmu
seum te Utrecht is te zien. 

Deze tentoonstelling gaat over de 
gecombineerde trein en bootreis 
van Nederland naar Engeland 
(eind 19e en 20ste eeuw). De Stoom
vaart Maatschappij Zeeland be
gon vanuit Vlissingen in 1875 een 
vaart voor post en passagiers op 
Queenborough. De mailtreinen 
liepen van 1875 tot 1939 door 
tot aan Keulen. Tien jaar later 
opende de Hollandsche Stoom
trein Maatschap pij een treinboot 
verbin ding, die passagiers van 
Hoek van Holland naar Harwich 
bracht. Om blijvend te concurre
ren investeerde de SMZ daarna 
enorm en om die reden gingen rij
ke passagiers het liefst via Vlissin
gen naar Albion. Te zien zijn o.m. 
afbeeldingen van verschillende 
schepen en treinen, er is aandacht 
voor luxe reisjes, ook na de oorlog 
in het Flower Powertijdperk, maar 
eveneens voor scheepsrampen.  

Landverhuizerskaartje
De meeste landverhuizers, die in 
het einde van de 19e eeuw en het 
begin van de 20ste eeuw naar de VS 
wilden, hoorden niet bij de groep 
van rijke passagiers. Maar zij kon
den via Engeland voordeliger naar 
Ellis Island dan met de directe 
verbinding van de HollandAme
rika Lijn die vanuit Rotterdam 
naar New York voer. De HSM gaf 
voor deze groep mensen een voor
delig landverhuizerskaartje uit. 
Het jaar 1907 was een topjaar 

voor de emigratie naar de VS:  
meer dan een miljoen emigran
ten trok de oceaan over. Hier
bij waren 11.747 Nederlanders. 

Groningse Joden
In het onderzoek naar Joden in 
Groningen kwamen we met enige 
regelmaat landverhuizers tegen. 
Salomo Bamberg uit Midwolda 
vertrok in 1891 naar Englewood 
in de Verenigde Staten. Emilie Co
hen, een slagersdochter uit Beerta 
zat in het modevak. In 1892 ging 
ze naar Londen en later door naar 
Amerika. Koopman Joost van 
Dam uit Warffum vestigde zich 
daar twee jaar later. Limonadefa
brikant en likeurstoker Herman 
van Hasselt uit Groningenstad 
emigreerde in 1905 naar New 
York. Veronica Braaf uit Vlagt
wedde ten slotte verdween na de 

geboorte van haar dochtertje Jo
hanna naar Whitechapel in Lon
den. Toen ze daar gevestigd was 
en verloofd met een zekere heer 
Van Straalen vroeg zij de burge
meester per brief of hij ‘haar lit
tle darling’ vanuit het kosthuis in 
Vlagtwedde naar haar toe wilde 
sturen. De man twijfelde of het 
verantwoord was om een vijfjarige 
kleuter zo’n reis te laten maken 
en vroeg advies aan Buitenlandse 
Zaken. Dat viel gunstig uit en de 
burgervader zocht een gelegenheid 
om de kleine Jo veilig in Londen te 
doen geraken. Onder begeleiding 
ging het meisje in 1893  naar Rot
terdam, waar een hofmeesteres de 
zorg voor Jo tijdens de overtocht 
op zich nam en moeder Veronica 
uiteindelijk de kleine op Liverpool
station in de armen kon sluiten.                                                                                                                   
In de jaren 1930 verhuisden veel 

Kindertransport naar de boot
Foto: Spoorwegmuseum, Utrecht

'Sporen over Zee'
door Han Lettinck
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Joden uit Nederland vanwege de 
dreiging van de nazi’s. Zo  emigreer
de Rudolf Sachs uit Vlagtwedde in 
die tijd naar de VS en ook Herman 
Gabriël van der Rijn, een zoon van 
de handelaar in oude metalen Si
mon van der Rijn uit Groningen
stad, ging in 1939 naar New York. 

Joden uit MiddenEuropa
Bijzonder is in dit verband het 
verhaal over de transporten van 
Joodse kinderen uit MiddenEu
ropa, waar de tentoonstelling ook 
aandacht aan besteedt. Door deze 
transporten uit Berlijn, Wenen 
en Praag naar Engeland kon het 
leven van duizenden Joodse kin
deren worden gered. De kinderen 
overleefden in Engelse gastgezin
nen. In de tentoonstelling is een 
ontroerend dagboekfragment te 
zien van een klein meisje dat ver
telt hoe ze pappa en mamma op de 
lange treinreis naar het onbekende 
mist. Drie maanden na het laatste 
transport in 1939 brak de oorlog 
uit. Er was toen geen briefver
keer van en naar Engeland meer 
mogelijk. Wel kon men  nog Rode 
Kruisansichten met maximaal 25 
woorden versturen. De kinderen 
verkeerden jarenlang in slopen
de onzekerheid over het lot van 
hun familie. De meesten zouden 
hun ouders nooit meer terugzien. 

‘Tante Truus’ de Rechtvaar
dige
Truus WijsmullerMeijer (1896
1978) had een actieve rol bij deze 
kin dertransporten. Samen met 
o.a. Mies Boissevainvan Lennep 
re gelde zij dit voor onder meer het 

Co mité voor Bijzondere Joodse 
Be langen, waarmee ze in totaal 
10.000 Joodse kinderen het leven 
red de. In Duitsland werkte ze hier
voor samen met de Berlijnse rab
bijnsvrouw Recha Freier. Truus 
reisde zelf naar Duitsland, onder
handelde met SS’er Adolf Eich
mann en bewerkte Duits spoor
wegpersoneel en officieren met ca
deautjes en charme. Een paar keer 
per week reisde ‘Tante Truus’ naar 
Duitsland en haalde een groepje 
van ongeveer 150 kinderen op. Na 
de oorlog is Truus benoemd tot 
‘Rechtvaardige onder de Volkeren’ 

door het Yad Vasheminstituut. 
Het museum maakte bij dit onder
deel van de tentoonstelling gebruik 
van een documentaire van Mark 
Jonathan Harris en Deborah Op
penheimer uit 2000: ‘Into the arms 
of strangers’. Hierin beschrijft hij 
het verhaal van een tiental man
nen en vrouwen die destijds deel 
uitmaakten van dit transport.  
De tentoonstelling geeft veel in for
matie over het treinscheepsver
keer tussen Nederland en Enge
land en is het bezichtigen zeker 
waard. De bezoeker krijgt gratis 
een fraaie catalogus. Inlichtin
gen: www.spoorwegmuseum.nl   

Groepje aan dek
Foto: Spoorwegmuseum, Utrecht
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do  minante olijfolie, bijvoor
beeld milde Italiaanse olijfolie. 

Bereidingswijze
*Leg de zalm in een schaal met 
deksel die zo goed mogelijk afsluit 
(in het recept staat ‘luchtdicht’);
*Roer door elkaar de honing, soja 
saus, citroensap, mosterd en olie en 
giet over de vis; laat de vis minstens 
3 uur in de koelkast marineren;
*Haal de vis uit de marinade en gril 
57 minuten, totdat de vis zacht is.

*Versier de vis met wat peterselie. 
Zou geserveerd kunnen worden 
op een bedje van gekookte linzen 
(zoals op de illustratie) – aan u 
de keuze; vele andere mogelijkhe
den (rijst, pasta, aardappelpuree).

Veel kook en eetplezier en al
vast een goede jaarwisse
ling naar het jaar 2011! 

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Zalm met honing

Onlangs kwam een van mijn beste 
vriendinnen uit Israël weer eens 
naar haar Nederlandse piedàter
re in Zeist. Zij brengt dikwijls een 
nieuwe kalender uit Israël voor me 
mee. Ik heb al een hele verzame
ling. De nieuwste is een ‘Recepten 
kalender 20102011’ met smakelij
ke recepten in het Iwriet en Engels. 

Een van die recepten staat bij 
de maand december. Dat komt 
dus goed uit, aangezien dit num
mer van JaGDaF in decem
ber verschijnt. Het gaat om: 

Zalm met honing

Ingrediënten
(voor zes personen)
6 porties zalm(filet)

Marinade
4 theelepels honing
4 theelepels sojasaus
3 theelepels (vers) citroensap
3 theelepels mosterd
2 theelepels olijfolie

Uiteraard is aan u de keuze 
welke honig, mosterd of olijf
olie u gebruikt. Ik zou de voor
keur geven aan een niet al te 



DaF 11 tewet jaargang 24 nummer 1 23

Op Rosj Hasjana stond mijn gra
naatappel ‘Nana’ in een pot op het 
terras in volle bloei. De weten
schappelijke naam is Punica gra
natum ‘Nana’. ‘Nana’ verwijst naar 
een dwergvorm, een gekweekte 
plant dus. Ik heb deze plant al vijf
tien jaar in de pot staan.’s Winters 
gaat hij in de schuur voor over
wintering omdat granaatappels 
in ons klimaat niet altijd winter
hard zijn. Het hangt erg van het 
aantal graden vorst af, maar ik 
neem het zekere voor het onzeke
re. Bovendien zijn planten in pot
ten veel kwetsbaarder voor vorst.
In de tuin heb ik ook een ‘ge
wone’ granaatappel staan. Deze 
heeft alle winters tot nu toe 
overleefd. Jarenlang in de pot, 
maar op enig moment zo groot 
dat de struik in de volle grond 
moest, tot nu toe met succes. 
Terug naar ‘Nana’. Een tiental 
jaren geleden groeide er van het 
restant van een bloem een gra
naatappeltje. Dit jaar had ik weer 
een granaatappeltje. De ‘kroon 
van koning Salomo’ is duidelijk te 
zien. Het is zeldzaam dat in ons 
klimaat na de bloei zich nog gra
naatappels ontwikkelen omdat 
het zomerseizoen bij ons meestal 
niet warm genoeg en niet lang 
genoeg is. Maar het klimaat van 
de afgelopen zomer was blijkbaar 
ideaal voor ‘Nana’ want zo waar 
weer een granaatappeltje. Rijp en 
eetbaar wordt hij niet (meer). Ook 
zonder ‘appeltjes’ ziet de plant 
er de hele zomer prachtig uit. 
Zelfs op Rosj Hasjana nog een 
weel de aan fel oranje bloemknop
pen en oranje bloemen met dit 

jaar een echte granaatappel! 
In kleur komen de bloemen en
de granaatappel beter zijn hun 
recht. Jammer genoeg voor de
lezers is JaGDaF niet in kleur.
De langwerpige 'steeltjes' zijn
de bloemknoppen. 

Granaatappel in volle bloei!
door Anneke van Rhijn
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Tatiana de Rosnay Haar 
naam was Sarah 
De tienjarige Sarah wordt in de 
nacht van 16 juli 1942 samen 
met haar ouders opgepakt en 
naar het Vélodrome d’Hiver in 
Parijs gebracht, waar duizenden 
Joden worden verzameld voor 
de portatie. Niemand heeft ech
ter gezien dat Sarah haar klei
ne broer tje Michel in een kast 
opsloot, net voordat de politie 
het appartement binnendrong. 
Haar naam was Sarah is een ont
roerende roman waarin het dra
ma dat zich in Parijs tijdens de 
oor log voltrok, is teruggebracht 
tot het verhaal van één slachtof
fer, en dat is overtuigend gedaan.  
Artemis, € 19.90 

Jan Luitzen Max Tailleur - 
Mijn leven was geen mop 
Nooit is er een boek geschreven 
over het leven van meesterkomiek 
Max Tailleur, maar precies twin
tig jaar na zijn dood verschijnen 
er maar liefst twee: een biogra
fie en zijn verzamelde moppen. 
De grote doorbraak van Max 
Tailleur kwam in 1952 met 
de opening van zijn legendari
sche cabaretclub De Doofpot, 
waar hij Jiddische moppen ver
telde: ‘Ik lach om niet te huilen.’ 
Nijgh & Van Ditmar, € 19.95 

Meir Shalev Het zat zo 
In Het zat zo keren we terug naar 
Shalevs geboorteplaats kibboets 
Nahalal, waar het huis van oma 
Tonja staat. Zij kwam in 1923 
uit de Oekraïne naar Palestina 
en moest haar leven lang strij

den om het hoofd boven water 
te houden, en het stof buiten de 
deur. Tonja heeft last van extreme 
schoonmaakwoede. De stofzuiger 
die ze uit Amerika krijgt toege
stuurd maakt het er niet beter op. 
“Het zat zo...” zijn de woorden 
waarmee oma Tonja steevast haar 
verhalen begint, net zoals haar 
dochter en haar kleinzoon Meir, 
die alles met zichtbaar plezier 
optekent. Het boek vertelt de ge
schiedenis van een unieke groot
moeder en haar familie. Het is 
ook het verhaal over idealen en 
lange tochten door verschillende 

continenten. Het is een roman 
over de kracht van de verbeelding 
en het vertellen van verhalen.  
Anthos, € 19.90 

Edward van Voolen Joodse 
Kunst en Cultuur 
Chagall is inmiddels als Joodse 
kunstenaar bekend, maar wat is 
er Joods aan het werk van bijvoor
beeld Modigliani, Pissarro, Sou
tine of Anish Kapoor? Welk Joods 
verhaal gaat er schuil achter de 
schilderijen van Barnett Newman 
of de beelden van Richard Serra?
Dit rijk geïllustreerde boek dat de 

De omslag van de Franse editie van Haar naam was Sarah
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rol belicht van Joden in de beel
dende kunst gedurende de afge
lopen tweeduizend jaar, bieden 
we nu aan voor slechts € 14.95  
 zolang de voorraad strekt. 

De joodse gemeenschap in 
Win schoten en omgeving 1683-
1964 
Over Beerta, Finsterwolde, Mid
wolda, Nieuwolda, Scheemda en 
Winschoten gaat dit 13de deel in de 
reeks Bouwstoffen voor de geschie
denis van de Joden in Groningen. 
Band 1 is samengesteld door 
de historici Els Boon en Han 
Let tinck. Hierin komen de 
geschie denis van de religieuze 
ge meente en het dagelijkse be
staan van de leden aan bod. 
Tevens is er veel aandacht voor 
het familieleven, de verhouding 
met de nietJoodse omgeving en 
de demografie. Winschoten telde 
naar verhouding een grote Joodse 
bevolkingsgroep. Bekende Neder
landers zoals Sallo de Vries jr, de 
hoorspelman van de VARA, histo
ricus Jaap Meijer en de door haar 
oorlogsdagboeken en brieven uit 
Westerbork postuum bekend ge
worden Etty Hillesum waren ooit 
lid van deze Joodse gemeente. De 
geschiedenis eindigt met hoofd
stukken over de Tweede Wereld
oorlog – een periode waarin 452 
personen uit deze regio slachtoffer 
werden van de Jodenvervolging 
– en de periode daarna. Het ge
heel is zeer rijk geïllustreerd met 
foto’s, die voor een deel afkomstig 
zijn uit particuliere verzamelin
gen. De eerste band bevat voorts 
afbeeldingen van alle zerken op 

de Joodse begraafplaats met een 
vertaling van de Hebreeuwse graf
teksten. Ook de geschiedenis van 
deze dodenakker is beschreven.  
Band 2 staat onder redactie van 
Wim Domburg en bevat per ge
meente overzichten van de Jood
se families die hier woonden. 
De Veij Mestdaghstichting,
2 delen, samen € 59.50  

Overzicht van namen van 
Jood se families in de se
rie Bouwstoffen voor de 
Geschiede nis van de Joden in 
(Stad en Provincie) Groningen.  
Dit laatste deel (nummer 14) van 
de serie Bouwstoffen is een na
slagwerk dat toegang verschaft 
tot de genealogische lijsten van 
alle delen in de serie en werd sa
mengesteld door Wim Domburg, 
die betrokken was bij het opstellen 
van verschillende van deze lijsten.
De Veij Mestdaghstichting,
€ 12.50 
 

Het Winschoter Joodse oorlogsmonument enkele dagen na de
onthulling, april 2005

Foto: N.E. Baarspul, Haren
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

Body scanner
Op het internationale vliegveld 
BenGurion in Tel Aviv is vanaf 
1 november 2010 een nieuwe body 
scanner in gebruik genomen. Over 
deze revolutionaire technische 
ontwikkeling werd al lang bin
nen de EU landen gediscussieerd, 
maar nog lang niet alle landen en 
grote vliegvelden beschikken over 
deze geavanceerde, maar gemak
kelijk te gebruiken apparatuur. 

De NewGenerationScanner is 
in staat om de mensen tot in de
tails ‘uit te kleden’. Zoals de vei
ligheidsbeambten het zeggen, 
het apparaat is niet bedoeld om 
illegale in of uit te voeren voor
werpen te traceren, zoals tabak, 
alcohol of goud. De scanner is 
voornamelijk handig om wapens, 
drugs, geldbiljetten en gevaar
lijke springstoffen te ontdekken. 

Mensenrechten activisten heb
ben al tegen het invoeren van de 

scanner geprotesteerd. Maar de 
veiligheidsautoriteiten verzekeren 
dat er geen inbreuk op de privacy 
van de passagiers zal ontstaan. In 
eerste instantie worden zowel het 
gezicht als geslachtsorganen niet 
op de monitor getoond. Bovendien 
worden zowel mannen als vrou
wen apart gescand en door een 
mannelijke of  wel vrouwelijke 
beambte onderzocht. Aangezien 
de body scanner nogal prijzig is, 
worden op dit moment nog slechts 
de meest verdachte personen 
gecheckt, aldus Israland.com. 

Het volk is niet tevreden met 
de Gijoerkwestie
Op verzoek van het Israëlische 
Ministerie van Diaspora Zaken 
is er een onderzoek gedaan onder 
Israëli’s over de gijoerkwestie. 
Daaruit is gebleken dat 63% niet 
uitsluitend de orthodoxe gijoer ac
cepteert. Men vindt dat als men 
eenmaal een gijoer heeft gemaakt, 
in welke vorm dan ook, die persoon 

volledig als joods beschouwd mag 
worden. 30% van de ondervraag
den is het daar niet mee eens en ziet 
slechts de orthodoxe gijoer als de 
enige echte weg tot het Jodendom. 
Deze gijoerkwestie is momenteel 
nogal actueel in de Israëlische 
politiek, omdat juist in deze win
tersessie een beslissing genomen 
moet worden, welke gijoer de enige 
wettelijk toegestane vorm zal zijn 
voor toetreding tot het Jodendom. 

De reform en conservatieve Joden 
hebben al protest aangetekend te
gen dit wetsvoorstel. Volgens de 
geruchten is de meerderheid van 
de Knesset toch voor de oude tra
ditionele orthodoxe gijoer. Joodse 
organisaties in het buitenland zijn 
ook niet blij met deze ontwikke
ling. Ze zijn bang dat dit tot een 
schisma zou kunnen leiden tussen 
de Joodse gemeenschappen in de 
diaspora, die grotendeels niet or
thodox zijn, en de orthodoxe Joden 
in Israël. De nietorthodoxe minis
ter Juli Edelstein hoopt dat de pro
testen en angstgevoelens vanuit 
de Joodse wereld buiten Israël, de 
parlementariërs op een gunstige 
manier zullen beïnvloeden tijdens 
de stemming, aldus Israeland.com. 
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Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.

www.prima.nl

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

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

E-mail: ietschabbing@hotmail.com

18 december 2010
20.15 uur, Folkingestraat, Gro
ningen concert Moderato Canta
bile. Info www.moderatocanta
bile.nl 
31 december 
begin sjabbat 16.20 uur. Oude
jaarsdag
1 januari 2011
Sjabbat.  Nieuwjaarsdag
9 januari
11.0019.00 uur, Van der Boe
chors tstraat 26, Amsterdam. 
Jewish Identity Day. Een dag 
vol inspiratie met internationaal 
bekende sprekers, workshops, 
kinderopvang en veel meer. Ook 
heerlijke oerjoodse gerechten en 
als afsluiting een fantastische 
borrel. Gratis entree en  parkeer 
gelegenheid.
13 januari
19.3021.30 uur,  ShalomCultu
rele avonden over Joodse thema’s 
in Groningen.
De documentaire en filmmaak
ster Erga Netz uit Amsterdam 
vertelt over haar nieuwste film: 
“Swing me to the end of life”: 
Echoes of Johnny and Jones”. 
Over het zangduo uit de jaren 30 
en hun lot in Westerbork. Entree 

€ 3, . Info www.antv.nl 
18 januari
19.30 uur, Tresoar, Boterhoek 1, 
Leeuwarden. Het Genootschap 
NederlandIsraël organiseert een 
lezing door drs. Siem van der 
Woude over “Tussen Jeruzalem 
en de Slotmakersstraat”, een ge
schiedkundige terugblik van de 
Joodse diaspora tot heden in onze 
directe omgeving. Het boek Joods 
leven in Friesland is door hem 
samengesteld en is in de pauze te 
koop.
Info tel 058 8448066 of  www.
gnileeuwarden.nl
20 januari
Toe Bisjwat / Nieuwjaarsfeest der 
bomen
20 januari
19.00 uur deuren open van de 
Portugese Synagoge Amsterdam, 
19.30 uur concert bij kaarslicht.
Entree € 12,50, kinderen tot 17 
jaar € 7,50 met museumjaarkaart 
€ 10, .
Info www.portugesesynagoge.nl
10 februari
19.3021.30 uur, ShalomCulture
le avonden over Joodse thema’s in 
Groningen. 
Bespreking van het boek Haar 
naam was Sarah. Van Tatiana 
Rosnay. Entree € 3, . Info 
shalom.culture@gmail.com
12 februari
20.15 uur Folkingestraat, Gronin
gen. Optreden door de bekende 
Klezmerband “Di Gojim”
Info www.digojim.nl 
17 februari
19.00 uur deuren open, Portugese 
Synagoge Amsterdam, 19.30 uur 
concert bij kaarslicht.

Entree € 12,50, kinderen tot 17 
jaar € 7,50, met museumjaar
kaart € 10, . Info www.portuge
sesynagoge.nl 
22 februari
19.30 uur, Tresoar, Boterhoek 1, 
Leeuwarden. Voor het Genoot
schap NederlandIsraël geeft dr. 
Tjeerd de Graaf met veel beeld, 
film- en geluidsmateriaal een le
zing over “Stemmen 
van de Sjtetl: Oude archiefopna
mes en de laatste sprekers van 
het Jiddisch in St. Petersburg”. 
Info www.gnileuuwarden.nl
6 maart
20.15 uur, Folkingestraat, Gro
ningen. Zang en Verhalen door 
de Shtetl Band Amsterdam en 
Shura Lipovski. Info www.joodse
muziek.nl
17 maart
Vastendag van Esther / Taäniet 
Esther. Begin vasten 5.10 uur
17 maart
19.30 21.30 uur, ShalomCultu
rele avonden over Joodse thema’s 
in Groningen.
Entree € 3,  Voor verdere infor
matie shalom.culture@gmail.com
20 maart
Poeriem
22 maart
19.30 uur, Tresoar, Boterhoek 1, 
Leeuwarden. Het Genootschap 
NederlandIsraël nodigt u uit 
voor een lezing door rabbijn Mo
she Stiefel over “De wereldwijde 
betekenis van de Chabad bewe
ging”. In de pauze verkoopt Wizo 
afdeling Friesland producten uit 
Israël (www.wizo.nl)
Na de pauze is de jaarlijkse Alge
mene Ledenvergadering.
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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.

Info tel. 058 8448066 of  www.
gnileeuwarden.nl
24 maart
19.00 uur deuren open van de 
Portugese Synagoge Amsterdam, 
19,30 uur concert bij kaarslicht
Entree € 12,50, met museum
kaart € 10, , kinderen tot 17 jaar 
€ 7,50. Info www.portugesesyna
goge.nl 

Info ShalomCulture: shalom.
culture@gmail.com en/of
https://sites.google.com/site/
shalomculture

Tot en met 13 maart 2011
Spoorwegmuseum, Utrecht, Ten
toonstelling 'Sporen over Zee'. Zie 
artikel op blz. 20 e.v.

Voor tentoonstellingen en evene
menten in het Joods Historisch 
Museum zie ook www.jhm.nl
tot en met 6 maart
Boris Kowadlo, fotograaf tussen 
herinnering en toekomst.
Joods Nederland in de afgelopen 
65 jaar.

Foto: Boris Kowadlo

1989 Autowrak met davidster 
bij oprit pauselijke nuntius in 

Den Haag als protest tegen 
de plaatsing van een kruis 

net bui ten concentratiekamp 
Auschwitz. Coll. CIDI.

Uit: Tentoonstelling Wie niet weg 
is, is gezien. 

Tot en met 8 mei
Wie niet weg is, is gezien. Joods 
Nederland na 1945.
Tot en met 8 mei
In de Hollandse Schouwburg is 
een audiovisuele presentatie te 
zien over de tot nu toe onderbe
lichte naoorlogse geschiedenis 
van het voormalige theater.
Tot en met 8 mei
Jong en Joods
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Laat ik met u een aantal erva
ringen delen van de laatste we
ken, waarbij het gewone juist 
bij zonder is. Ervaringen zo
wel in de relatie mens–G’d  als 
in de relatie mens–medemens. 

Het talliet kattan
Gedetineerde B. zit al enige tijd in 
de gevangenis. Hij is dom geweest 
en nu moet hij enige tijd doorbren
gen achter een gesloten deur. Ik 
bezoek hem regelmatig, maak een 
praatje met hem en geef hem wat 
literatuur. Het is niet leuk om ge
durende het grootste deel van de 
dag achter de deur te zitten, maar 
toch is deze periode heilzaam voor 
hem geweest. Hij is langzaam tot 
inkeer gekomen en is steeds meer 
gaan doen aan zijn Jodendom. Op 
een keer verzocht hij mij om een 
talliet kattan, een klein gebeds
kleed dat onder de kleren wordt 
gedragen, voor hem mee te nemen. 
Het heeft even geduurd; hij heeft 
het een tweede keer gevraagd, en 
toen heb ik het kunnen regelen. 
Zelden heb ik iemand met zo veel 
simcha, zoveel vreugde, een talliet 
kattan zien aantrekken. Hij sprak 
zelfs de beracha uit, die je zegt 
wanneer je zeer blij bent met een 
gebeurtenis. Eigenlijk was ik een 
beetje jaloers. Ook ik draag een tal
liet kattan, maar eerlijkheidshal
ve moet ik toegeven dat ik niet die 
vreugde ervaar die deze B. ervoer.
Dat is de les: ook het ge wo ne is 
bijzonder!  

De tefillien
Een andere gedetineerde, meneer 
H. Een jonge man, zeer sportief 

met een vriendelijke uitstraling. 
Ook hem bezoek ik regelmatig. 
Op een vrijdag heb ik mijn tefi
lien, mijn gebedsriemen, voor hem 
meegenomen. “Wil je tefilien leg
gen?” “Wouw, da’s lang geleden. 
Sinds mijn barmitswa heb ik dat 
niet meer gedaan. Ik geloof dat ze 
nog in het kastje in sjoel liggen. Je 
moet me wel helpen, want ik ben 
het verleerd.” En daar stond ik 
naast hem en hielp hem de zwarte 
huisjes op zijn arm te binden en 
op zijn hoofd te plaatsen. En tot 
mijn verbazing had deze grote 
man tranen van ontroering in zijn 
ogen. “Weet je dat het meer dan 
20 jaar geleden is dat ik voor het 
laatst tefilien heb gelegd!” Natuur
lijk wil ik niemand adviseren om 
20 jaar te wachten tot hij weer te
filien legt, maar ook hier is de les: 
ook het gewone is bijzonder! 

Meerijden
Onlangs vierden wij in onze ke
hilla de batmitswa van Yael. Ik 
had het voorrecht om haar te mo
gen toespreken: “Yael, we kunnen 
van jou iets leren. Elke ochtend 
rijd jij met mij mee naar Amster
dam naar het Cheider en heel 
vaak ook ’s middags weer mee te

rug. En elke dag als jij uit de auto 
stapt, dan zeg je “Dankjewel voor 
het meerijden.” Dat doe je al jaren 
lang en eigenlijk vergeet je nooit 
een dag. Yael, dat is heel knap, 
want de meeste mensen vergeten 
om te bedanken voor het dage
lijkse en van jou kunnen wij leren: 
ook het gewone is bijzonder!

Het lekkere eten
Zondagavond thuis aan tafel, de 
dag na de batmitswa van Yael. 
Osher Levy (9 jaar), heeft zijn 
bordje vol geschept gekregen. Hij 
kijkt me aan, geeft me een knip
oog en zegt daarna tegen mijn 

GEWOON = BIJZONDER
door rabbijn S. Evers
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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

Joodse feest- en treurdagen 5770/2010

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

vrouw: “Mamma, bedankt voor 
het lekkere eten.” Hij had goed ge
luisterd naar mijn drosje voor de 
batmitswa en de les in praktijk 
gebracht en nu realiseerde hij zich: 
ook het gewone is bijzonder.  

De les
Leerling T. zit al voor het der
de jaar bij mij in de klas. Hij 
zit vooraan, doet goed mee en 

heeft een gevoel voor humor dat 
erg goed bij mij aansluit. Kort
om, het ‘klikt’ goed tussen ons.
Daarnaast is het een slimme jon
gen, met goede resultaten voor 
zijn repetities. Maar dat is niet 
wat hem bijzonder maakt. Wat 
dan wel? Elke keer als hij het lo
kaal verlaat, draait hij zich naar 
mij toe en zegt: “Bedankt voor 
de les.” Ik sta al bijna 30 jaar 

Vervolg 'Gewoon = Bijzonder'

voor de klas, maar hij is de eer
ste die dit consequent doet, dus 
ook van hem kunnen we leren: 
ook het gewone is bijzonder! 

Lieve mensen, het is maar 
een gewoon artikel geworden, 
maar laten we ons er alsjeblieft  
bewust van zijn en blijven dat
ook het gewone bijzonder is! 

Op 20 maart/14 adar II is 
het Poeriem

Op Poeriem geven we pakketjes 
eten aan vrienden (Mishlo'ach 
Manot) vanwege de vreugde over 
de feestdag en om eenheid en 
vriendschap te vergroten. Het is 
goed om aan veel vrienden pak
ketjes te geven, maar het geven 
van geld aan de armen is belang
rijker!
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