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We beginnen met een buitengewoon 
positieve mededeling: we hebben nu 
ruim meer dan 200 abonnementen!
Een zeer gevarieerd ‘zomernum-
mer’. Nog geen vaste rubriek van Erik 
Kweksilber. Hij heeft het nog te druk 
met de herinrichting van zijn  nieuwe 
oude winkel. Wij wensen hem daar 
heel veel succes mee!
Toch worden er 2 zeer verschil-
lende boeken besproken; één over 
Maimonides (p. 10) en één over Het 
geheim van Adderhorst (p. 14).
Bovendien vind ik het de moeite 
waard te vermelden dat er een nieuwe 
(herziene) druk van De joodse keuken 
van Claudia Roden is verschenen. 
Eerlijkheidshalve moet ik bekennen 
dat ik vooral de lay-out en de papier-
keuze van de eerste druk fraaier vind; 
ook is de inhoudsopgave in de eerste 
druk overzichtelijker. De recepten, 
verhalen en anekdotes blijven echter 
onovertroffen!

Nog enige ‘nazorg’ van Sjawoe’ot dat 
bij het verschijnen van dit nummer net 
gevierd is. Sowieso een heel belang-
rijk feest - het Wekenfeest, met wel 7 
verschillende namen. Met als hoog-
tepunt het ontvangen van de Tora, 
Matan Tora, bij de Openbaring op de 
Sinaï. Ook de Sjiv'at Hamieniem ('De 
Zeven Soorten') spelen een belang-
rijke rol (zie pag. 13).

Ik wens u een prachtige zomer – be-
ter dan de lente kan haast niet, maar 
wie weet. Geniet van de lange lichte 
dagen.
Het volgende nummer is alweer 
een voorbereiding op de Hoge 
Feestdagen! En zo raast het jaar voor-
bij.

Ruth Lipschits-de Leeuwe

Illustratie: Deborah van der Schaaf
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O.R.T.

Deze JaGDaF komt uit in de peri
ode van ‘de 3 weken’, een rouwpe
riode vanwege de vernietiging van 
Jeroesjalajim en de Tempel. De 
drie weken beginnen met de vas
tendag van de 17e Tammoez (dit 
jaar op 19 juli) en eindigen met 
de vastendag van 9 Aw (9 augus
tus). Op de 9e Aw is zowel de eer
ste Tempel – door de Babyloniërs 
– als de tweede Tempel – door de 
Romeinen – vernietigd. Sindsdien 
spreken we over een periode van 
galoet, ballingschap. Aan die peri
ode zal pas echt een einde komen 
bij de herbouw van de derde Tem
pel en de terugkeer van het Joodse 
volk naar het Joodse land (de con
troverse over de religieuze status 
van de staat Israël is een onder
werp apart, dat buiten de context 
van dit artikel valt). In eerdere 
artikelen heb ik al geschreven 
over deze rouwperiode en nu wil 

ik met u iets leren over de stad, 
die centraal staat in deze periode. 

Velen van u zullen met mij het 
gevoel delen, dat een bezoek aan 
Israël, zonder een bezoek aan 
Jeroesjalajim niet ‘af’ is. Er ont
breekt iets aan, als ik niet op z’n 
minst één keer bij de Kottel Ha
ma’arawi, de Westelijke muur van 
de Tempel ben geweest. Het mooist 
vind ik het op een moment dat de 
plek nog niet ‘ingenomen’ is door 
toeristen, maar nog ‘van ons’ is.   
Toen ik nog leerde in Jeroesja
lajim had ik de gewoonte om re

gelmatig zeer vroeg ’s ochtends 
naar de Kottel te gaan, om daar 
met de allereerste minjaniem* te
dawwennen. Die volgen de ge
woon te om de Amida, het staan
de stille gebed, uit te spreken 
precies op het moment dat de zon 
opkomt. Een mooier moment is 
haast niet denkbaar. Eerst het  
ge roezemoes van al die minja
niem en dan die stilte van en
kele minuten, slechts doorbroken 
door het gefluit van de vogeltjes. 

Wat betekent de naam
Jeroe sja lajim? 
Eigenlijk is de naam opgebouwd 
uit twee delen, namelijk ‘jeroe’ en 
‘sjalajim’. Beide namen worden in 
verband gebracht met onze aarts
vader Awraham. De Tora vertelt 
ons dat Awraham een oorlog heeft 
moeten voeren om zijn neef Lot 
te bevrijden, die weggevoerd was 

Drie weken van rouw – bei
de Tempels verwoest, lang 
geleden. En wat betekent 
het woord Jeroesjalajim?

Jeroesjalajim

Een geïllustreerde kaart van Israël, met Jeruzalem in het centrum. 
Getekend door een rabbijn uit Safed, 1875

door rabbijn S. Evers
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in krijgsgevangenschap. Awra
ham heeft gezegevierd en daarna 
vertelt ons de Tora dat hij een
tiende van de buit heeft afgestaan 
aan Malki Tsedek de koning van 
Sjalém. Deze Malki Tsedek was 
in die tijd bekend als priester voor 
God. Volgens onze geleerden is 
deze Malki Tsedek niemand an
ders dan Sjém, de zoon van Noach. 
In een veel latere periode van 
zijn leven krijgt Awraham de 
opdracht om zijn geliefde zoon 
Jitschak te offeren op de berg 
Moria. U kent dit beroemde ver
haal van de Akédat Jitschak, de 
offerande van Jitschak. Vader en 
zoon gaan samen op weg. En hoe
wel de vele schilderijen van dit 
verhaal anders suggereren, was 
Jitschak geen jonge knaap meer, 
maar een volwassen man van 37 
jaar. De Tora noemt hem ‘jongen’ 
omdat hij nog niet getrouwd was. 
Uitein delijk loopt dit verhaal goed 
af en offert Awraham een ram 
in plaats van zijn zoon Jitschak. 
Awraham zegt dan: “G’d zal zien 
– Jir’èh” en even daarna zegt hij 
“God zal gezien worden – Jéra’èh.  

De naam Jeroesjalajim is een sa
menstelling van deze woorden 
Jir’èh/Jéra’èh en Sjalém, beide 
sterk verbonden met de eerste 
aarts vader Awraham. Het woord 
sjalém heeft ook twee betekenis
sen die nauw verwant zijn, name
lijk ‘volmaakt’ en ‘vrede’(sjalom). 
In deze stad kan men het God
delijke sterk ervaren, waardoor 
men tot een innerlijke volmaakt
heid kan komen, tot vrede met 
zichzelf en met zijn omgeving.

In de tijd van de Tempel trok men 
drie keer per jaar op naar Jeroesja
lajim, om daar de religieuze batte
rij op te laden. En hoewel we tegen
woordig geen Tempel meer hebben, 
hebben velen toch het gevoel dat 
ze daar hun batterij weer opladen.  

Een trechter
Misschien heeft u wel eens zeer 
oude wereldkaarten gezien, nog 
uit de Middeleeuwen. Op deze 
kaarten staat Israël in het midden 
afgebeeld en staan de verschil
lende werelddelen als een soort 
kwabben rondom Israël. Het lijkt 
me zeer onpraktisch als nautische 
kaart, maar in spirituele zin klop
pen de kaarten wel. Vanuit de hele 
wereld richten we onze gebeden op 
Israël, en vanuit Israël op Jeroesja
lajim en in Jeroesjalajim op de 
plaats waar eens de Tempel heeft 
gestaan. Ik krijg daarbij altijd 
het beeld voor ogen van een grote 
trechter, waarin al die gebeden sa
men komen op één plaats en van
daar uit omhoog stijgen. Immers 
het aardse Jeroesjalajim staat te
genover het hemelse Jeroesjalajim. 
Na de verovering van Israël door 
Jehoshoe’a, de opvolger van Mo
shé, heeft het nog een aantal eeu
wen geduurd tot Jeroesjalajim 
het spirituele centrum werd van 
het Joodse volk. Pas onder koning 
David heeft men de stad veroverd 
en koning David heeft de voorbe
reidingen getroffen om daar de 
definitieve Tempel te bouwen. Zijn 
zoon en opvolger, koning Sjelomo, 
heeft daar de eerste Tempel ge
bouwd. Deze heeft stand gehouden 
tot de vernietiging door de Baby

loniërs, waarna het Joodse volk 
werd weggevoerd in ballingschap. 
Na afloop van deze 70-jarige bal
lingschap is de tweede Tempel 
herbouwd door Ezra en Nechemja 
en later verfraaid door koning He
rodes. Tot uiteindelijk ook deze 
Tempel vernietigd is door de Ro
meinen en het Joodse volk opnieuw 
in ballingschap is gestuurd. Het 
enige wat overbleef is de Kottel 
Hama’arawi, de Westelijke Muur. 
Maar anderzijds, de Babyloniërs
en de Romeinen bestaan niet 
meer. Van hun culturele, weten
schappelijke en filosofische ont
wikkelingen zijn vele restanten 
overgebleven, maar dat zijn her
inneringen. Het Joodse volk chaj 
wekajam, leeft en bestaat en gaat 
nog steeds verder op dezelfde ma
nier zoals onze voorouders het 
de den. Helaas de gebouwen zijn 
ver nietigd en dagelijks vragen 
we om de herbouw hiervan, maar 
de spirit en de kracht van het 
Joodse volk zijn ongeschonden. 

Onze profeten zeggen dat bovenge
noemde vastendagen zullen veran
deren in dagen van vreugde en blijd
schap. Moge dat zo zijn, nog voor 
het uitkomen van deze JaGDaF! 

* Minjaniem, het meervoud van 
minjan, het aantal mensen dat 
nodig is om een dienst te laten 
plaatsvinden.

Vervolg 'O.R.T.'
Jeroesjalajim
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Jeruzalem is op kaarten lang voorgesteld als het 'centrum van de wereld'.
Hier afgebeeld op een laat zestiende eeuwse Duitse kaart.

Uit: Teddy Kollek &  Moshe Pearlman, Jerusalem Sacred City of Mankind A History of Forty Centuries
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Joodse Groningers van Weleer

tractjaren bij het leger beëindigd.  
Het was zijn tweede periode van 
zes jaar en misschien was hij 
blij dat we Indië achter ons lie
ten. Wat mij in Holland opviel 
was dat het er zo koud was en 
dat er zoveel blanken woonden.  
In Indië ben ik hoofdzakelijk opge
voed door de baboe en de djongos, 
terwijl de kinderen van de lokale 
bevolking mijn speelkameraadjes 
waren. Ma was wel zorgzaam voor 
mij en mijn kleine broertje Harry 
maar alleen kan ik haar liefde en 
aanrakingen niet meer in mijn ge
heugen terughalen. Op dinsdag 8 
januari 1907 kwamen we aan in 
Amsterdam. We verbleven er de 
eerste dagen bij de familie van pa. 

Inleiding
Herman Isidoor de Vries 
was mijn vader. Ik heb hem 
tot mijn 10e jaar gekend. 
Hij was nog geen veertig jaar 
toen hij in Auschwitz vermoord 
werd. In zijn korte leven heeft 
hij vele keuzes moeten maken 
die ernstige gevolgen hadden. Hij 
heeft altijd gekozen voor hen die 
hem lief waren. Daar hij nooit 
zijn stem kon laten horen omdat 
hij meestal in een bedreigde om
geving moest fungeren, zal ik
hem zelf aan het woord laten.  

Nu ik voel dat ik voor de dood sta 
en mijn leven als in een versnelde 
film voor mij heen flitst, valt mij 
eigenlijk pas op dat ik maar een 
half leven geleid heb. Als ik op 
mijn leven terugkijk was het zo 
vol tegenstrijdigheden en conflic
ten dat je er eigenlijk 60 jaar 
voor nodig zou hebben om al die 
zaken, emoties en plotselinge ge
beurtenissen te kunnen verwer
ken. Maar laat ik aanvangen
bij het begin.  

De terugkeer naar Nederland
De vroegste herinnering die bij 
mij boven komt is aan boord van 
het ‘s.s. Oranje’ midden op zee. 
Ik sta aan de hand van mijn 
moeder en kijk over de onmetelij
ke watermassa. “Wat is dat groot 
ma”, roep ik vol ontzag. Ook zijn 
er nog wat flarden en flitsen van 
de periode dat we in Kota Radja 
woonden, maar duidelijk zijn 
die niet. Ik was 4 jaar toen we 
van Indië naar Holland gingen. 
Mijn vader had in 1906 zijn con

Er waren veel ooms en tantes en 
natuurlijk de moeder van pa, oma 
Celine. Ze had haar hele huwe
lijksperiode met haar man Yzac de 
Vries in Leeuwarden doorgebracht. 
Na het overlijden van Yzac was zij 
op zevenenvijftigjarige leeftijd weer 
naar Amsterdam teruggekeerd.  
Ik had het er best naar mijn zin. 
Er werd heel wat af geknuffeld 
wat mij een warm gevoel gaf. 
Toen we met de trein naar Gro
ningen doorgingen was het voor 
mij moeilijk om afscheid te nemen. 
Ik huilde dan ook bittere tranen.  
Op het station in Groningen werden 
we opgewacht door oma Catootje. 
Opa was niet meegekomen want 
die was ziek zei oma. Hij was wat 
benauwd op de borst. Naar ik la
ter begreep was hij astmatisch.   
We zijn naar hun huis aan de 
Radebinnensingel nummer 13 ge
gaan. Beneden was de woonkamer 
met een tuin er achter en een keu
ken aan de zijkant. Boven waren 
drie slaapkamers waar we sliepen. 

De eerste jaren in Groningen
De pijn die ik voelde toen ik volgens 
de joodse rituelen besneden werd 
kan ik me nog zeer goed voor de 
geest halen. Achteraf gezien vind ik 
wel dat je op de leeftijd van 4 jaar, 
op zijn minst een lichte verdoving of 
roesje moet hebben om die ellende 
een beetje te verzachten. Boven dien 
werd er bij ons thuis totaal niets 
aan jiddishkat gedaan en zag ik 
de noodzaak er ook niet van in.
Het eerste jaar vond ik het ergste. Ik 
kon de mensen, vooral als ze Gro
nings spraken niet of nauwe lijks 
volgen. Pa had eerst verlof dus hij 

door René S. de Vries

Herman Isidoor de Vries - deel 1
 *17-10 -1902 Kota Radja +17- 08-1942 Auschwitz

Herinneringen aan mijn
vader; hij is zelf aan het 

woord – dat lijkt vreemd – 
maar dat was voor mij de 

beste vorm om te vertellen.

Herman op 17 jarige leeftijd. 
Foto toegestuurd uit Australië 
door de zoon van Leo Meyer.
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had mooi de tijd om te kij ken wat 
hij zou gaan doen. Opa Heiman, 
inmiddels al zesenzestig jaar had 
al aangeboden om bij hem in de 
zaak te komen. Maar daar voelde 
pa helemaal niets voor. Het was 
hem allemaal veel te klein en te 
pietepeuterig. De discussie over dit 
onderwerp tussen ma en hem liep 
soms zo hoog op, dat pa woedend 
het huis verliet. Vergeet niet dat 
we bij de ouders van ma woonden 
en dat er op gedempte toen moest 
worden gediscussieerd, zodat zij 
ons niet zou den horen. Uiteinde
lijk besloot pa in juni van dat jaar 
om toch maar weer naar Indië te 
gaan. Op 6 juli tekende hij voor 
nog eens zes jaren als sergeant
majoorstafschrijver. We zouden 
op zaterdag 10 augustus 1907 ver
trekken met het ‘s.s. Grotius’ naar 
Batavia. Maar zover is het nooit 
gekomen. Waarom wist ik toen niet. 
Later, veel later pas, bleek dat hij 
toen al gezondheidsklachten had 

en daar op afgekeurd was. Pa is 
toen uiteindelijk, zij het morrend, 
in de zaak van opa gegaan. De 
Firma H.J. Polak in touw en stof
feerdermaterialen kreeg toen een 
pand aan de Coehoornsingel num
mer 28. Het pand werd gehuurd en 
stond net op de hoek van de Coe
hoornsingel en de Driemolendrift. 
Beneden was de zaak en het maga
zijn waar de springveren, houtwol, 
singelband, de kopspijkers, nagels 
en de bekledingsstoffen werden 
opgeslagen. Boven was een ruime 
woning met nog een verdieping 
erboven waar een aantal ruime 
slaapkamers gesitueerd waren. 

In december 1910 overleed mijn 
grootmoeder Celine op tweeënze
ventigjarige leeftijd. Ik was 
toen acht jaar en zat net op 
de lagere school. Pa is alleen 
naar de begrafenis geweest. 
Van mijn lagere schooljaren kan ik 
mij niet veel meer herinneren. Wel 
weet ik dat ik pas op achtjarige 
leeftijd naar school ging. Er zat 
een tweeling bij ons in de klas, 
dat weet ik nog wel. Twee jongens 
Van Dam die vlak bij ons aan de 
Munnekeholm woonden waar hun 
vader een kruidenierszaak had. 
De huiselijke toestan den werden
er op zijn zachts uitgedrukt
niet beter op. 
Naar de buitenwereld toe kon 
mijn vader zich nog beheersen, 
en waren zijn woedeuitbarstin
gen nog redelijk zeldzaam, maar 
thuis lukte dat vaak niet meer. 
Vader was altijd al wat extreem 
ge weest in zijn militaire benade
ring van het gezinsleven. De stipt

heid waarmee alle handelingen 
vervuld moesten worden, namen 
een steeds grotesker karakter 
aan. Ik heb het zoveel mogelijk 
over mij heen laten gaan, maar 
helemaal lukt dat natuurlijk niet. 
Mijn broer tje Harry kon er slechter 
tegen, hij was dan ook twee jaar 
jonger. ‘s Avonds in bed hoorde ik 
hem, door de dunne planken wand 
van mijn zolderkamertje onder de 
deken, vaak heftig snikken als er 
weer een woedeuitbarsting van pa 
was geweest. Ma hield zich kra
nig, hoewel ze toch ook soms felle 
ruzie met pa had, hield ze hem 
vaak nog de hand boven het hoofd.  

Iedere morgen, voor mijn broertje 
Harry en ik naar school gingen, 
moest hij onze handen inspec
teren of er ook vuile nagelranden 
waren. Als ze niet schoon wa
ren kregen wij een pets met zijn 
liniaal op onze handen. Dit was 
een overblijfsel van zijn dienst
tijd als adjudant schrijver. 
Harry sloeg op een gegeven moment 
zo door dat hij gillend zijn kamer 
uit vluchtte en ook niet meer op 
school verscheen. Toen hij terug
kwam werd er niet over gesproken, 
maar de situatie verbeterde wel 
iets. Echter niet voor lange tijd. 
Op een dag kwam ik te laat van 
school. Het zal 1915 geweest zijn. 
Ik was 13 jaar en zat in de zesde 
klas en ik moest nablijven. Waar
om kan ik mij helemaal niet meer 
herinneren, maar ik was daardoor 
een halfuur later thuis dan nor
maal. Zonder af te wachten wat 
de reden was, werd ik overladen 
met een geweldige scheldpartij Radebinnensingel no. 13



8 JaG18 juni jaargang 24 nummer 3

waar niets tegen in te brengen was.
De heftigheid van de emoties was 
zo groot dat ik het nog in mijn 
maag voel als ik eraan denk. 

De HBS tijd
In 1917 ging ik naar de eerste klas 
van de Handels HBS, ik was toen 
bijna 15 jaar en meteen de oudste 
van de klas. Die tijd op de Handels
HBS was eigenlijk best een gezel
lige tijd. De kameraadschap en de 
vele onderlinge contacten maakten 
het allemaal wat gemakkelijker.  
Mijn prestaties waren in de eerste 
klas, net als die van vele anderen, 
niet al te best. In latere klassen 
ging dat gelukkig beter en was ik 
met Frans en Geschiedenis een van 
de betere leerlingen. In mijn HBS 
tijd vond ik veel van de warmte 
die ik thuis zo moest missen, bij 
de ouders van mijn vrienden. Veel 
ging ik om met Arnold Cohen, Leo 
Meyer en Arend Duiker. De sport 
begon een belangrijk onderdeel 
van mijn leven te worden. Arend, 
die ook bij mij in de klas zat, was 
helemaal een uitblinker. Hij is la
ter dan ook gymna stiekleraar ge
worden. Aanvankelijk was het 
wel een probleem dat mijn vrien
den niet bij mij thuis konden ko
men. Pa vond dat allemaal veel 
te druk! Hij was natuurlijk bang 
dat hij weer een van zijn woede
uitbarstingen zou krijgen. Na 
verloop van tijd, ik had er tussen 
neus en lippen wel eens iets over 
losgelaten, begrepen ze het wel en 
werd het geaccepteerd. Er werd 
niet meer over gepraat. In verschil
lende sporten bleek ik zelf ook zeer 
goed te zijn. Met hardlopen op de 

100 meter blonk ik zelfs uit. Hier
mee heb ik nog eens een zilveren 
medaille gekregen bij wedstrijden 
op landelijk niveau met een tijd 
van 11.2 seconde. Voetballen deed 
ik ook graag, alhoewel dat er soms 
wel erg ruw aan toe ging. Ik ben er 
zelfs eens een oorlelletje mee kwijt
geraakt, maar dat was pas jaren 
later toen ik bij Hakoa (een Joodse 
voetbalvereniging) speelde, ik zal 
toen ongeveer 22 jaar geweest zijn.  

In de zomervakantie, om precies 
te zijn op dinsdag 17 juli 1919, ik 
was toen 16 jaar en zou naar de 
derde klas van de HandelsHBS  
gaan, gebeurde er iets vreselijks. 
Pa had al lang kalmerende medi
cijnen van Dr. Nathans gekregen, 
maar die hielpen kennelijk niet 
vol doende. Hij kreeg een epilep
tische aanval en werd in het Aca
demisch ziekenhuis opgenomen. 
In zijn reactie, welke gepaard 
ging met heftige ongecontroleerde 
bewegingen van armen en benen, 
sneuvelde er thuis eerst het een en 
ander aan meubilair, serviesgoed 
en gordijnen. We hadden toen al 
telefoon, nummer 1791, naar ik 
me nu herinner. Ma kon dus gauw 
bellen met Dr. Nathans, die er 
al vrij snel was. Gelukkig heb ik 
dat niet meegemaakt, ik was niet 
thuis, maar mijn broertje Harry
wel en die was er vre selijk 
kapot van. 
Ma hield zich kranig, maar maak
te zich zorgen of er ook men
sen geweest waren die gezien 
had den hoe haar man geheel 
ont   luisterd naar buiten, een 
ziekenauto werd ingedragen. 

Eén klein meisje, genaamd Mona 
Cohen, zeven jaar oud, liep toeval
lig langs en heeft het nooit ver
geten. (Zie een interview met haar 
in JaGDaF nr. 99, september 2007.) 

Einde deel 1

Vervolg 'Joodse Groningers van Weleer'
Herman Isidoor de Vries

Nauwelijks zijn ze geplant, nauwe
lijks gezaaid, nauwelijks hebben ze 
wortel geschoten, of hij blaast over 

hen, en ze verdorren en de stormwind 
neemt hen op als kaf.

Jesaja 40:24
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Soldate X
door Simon Soesan

“Je mag erover schrijven, maar beloof me dat je mijn naam niet 
noemt!”, zei de soldate tegen me terwijl ze glimlachte. Ik knikte 
bevestigend en maakte mijn notities.

Het was donderdagavond en onze 
zoon was thuis gekomen uit het 
leger. Hij heeft al meer dan twee 
van zijn drie jaar erop zitten 
en blijft enthousiast over zijn 
dienstplicht. Zoals wel vaker was 
hij door zijn twee beste vriendjes 
uit zijn schooltijd, Nicolas en 
Wassim, opgehaald van de 
trein en naar huis gebracht. 
Hij was nog maar net binnen, 
met zijn wapen en tas achteloos 
om zijn schouder, toen er weer 
werd gebeld en een soldate 
binnenstapte. Wassim en Nicolas 
keken stomverbaasd naar de 
jonge vrouw die in uniform kwam 
binnenlopen. Ook zij had haar 
wapen en tas om haar schouder. 
Ze had rode soldatenlaarzen aan 
en boven haar linkerborstzakje 
zaten zilveren vleugels. Wassim 
en Nicolas spraken haar ver
baasd in het Arabisch aan, en 
ik wist genoeg: haar uniform 
liet zien dat deze jongedame 
in een gevechtseenheid zat en 
parachute sprong en haar naam 
en taal maakten duidelijk dat 
ze Arabisch was. Haar sol daten
laarzen duidden ook nog even aan 
dat ze in een speciale eenheid zat. 
Weet u dat ook weer.  
Het gesprek sloeg al snel over 
naar Ivriet, de taal van ons land 
en ik rook een verhaaltje voor 
mijn column hier. 

X is Moslima. Ze groeide op 
in Haifa in ging naar dezelfde 
school als onze zoon en zijn 
vrienden. Zoals alle Arabieren, 
werd ze niet opgeroepen voor 
dienstplicht, maar zij lapte dat 
letterlijk aan haar laars en, in 
navolging van haar vader die 
hetzelfde jaren terug deed, ging 
ze als vrijwilligster naar het 
leger. Alleen eiste ze wel een 
gevechtseenheid. “Anders verveel 
ik me zo,” zei ze tegen me.  
Aangekomen in de hoofdkazerne 
werd ze soldate: ze kreeg haar 
uniformen, laarzen, inentingen 
en toen dat allemaal voorbij was 
werd haar medegedeeld dat haar 
dienst erg op prijs werd gesteld 
en dat men haar wilde aanstellen 
als secretaresse. Juf X maakte 
kort maar krachtig duidelijk dat 
ze daarvoor niet wilde dienen 
en toen men haar niet begreep, 
werd ze luidruchtig. Een hoge 
officier die in de buurt was, 
hoorde het lawaai en luisterde 
geamuseerd naar haar. “Jij wilt 
in een gevechtseenheid dienen?” 
vroeg hij haar. Ze knikte boos. 
Hij gebaarde haar hem te volgen. 
Buiten legde hij haar uit dat hij 
haar naar een cursus zou sturen, 
een opleiding. En als het haar zou 
lukken om daar uitmuntend uit 
te komen, kon ze bij hem in zijn 
eenheid dienen. 

Dat was een jaar geleden. Ik 
vroeg haar of het niet moeilijk 
was in haar gemeenschap, waar 
haar diensttijd uitzonderlijk is. 
Ze keek naar Wassim. “Ik heb er 
heel wat vrienden en vriendinnen 
mee verloren,” zei ze zacht. “Maar 
het wordt tijd dat we allemaal 
inzien dat we hier samen in ons 
land wonen en dat we allemaal 
iets moeten geven en niet alleen 
dingen eisen,” zei ze simpel. 

Mijn levenspartner riep het 
viertal aan tafel. Ze had eten 
voor ze klaargemaakt. Wapens 
en tassen bleven op de vloer 
achter en ik keek naar de vier 
vertegenwoordigers van onze 
toekomst: een Christen, een 
Moslim, een Moslima en een Jood 
die hongerig aan de schnitzels 
begonnen.  
Wat later die avond gingen 
ze samen naar de film. Een 
tekenfilm, want ondanks de 
uniformen blijven kinderen 
kinderen.

© Simon Soesan

(deze column werd eerder 
op de website van Crescas 
gepubliceerd)
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Juist toen de Boekenweek begon, 
met als thema ‘Curriculum Vi
tae, geschreven portretten’, bio
grafieën dus, sloeg ik een nieuw 
boek open over Maimonides * – de 
RaMBaM  (Rabbi Mosjé Ben Mai
mon). Nu kleeft er een bezwaar 
aan biografieën. Ze streven naar 
volledigheid. Geen detail wordt de 
lezer bespaard, of het nu gaat om 
iemands activiteiten, geschriften, 
maaltijden of ontmoetingen. De 
punctuele maar bezeten biograaf is 
soms jaren in de weer en gaat soe
pel voorbij aan het eenvoudige feit 
dat de lezer wel eens een hapje wil 
eten, of nog iets anders omhanden 
heeft dan zijn boek, dat zomaar 
honderden bladzijden beslaat.  
Getroost keek ik dan ook naar 
mijn boek van welgeteld 224 blad
zijden. Dat was knap! In zo’n kort 
bestek een portret schrijven van 
een reus als Maimonides.  Tege
lijkertijd besprong me de twijfel: 
kán dat wel, een biografie in goed 
tweehonderd pagina’s, van iemand 
die zulke diepe sporen getrokken 
heeft? Iemand bovendien die leef
de in een zo ver verleden tijd, die 
we ons moeilijk helder voor ogen 
kunnen halen? Maar heeft niet 
bijvoorbeeld Jan Steen zijn perso
nages markant getypeerd in mi
nutieuze portretten, en deden niet, 
op een heel andere manier, ook 
abstracte schilders dat? Het kan: 
de essentie treffen zonder een ver
pletterende hoeveelheid details.  
Onvermijdelijk zijn veel gege
vens over Maimonides’ leven 
door de eeuwen verzwolgen: brie
ven, aan tekeningen, data, ge
tuigenis sen van tijdgenoten. Dat 

Maimonides op een Israëlische 
postzegel, 1952/1953

is jammer, maar bewaart ons 
te gelijkertijd voor overmaat. Er 
heeft genoeg de tijd doorstaan 
om ons een goed beeld te geven 
van de grote man en zijn werk. 
 
Arts en filosoof
Wie zal kunnen zeggen: mijn dok
ter is een filosoof? Maimonides was 
zo iemand: arts en wijsgeer, een 
mens die begerig was naar wijs
heid. De kennis en wijsheidzoeker 
werd filosoof, de filosoof zocht in 
de traditie God en werd theoloog, 
de theoloog doordacht wat zijn ge
loof betekende voor de mens, in ge
zondheid en ziekte, en werd arts. 
Dat is in een notendop de bijzon
dere betekenis van Maimonides, 
dat hij in dit alles het verband zag. 

Omzwervingen
Het was in Maimonides’ tijd niet 
vanzelfsprekend dat een Joodse 
jongen ging studeren. Maar zijn 
vader was rabbijn en rechter, een 
vooraanstaande persoonlijkheid 
in Córdoba, waar Mosjé  in 1135 
werd geboren. Zo kreeg hij van 

huis uit een grondige kennis mee 
van de Joodse godsdienst en cul
tuur. Het was helaas het einde 
van wat wel de gouden eeuw van 
de Joodse cultuur in Spanje wordt 
genoemd. Al in 1148 werd de stad 
ingenomen door de gewelddadige 
berberdynastie van de Almoha
den en was het afgelopen met de 
vreedzame coexistentie van Jo
den en moslims. De familie moest 
vluchten en belandde na lange 
omzwervingen in het Marokkaan
se Fez, waar de jonge Mosjé zijn 
studie van de Tora en de (Grieks
Arabische) filosofie vervolgde; met 
name Aristoteles werd zijn grote 
voorbeeld. De Joden waren er ech
ter genoodzaakt zich naar buiten 
toe voor te doen als moslims, zoals 
in later tijd in Spanje en Portu
gal de Marranen. Of ook de jonge 
Mosjé zich noodgedwongen offici
eel ‘bekeerde’ tot de islam is nog 
steeds een twistpunt. Vaststaat 
dat de familie na enige tijd haar 
toevlucht zocht in Palestina, waar 
de kruisvaarders het Koninkrijk 
Jeruzalem hadden gesticht. Daar 
heerste grote vrijheid. In die tijd 
had Maimonides al verschillende 
publicaties op zijn naam, en ook 
van de riskante bootreis naar Ac
c ra en de tocht naar Jeruzalem en 
Hebron heeft hij verslag gedaan.  
Palestina was een ontgoocheling. 
Het land was sterk ontvolkt maar 
het wemelde er van de ‘christenen’ 
en wel het allerergste uitschot: ge
lukzoekers en criminelen. In Egyp
te was het beter. Daar leefde een 
welvarende Joodse gemeente in re
latieve vrijheid. Daarom verhuis
de de familie andermaal, dit keer 

Een wijze dokter
door Henk Schreuder
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naar Alexandrië. Maimonides’ va
der overleed echter. Zijn broer Da
vid zette de handel in edelstenen, 
waarvan de familie leefde, voort. 
Maimonides zelf bleef vrijgesteld 
voor studie, want het was duide
lijk dat daar zijn talent én zijn 
ambitie lag. Op een scheepsreis 
naar het verre India moet David 
echter omgekomen zijn. Hij keerde 
niet terug en de familie werd bijna 
brodeloos. Maimonides zakte uit 
verdriet over zijn verloren broer 
weg in een diepe depressie. Hij 
was 36 jaar, hij had zijn vader en 
zijn broer verloren en zat zonder 
inkomsten. Het was een keerpunt 
in zijn leven: hij zag het belang in 
van een goede gezondheid en ging 
zich toeleggen op de geneeskunst.  

Later nam Maimonides zijn intrek 
in Fustat, dat dichter bij de hoofd
stad Cairo lag (en er tegenwoordig 
een voorstad van is). Hij was be
noemd tot lijfarts van de beroem
de sultan Saladin. Tevens klom 
hij op tot nagied: opperrabbijn en 
opperrechter voor de Joden in het 
door Saladin bestuurde rijk. Hij 
groeide uit tot de centrale vraag
baak van de Joodse gemeenschap, 
die slecht op de hoogte was van 
de inhoud van Tora en Talmoed. 
De ongeveer 600 responsa die hij 
schreef op hem voorgelegde vragen 
vormen een belangrijke bron van 
informatie over zijn denkbeelden 
en over gebeurtenissen in zijn le
ven. Veel geschriften en fragmen
ten van geschriften uit een peri
ode van vijfhonderd jaar, waar
onder ook materiaal dat betrek
king heeft op Maimonides en zijn 

tijd, zijn eind negentiende eeuw 
door Solomon Schechter terug
gevonden in de geniza van Cairo. 

Geloof en medisch beroep
Sherwin Nuland, de schrijver van 
de biografie, is hoogleraar kli
nische chirurgie en legt dan ook 
sterk de nadruk op de medische in
teresses van Maimonides en op de 
relatie tussen het Joodse geloof en 
het medisch beroep. Dat is een in
trigerend onderwerp. Maimonides 
benadrukt sterk het belang van 
lichamelijke gezondheid voor een 
gezond geestelijk functioneren. 
Deze optiek én zijn grondige ken
nis en praktische ervaring bezorg
den hem uiteindelijk zijn functie 

als hofarts van de sultan. De Ara
bische artsen uit die tijd waren 
daarentegen voornamelijk theore
tisch georiënteerd. (Al in het oude 
Rome werden Joden gewaardeerd 
om hun geneeskundige kennis en 
ofschoon de Romeinse Joden van 
de zestiende eeuw tot de eenwor
ding van Italië in 1870 achter de 
poorten en muren van het ghetto 
moesten wonen, waren verschil
lende lijfartsen van pausen van 
Joodse afkomst. Paus Adrianus 
VI, de Nederlandse paus, stelde 
zelfs de Joodse artsen vrij van het 
verplicht dragen van gele kleding.) 
Helaas laat de twaalfde eeuw, 
waar in Maimonides leefde, op 
me disch gebied weinig nieuwe 
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ont wikkelingen zien. Ook zijn 
ver diensten liggen daar niet. In 
mo derne termen: hij deed meer 
aan care dan aan cure. Maar hoe 
vernieuwend was dat! Maimoni
des’ rationaliteit, die hij aan de 
Grieken ontleende, en die hem in
spireerde in zijn zoektocht naar 
ver zoening van de filosofie met 
het Joodse geloof, kwam hem 
juist als arts van pas: hij zag in 
dat een gezonde geest bij voorkeur 
woont in een gezond lichaam. Hij 
was zijn tijd ver vooruit in zijn 
aandacht voor het psychologische 
en spirituele functioneren van de 
mens, in gezondheid en ziekte.  
De weerspiegeling hiervan zien 
we in heel zijn werk, zoals in zijn 
Commentaar op de Misjna, zijn 
Sefer haMizwot (waarin hij de 613 
mitswot systematiseert door ze te 
herleiden tot 14 beginselen), de 
Misjné Tora, de Gids der verdool
den en Pirké Mosjé (Hoofdstukken 
van Mozes), een verzameling me
dische aforismen; in totaal schreef 
hij tien medische verhandelingen, 
alle in het Arabisch. Toen later 
de Arabische wetenschappelijke 
literatuur in het Latijn werd ver
taald, maakte het christelijke 
westen kennis met het werk van 
Maimonides en het bleef er eeu
wenlang in de belangstelling. Ook 
vertalingen in het Hebreeuws 
kregen talloze heruitgaven. Toch 
is het niet allereerst door al deze 
(soms moeilijke) geschriften dat 
zijn herinnering is blijven leven, 
maar vooral door zijn onvermoei
bare inzet voor het behoud van de 
gemeenschap van het Joodse volk, 
toen dit door pressie van buitenaf 

en erosie van binnenuit sterk in 
zijn voortbestaan werd bedreigd. 

Maimonides’ functie als hofarts en 
zijn zorg voor zijn geloofsgenoten 
en de zieken die hem raadpleegden 
gingen zijn krachten te boven. In 
de laatste tien jaar van zijn leven 
was hij vaak de uitputting nabij. 
Op 13 december 1204 (20 tevet 
4065) overleed hij, 66 jaar oud. 
Op zijn verzoek werd hij begraven 
in Tiberias. Daar rust ‘Mozes, de 
grootste Joodse wijze sinds Mozes’.  
De twaalfde eeuw ligt ver ach
ter ons. Toch komen veel van de 
problemen uit die tijd ons maar 
al te bekend voor. En Maimoni
des’ denkbeelden, zoals die over 
de verhouding tussen geloof en 
wetenschap en over de vrije wil, 
zijn vaak verrassend actueel. Zijn 
motto was: ‘Leer uw tong te zeg
gen: “Ik weet het niet”, en ge zult 

Vervolg 'Een wijze dokter'

Handschrift Maimonides, Arabisch in Hebreeuwse letters

vooruitgang boeken.’ Zijn streven: 
‘Het doel van het streven naar 
waarheid is het kennen van de 
waarheid, en de Tora is de waar
heid; het doel van het kennen 
van de geboden is ze vervullen.’ 

De boeiende biografie van Sherwin 
Nuland is hier en daar behoor
lijk compact. Te meer omdat  be
knoptheid uiteraard beperkingen 
mee brengt, bijvoorbeeld waar het 
gaat over Maimonides’ –  soms fel 
be en omstreden! –  inspannin
gen om de Tora en de Talmoed te 
systematiseren en zo toeganke
lijker te maken. De vertaling 
van Marijke van der Meer leest 
ech ter over het algemeen vlot.  

* Sherwin B. Nuland, Maimoni
des, een biografie, uitgeverij
Atlas, Amsterdam 2010.
€ 24,95
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Berichten

Sjoeltje Emmen (2)
In het maartnummer van JaG
DaF werd enige aandacht besteed 
aan de synagoge in Emmen. Een 
foto van het gebouw trekt de aan
dacht. Ondanks dit zwartwitte 
beeld is toch duidelijk te zien dat 
de sjoel er weer knap bijstaat.  

Een mooi gebouw zonder gebrui
kers is als een schip zonder beman
ning; het ligt aan de kade en kan 
niet varen. Er is daarom een stich
ting opgericht die zich inmiddels al 
een jaar inspant om passende acti
viteiten in de sjoel te organiseren.
Gelukkig weten de Emme
na   ren inmiddels de weg 
naar de synagoge te vinden. 
De Stichting Emmer Sjoel ‘Sjem
mesj’ heeft in het winterseizoen 
twee optredens van de Emmer 
klez mergroep de Klezmajeurs ge
organiseerd. Lea Farkash kwam 
spreken over Joodse gebrui
ken. Op een andere zondagmid
dag vertelde Lien Braaf over 
Cha noeka, waarbij ze liederen 
op haar accordeon begeleidde.
De laatste voorstelling van dit 
sei zoen was een optreden van 
Thea van Rijsewijk met ‘Het Ge
beurde’. Ze vertelde  op indrin
gende wijze over het lot van een 
Joodse familie in de oorlog. Ze 
gebruikte hiervoor verhalen van 
Marga Minco. Haar verhaal werd 
omlijst door klezmermuziek. Heel 
aangrijpend om deze verhalen in 
zo’n omgeving te horen vertellen. 

Naast het organiseren van voor
stellingen stelt de Stichting zich 
ook andere doelen. Regelmatig 

bezoeken scholen het gebouw en 
krijgen uitleg over het Joden
dom. Steeds meer andere groe
pen vragen rondleidingen aan. 
Dit zijn vooral belangstellende 
kerk gangers, maar ook historisch 
en cultureel geïnteresseerden. 

Binnenkort gaan wij ertoe over 
om één zondagmiddag per maand 
het gebouw te openen voor het pu
bliek. Er wordt dan desgevraagd 
ook uitleg gegeven door een van 
de bestuurders van de Stichting. 

Heel fijn zou het natuurlijk zijn 
als er ook weer diensten ge
houden konden worden. Ook 
dit hoogste doel wordt nage
streefd. Hulp hierbij van Joodse 
zijde is daarbij onontbeerlijk. 

Klaas Hoogenboezem,
Secretaris Stichting Emmer 

Sjoel ‘Sjemmesj’   
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Boeken en films over de oorlog 
neem ik heel selectief tot mij. 
Desinteresse? Nee, natuurlijk 
niet. “Dat soort boeken/films is 
niet voor ons”, dat is ongeveer 
het leidend beginsel. Met alle 
respect en waardering voor soms 
prachtige, aangrijpende boeken/
films –  ik wist het al. “Opdat 
wij niet vergeten” is de mees
tal impliciete boodschap, maar 
ook  zonder dat aangrijpende 
boek/film zal ik niet vergeten en 
de lezer van dit blad evenmin.
Sinds vele jaren zit ik in het be
stuur van het Joods Historisch 
Museum. Dat is een van de heel 
weinige joodse musea op de wereld 
dat geen Holocaustmuseum is. Het 
is een museum over vele eeuwen 
Joden en Jodendom in Nederland 
en in die eeuwen vallen ook vijf 
verschrikkelijke jaren. De sjoa in 
Nederland als onderdeel, een gru
welijk, nooit te vergeten en nooit 
te herstellen onderdeel, van al die 
eeuwen Joods leven in ons land. 
Een paar honderd meter verderop 
staat het eigenlijke Nederlandse 
Holocaustmuseum, de Holland
sche Schouwburg. En dan hebben 
we ook het eigentijdse Digitaal Mo
nument. (www.joodsmonument.nl)

Een jaar of twee geleden bezocht 
ik in Zuidlaren de tentoonstelling 
‘Over het hoofd gezien’, een ten
toonstelling samengesteld door 
Lex Kater (en ingericht door Victor 
Levie) over familiefoto’s die door 
een reeks van toevalligheden een 
paar jaar tevoren waren terugge
vonden. Kort geleden ging ik naar 
Westerbork (ook zo’n monument 

dat er niet voor ons is) waar in het 
bezoekerscentrum dezelfde ten
toonstelling is opgebouwd. Op de 
openingsdag werd het boekje Het 
geheim van Adderhorst gepresen
teerd, waarin dezelfde Lex Kater 
het wonderbaarlijke verhaal ver
telt over de vondst en de gevolgen. 

Lex Kater en ik zijn vrienden 
sinds we in de vroege jaren ‘50 
elkaar leerden kennen in Habo
niem, de socialistischzionistische 
jeugdbeweging. Daar leerden wij 
eerst van, later aan, anderen over 
de grote helden van het socialis
me en het zionisme en natuurlijk 

vooral over de helden die beide 
overtuigingen waren toegedaan. 
Ook leerden wij hoe wij Israël en 
onszelf moesten verdedigen tegen 
die snode Arabieren (‘Palestijnen’ 
waren nog ver achter de horizon) 
en Lex en ik hebben menig stok
gevecht gevoerd. En het is een 
oude wijsheid dat zo’n stokgevecht 
de basis van vriendschap vormt. 

Als die oude band met Lex er niet 
was geweest, zou de kans klein zijn 
geweest dat ik de tentoonstelling 
zou hebben bezocht en het boek 
gelezen. En u weet nu dus ook dat 
ik niet een recensie schrijf, want 

Het geheim van Adderhorst
door Philip van Tijn
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dat kan niet in die relatie. Maar 
als ik het boekje niks had gevon
den, had ik wel een smoes bedacht 
toen Ruth Lipschits mij vroeg er 
in JaGDaF wat over te schrijven. 

Na al deze waarschuwingen wil 
ik wel kwijt dat Het geheim van 
Adderhorst een heel mooi boekje 
is. Het vertelt het verhaal van de 
toevallige ontdekking van het fa
miliearchief van de families Van 
Dam en Kater, bijna voor eeuwig 
begraven in Tynaarlo. Als er geen 
verbouwing was geweest, als die 
ene bouwvakker niet zo oplettend 
zou zijn geweest en als niet toeval
lig de huiseigenaar een dominee 
was geweest. Want dominees heb
ben, zoals bekend, vaak een hech
te band met het volk Kanaäns. In 
deze tijd is alles maar een muis
klik ver: dominee neemt contact op 
met Yad Vashem en binnen korte 
tijd komen Lex en zijn moeder 
een kopje thee drinken en de foto 
en documentenschat bekijken.
Terzijde: je moet er niet aan den
ken hoeveel van dergelijke schat
ten nog overal verborgen lig
gen en hoeveel er zijn vernietigd 
–  na de oorlog – omdat er toe
vallig geen oplettende bouwvak
ker of dominee in de buurt was. 

Maar die ontdekking is niet waar
om het gaat. Voor Lex Kater is de 
teruggevonden schat het uitgangs
punt om te vertellen. Vertellen in 
de oude joodse traditie. Daarom 
ook vertelt hij het verhaal voor 
kinderen, eenvoudig maar niet 
op een hinderlijk hurkentoontje.
Aan de hand van de foto’s vertelt hij 

over zijn familie, eigenlijk families. 
Hij vertelt hoe geleidelijk het gezin 
uiteenviel door de onderduik. Hoe 
het leven was voor een onderduik
kind, met zijn onderduikfamilies 
en pleegbroertjes en zusjes. Met 
welke problemen zo’n kind werd 
opgezadeld en met welke emoties. 
Dan is de oorlog voorbij. En hoe
wel als door een wonder de meeste 
naasten de oorlog hebben over
leefd, zijn er ernstige wonden. 
Het pleegbroertje en zusje dat de 
hoofdpersoon pas ruim een halve 
eeuw na de oorlog terugziet; alle 
contacten waren verbroken omdat 
hun vader na de oorlog katholiek 
was geworden, net als zijn vrouw.
De nodeloze wroeging over de 
leuke oom, moeders broer, die 
het niet heeft overleefd. En al 
die andere gedachten die zovelen 
nog in 2011 hebben over gebeur
tenissen, tekortkomingen en ver
wijten van langzamerhand een 
kleine driekwart eeuw geleden. 

Maar ook optimistische passa
ges. Want voor Lex leiden deze 
emotionele gebeurtenissen tot 
een herijking van zijn Joden
dom (een vreselijk begrip, maar 
‘herbeleving’ is het ook niet). En 
hij beseft hoe bevoorrecht hij is.
Dat alles wordt heel casual ver
teld, niet in kindertaal, maar in 
eenvoudige mensentaal. Daarom 
is het een waardevol boekje, ook 
al weet je natuurlijk niet wat er 
van blijft hangen, wat de jonge 
lezers ervan meenemen. Maar 
dat weet je natuurlijk nooit.
Ik ben in elk geval niet voor 
niets helemaal naar Tynaarlo 
en Westerbork afgereisd. En 
Het geheim van Adderhorst is 
ook niet voor niets geschreven. 

Lex Kater: Het geheim van 
Adderhorst; met tekeningen van 
Sam Drukker; Uitg. de Kunst;
€ 17,50

"Mijn moeder belt mij op.
Haar stem klinkt anders dan normaal." 
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"Ceci n’est pas une porte", kun 
je zeggen over het kunstwerk 
‘Portaal’ van Gert Sennema in 
de Folkingestraat. Het maakt 
deel uit van vijf kunstwerken 
die herinneren aan de voorma
lige Jodenbuurt van Gronin
gen. ‘Portaal’ werd onlangs 
genomineerd voor de Gronin
ger Straatkunstprijs 2011. 
Maar goed ook, want haast 
nie mand kijkt er naar om.  

Zo’n vijftien jaar geleden wilde de 
gemeente Groningen het verleden 
van de Folkingestraat zichtbaar 
maken door middel van een kunst
project. Voor de hand liggend was 
dat de nieuwe kunstwerken over 
het joodse verleden zouden gaan. 
De Folkingestraat was immers 
het centrum van de voormalige 
Jodenbuurt, met z’n vele win
kels van Joodse eigenaren en de  
school Ets Chaim (Levensboom).
De gemeente stelde als voor
waarde dat de kunstwerken geen 
ruimte zouden innemen in de 
smal le straat. Het zouden dus 
geen standbeelden mogen wor
den. Logisch. Want stel je voor: 
standbeelden zouden in de smal
le straat nogal in de weg staan. 

Maantjes
Vijf kunstenaars meldden zich die 
wel raad wisten met de uitdaging. 
Zo bedacht de Joodse kunstenaar 
Joseph Semach een serie maan
t jes van brons die in de gehele 
lengte van de Folkingestraat in 
het plaveisel werden aangebracht. 
Ze symboliseren de Joodse tradi
tie. Want de Joodse jaartelling 

is gebaseerd op de stand van de 
maan. Bovendien speelt de maan 
een belangrijke rol bij het bepalen 
van o.a. het ingaan van de sjabbat. 
De andere kunstwerken? Een 
ou de foto van Joodse muzikan
ten. Een paard van tegels bij een 
voormalige Joodse paardensla
ger. En het woord ‘weggehaald’ 
in de zijgevel van een gebouw 
dat verwijst naar de deporta
ties in de Tweede Wereldoorlog. 
Helaas zijn de kunstwerken onbe
kend bij de meeste Stadjers. Pas
santen kijken er nauwelijks naar. 
En als ze dat wel doen, weten ze 
meestel niet de betekenis ervan.   
Daarom is het goed dat ‘Portaal’ 
genomineerd is voor de Gro
ning se straatkunstprijs. Door 
de nominatie krijgen alle vijf 
wer ken weer wat bekendheid. 

Symboliek
Wat is nu zo sterk aan ‘Portaal’ 
van Sennema? Het kunstwerk 
lijkt op een gewone oude deur van 
hout, met nerven en al. Maar als je 
erop klopt, hoor je een metaalach
tig geluid. Hij is dan ook gemaakt 
van brons. Dan valt ook op dat 
de deur geen deurklink heeft: hij 
kan absoluut niet meer open. De 
deur is dan ook geen echte deur. 
‘Portaal’ verbeeldt op ingetogen 
en indringende wijze twee aspec
ten van de Jodenvervolging. Ten 
eerste symboliseert de gesloten 
deur dat aan de geschiedenis 
van de Jodenbuurt een definitief 
einde is gekomen met de deporta
tie van de bijna 3000 Groningse 
Joden. Ten tweede verbeeldt de 
afgesloten deur dat de Joden als 
het ware opgesloten of gevangen 
zaten nadat ze de oproep kregen 

De deur die geen deur is
Nieuwe aandacht voor oude Jodenbuurt

door Marcel Wichgers

De deur die geen echte deur is...
Foto: Marcel Wichgers 
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Scholieren hebben bloemen gelegd bij het kunstwerk Portaal
in de Folkingestraat.

Foto: Marcel Wichgers

zich te melden voor deportatie. 
Ze konden geen kant meer op…   

Midden in het leven
Het stoepje onder de deur nodigt 
uit om erop te gaan zitten en uit te 
rusten, desgewenst met een ijsje 
in de hand. Lichtzinnig? Welnee. 
Het indrukwekkende Holocaust
monument van betonblokken in 
Ber lijn bijvoorbeeld wordt door 
ve le bezoekers ‘gebruikt’ om er 
aan genaam te verpozen. Lek
ker even zitten en rondkijken, op 
een blok. Of erdoorheen dwalen, 
alsof het een doolhof is. Kinde
ren doen er vrolijk verstoppertje.  
Geen probleem toch? Want juist 
een monument ter nagedach
tenis aan iets vreselijks moet 
midden in het leven staan. En  
zo doét ‘Portaal’ dat aan  de
drukke Folkingestraat tus
sen Zuiderdiep en Nieuwstad.   

Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.
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Vele scholieren brengen met 
hun school een bezoek aan de 
synagoge in Groningen. Vaak 
met de nodige tegenzin, maar 
meestal gaan ze ruim een 
uur later goedgemutst weer 
naar buiten. De educatie in 
de Groningse sjoel is een suc
ces, maar het kan allemaal 
nóg beter, vindt Stichting Fol
kingestraat Synagoge (SFS). 
Daarom hoopt SFS eind dit 
jaar op de voormalige vrou
wengalerij een heus educa
tiecentrum te openen waar 
scholieren veel  over het jood
se leven kunnen leren. Maar 
vooral ook kunnen beleven.  

Educatie = leren = saai... 
Educatie over kunst in een mu
seum? Bwah! Daar komen alleen
ouwe mensen. Om te kijken naar 
schilderijen met nog ouwere
mensen d’r op.  
En educatie over levensbeschou
wing of religie? De mondhoek
jes gaan dan helemáál omlaag. 
In heel wat kerken, moskeeën, 
tempels en synagogen worden 
jongeren op dezelfde manier te 
woord gestaan als volwassenen.
Met de beste bedoelingen, maar 
ook met moeilijke woorden en
veel reclame voor het eigen ge
loof of de eigen leefwijze. Dus 
geef die scholieren eens ongelijk. 

Kerkorgel
Ook als kinderen de synagoge van 
Groningen binnenkomen voor een 
educatieve bijeenkomst door de 
Stich ting Folkingestraat Synago
ge, is op de gezichten vaak de 

nodige scepsis af te lezen. Maar 
ruim een uur later hollen de kids 
meestal vrolijk naar buiten. Niet 
omdat ze eindelijk weg mogen, 
maar het eigenlijk best meeviel.  
Wát viel dan mee? Mees
tal ging het ongeveer zó. 
Eerst wordt het groepje scholie
ren ontvangen in de hal bij de 
voor deur. We vertellen dat ze 
niet een dik uur alleen hoeven te 
luis teren: ze mogen altijd vragen 
stel len. Ook stellen wij hen vra
gen. Dat begint al meteen met 
de vraag of ze wel eens in een 
synagoge geweest zijn. “Steek je 
vinger maar op.” Geen vinger te 
zien, op een enkele aarzelende na. 
En dan: “Wat verwachten jul
lie te zullen zien als we de deur 
naar de sjoel door gaan?” “Een 
kerkorgel”, meent een slimme
rik. “Kaarsen, glas in lood, 
een kruis”, roepen anderen.   
“Hoe oud denken jullie dat 
het gebouw is?” Alle leeftijden
wor den geroepen, tussen pakweg
10 en 1000 jaar. 
We gaan de deur door. Maar eerst 
moeten wat huishoudelijk zaken 
doorgenomen worden. Ze mogen 
binnen niks eten. Zelfs kauwgom
metjes moeten in de prullenbak. 
Waarom dan? “Omdat in het ge 
bouw al leen kosjer gegeten mag wor
den. Wat kosjer ís, dat komt straks.” 
Laatste huishoudelijke afspraak: 
de scholieren moeten achter de 
educatief medewerker blijven lo
pen, omdat ze anders alle kanten 
op hollen. “En hollen of joelen, 
dat willen we ook niet hebben.” 

Jodenster
Eenmaal in de synagoge, mogen 
ze in de voorruimte in een kring 
gaan zitten. Zo kunnen ze het, in 
hun ogen enorme, gebouw rustig in 
zich opnemen. Daarbij worden ze 
geholpen met nog een serie vragen. 
Zien ze een kruis? Nee, natuurlijk 
niet. Want waar is een kruis van? 
Juist ja, van het christendom. Blijft 
de vraag wat het symbool van het 
Jodendom is? Dat is hier heel dui
delijk te zien. We wijzen naar het 
raam bovenin de muur van de in
gang: de davidster. “Ja, ik weet het, 
de jodenster!”, wordt er geroepen. 
Ai, maar onjuist is dat niet. We 
willen toch liever ‘davidster’ horen. 
Want de jodenster is een rotwoord 
uit de Tweede Wereldoorlog. “Dat 
was om te discrimineren”, roept 
een scholier. “Anne Frank droeg 
zo’n ster”, zegt iemand. Mooi, kin
deren hebben toch nog enig besef. 
We geven wel even uitleg over de 
jodenster, maar laten het daar snel 
bij. Want WO II, daar gaan we het 
juist niet over hebben. We gaan het 
hebben over het leven, joods leven.
Een perfecte illustratie van joods 
leven die scholieren altijd aan
spreekt, is de korte film die we 
laten zien over bar en bat mits
wa. Daarin demonstreert een 
dertienjarige jongen zijn pas ge
kregen talliet en gebedsriemen. 
En nog interessanter: hij leest 
een stukje voor uit de Tora. De 
scholieren kijken en vooral luis
teren ernaar met open mond. 
Een dertienjarig meisje vertelt 
in de film over haar hoop op de 
komst van de Messias. En dat 
de doden dan weer tot leven zul

De sjoel wordt cool voor kids
door Marcel Wichgers
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len komen. “Dan wordt het op de 
aarde wel heel druk”, reageert 
een scholier kritisch. “Tja, daar 
zal de Messias wel een oplossing 
voor hebben”, leggen we uit. Want 
zo precies weten we het ook niet. 

'Kosjere' koekjes...?
Na een kleine toer door het ge
bouw via de voormalige vrouwen
galerij gaan de kids eindelijk 
rich ting religieuze ruimte. En 
dat levert een mooi ‘leermo
ment’ op. Want jongens vanaf 
der tien jaar moeten een keppel 
op, tot hilariteit van de meisjes.  
In de buurt van de Heilige Arke 
gaan ze zitten op klapstoeltjes. 
Tijd voor uitleg over de dienst. 
Diverse attributen die daar
bij horen, komen aan bod: de 

To ra, het jatje, de Torakast.
Waarom de Tora zo’n belangrij
ke rol speelt, wordt onder meer 
uitgelegd aan de hand van de 
spijswetten. Die maken we in
zichtelijk aan de hand van een 
exemplaar van de Loeach. Een 
scholier mag daarin opzoeken of 
een favoriet merk chips, chocola 
of koekjes gegeten mag worden. 
Als beloning krijgen de scholie
ren elk een Bastognekoekje van 
LU, vermeld als toegestaan in de 
kasjroetlijst achterin de Loeach. 
De climax van de bijeenkomst is 
het openschuiven van het paro
chet waardoor de Heilige Arke 
in volle glorie zichtbaar wordt. 
“Is die van echt goud?”, roepen 
ze bewonderend. Nou nee, mes
sing. Maar dat lijkt er wel op.  

Een kleine teleurstelling is vervol
gens dat de kast, met de Torarol
len, niet open mag. Maar daarop 
hebben we wat gevonden. Tim
mevrouw Hanny Migchelbrink 
heeft een prachtige goudkleurige 
minitorakast gebouwd die wél 
open kan. We halen er een mini
tora en een – uiteraard – mini
jat uit tevoorschijn. Dan krijgen 
de scholieren tenminste nog even 
een indruk hoe die er uitzien. 

Toekomstplannen
Die minitorakast brengt ons van
zelf op de toekomstplannen. Want 
de miniArke is het eerste onder
deel van de nieuwe educatieve aan
pak in de synagoge. Het moet alle
maal nóg beter. Zoals het tot dus
verre ging, was te arbeidsintensief. 

Middelbare scholieren bekijken de Heilige Arke
Foto: ter beschikking gesteld door Marcel Wichgers
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Maar bovenal te weinig afgestemd 
op moderne onderwijsmethoden 
waarbij beleving en zelfwerkzaam
heid een belangrijke rol spelen. 
Wat behelst de nieuwe aanpak? 
Scholieren zullen vanaf naar 
verwachting eind dit jaar aan de 
slag kunnen in, wat we zijn gaan 
noemen, ‘beleefruimten’. Op de 
voormalige vrouwengalerij, die 
sinds de restauratie en herinwij
ding in 1981 nauwelijks gebruikt 
werd, worden kamertjes gebouwd 
die elk een eigen thema krijgen.  
Een paar voorbeelden. In de poe
riemruimte kunnen scholieren 
zich verkleden en zich verdiepen 
in het verhaal van Esther en Ha
man. In een andere kamer wordt 
een heuse choepa neergezet. In 
een loofhut kan Soekot beleefd 
worden. In een keukentje kan van 
kosjer voedsel geproefd worden. 
En in een leslokaaltjes kunnen He
breeuwse letters geoefend worden.   
Elke ruimte wordt voorzien van 
computers met filmpjes over 

het betreffende onderwerp. Ook 
kunnen met de computers op
drachten gemaakt worden.

Medewerksters
Het educatiecentrum is ontwik
keld in samenwerking met me
dewerkster Grian Wind van Cul
tuur Educatie Stad, een onder
deel van het Kunstencentrum in 
Groningen. Grian nam een groot 
deel van de organisatie en van 
de inhoudelijke kant op zich. In 
een later stadium werd zij hierin 
bijgestaan door een adviesgroep, 
bestaande uit de docentes Es
ther Koops (tevens voormalig 
medewerkster Herinneringscen
trum Kamp Westerbork) en An
net Helminck (verbonden aan de 
Joodse Gemeente Groningen). 
Timmervrouw en meubelontwerp
ster Hanny Migchelbrink neemt 
een groot deel van de technische 
uitvoering voor haar rekening. 
De financiering is mogelijk ge
maakt door subsidies van twee 

Vervolg ´De sjoel wordt cool voor kids´

cultuurfondsen. Daarnaast inves
teert Stichting Folkingestraat Sy
nagoge uit eigen vermogen in het 
project. Want SFS ziet educatie als 
een van haar belangrijkste doelen. 
 
Met de inrichting van het edu
catiecentrum zijn we er nog 
niet. De bezoekende scholie
ren zullen ook begeleid moeten 
worden. SFS overweegt hier
voor vrijwilligers in te zetten.
En mogelijk zullen niet alleen 
scholieren van de beleefruimten 
kunnen genieten. SFS denkt er
over om in de toekomst de synago
ge op gezette tijden, bijvoorbeeld 
op zondag en woensdagmiddagen, 
voor het publiek open te stellen. 
De sjoel wordt cool,  niet alleen
voor kids. 

Foto's ter beschikking gesteld 
door Marcel Wichgers

Scholieren mogen vragen stellen aan Marcel. Jongens vanaf 13 jaar moeten een keppel op....
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Beste allen die zich hebben in
gezet voor de renovatie van de 
voormalige synagoge van Win
sum, geachte dames en heren, de 
bekende en evenzeer omstreden 
GroningsJoodse dichter Saul van 
Messel schreef het volgende ge
dicht over gebruik of hergebruik 
van synagoges in de provincie 
Groningen na de Tweede Wereld
oorlog met de titel: 

‘gerestaureerd’ 
niet meer passend, 
in mijn landschap, 
ontbeert die sjoel, 
natuurlijke verwantschap; 
met haar ruïne, 
eindelijk vergroeid, 
weet ik mij, 
nú eerst uitgeroeid. 

Zulke woorden klappen erin, zij 
zijn een stevige klap van Saul 
van Messel alias Jaap Meijer 
middenin ons gezicht. Wij mogen 
dat opmerken en het ons aantrek
ken, best wel, want de opening 
of heropening van wat ooit een 
bouwwerk was dat als synagoge 
of als sjoel heeft gediend, leidt ook 
nu nog tot ambivalente gedachten 
en tegenstrijdige gevoelens. Was 
het gebouw dat wij vandaag met 
gepaste instemming openen, geen 
synagoge, dan was het de vraag 
geweest of er zoveel inzet zou zijn 
gegenereerd om deze plaats te 
redden en te eren. 
Juist hier in Winsum is dit histo
risch nog meer bijzonder dan op 
andere plaatsen in en buiten de 
provincie. Deze synagoge hield 
als het ware in normale om

standigheden op te bestaan als 
huis van samenkomst voor de 
Joodse gemeente van Winsum 
en omstreken. Vele Joden ver
lieten het Hoogeland gedurende 
de jaren twintig en begin dertig, 
omdat er in de stad Groningen 
en in andere steden meer emplooi 
werd gevonden. Deze sjoel sloot 
om de eenvoudige reden dat er 
geen minjan meer kon worden 
gemaakt, dat wil zeggen, dat er 
geen tien volwassen mannen in 
de buurt waren om een samen
komst te houden voor het lezen 
uit de Tora, de eerste vijf boeken 
van het Oude Testament, en voor 
het reciteren van gebedsteksten 
en het zingen van sjabbats en 
feestliederen. 

De vervolgfunctie van dit ge
bouw is al even bijzonder: in de 
jaren 1934 en vooral 1935 werd 
het aangepast tot buurt en ver
enigingsgebouw op naam van 
de Winsumer Nathan Albert de 
Vries, beter bekend als Nardus de 
Vries, die in 1924 was gestorven, 
een SDAPer die zelf de band 
met de Joodsreligieuze traditie 
verloren had. De Winsumers ken
nen dit pand als N.A. de Vriesge
bouw, zeer terecht, want Nardus 
de Vries vertegenwoordigt een 
boeiend hoofdstuk in de Neder
landsJoodse en GroningsJoodse 
geschiedenis. Zovele Joden als hij 
kozen voor het socialisme in de 
hoop op echte maatschappelijke 
gelijkberechtiging. Socialisme 
was ook en vooral onderdeel van 
zowel persoonlijk als ook gedeeld 
idealisme dat uiteindelijk zou 

moeten leiden tot de situatie dat 
Jood en nietJood in deze wereld 
geen verschil meer maken, er 
geen discriminatie is, er geen zor
gen zijn om de effecten van een 
Joodse afkomst, er geen angst 
is om de plaats van kinderen en 
kleinkinderen in de Nederlandse 
samenleving, een samenleving 
waarin de Joodse minderheid niet 
als aparte groep zou worden weg
gezet. De synagoge of sjoel was 
om soortgelijke redenen al in een 
veel eerder stadium aangemerkt 
als kerkelijk instituut, de Joodse 
gemeenschap als Nederlandse 
Israëlieten, want de maatschap
pelijke emancipatie was erop ge
richt om de Grunneger Jeudn er 
als medeburgers bij te laten ho
ren, maar in religieustraditione
le zin ongemoeid te laten. Zo leek 
het aan de buitenkant, maar het 
was niet altijd echt zo, het meeste 
was schijn, want ook dit gebouw 
heeft die dubbele bedoeling: in 
vele details herkent men de ker
kelijke trekjes ervan en toch was 
het bedoeld als een sjoel voor de 
Joden van Winsum. Waar ziet 
men dat beter dan op de hier in 
Winsum aanwezige Joodse be
graafplaats aan de Netlaan met 
de opstaande stenen en de gebei
telde getuigenissen van namen 
en personen die hier geleefd heb
ben, deels Hebreeuws, deels Ne
derlands, deels Joodse datering, 
deels gangbare datering, dubbel 
in schrift en optekening, en daar
mee ook een dubbele identiteit, ja 
toch, of toch niet? 

Openingsrede sjoel Winsum  
28 april 2011 

door Wout van Bekkum 
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Emancipatie betekent ook inte
gratie, wat juist voor de Joden 
van het Hoogeland en verder in 
stad en provincie Groningen zo 
duidelijk leek te gelden. 
Er werd onvervalst Gronings 
gesproken, er werd meegeleefd in 
alles wat Winsum en haar inwo
ners aanging, er werd gehandeld, 
gekocht en verkocht, gewerkt en 
brood verdiend voor familie en 
gezin. Geen verschil of toch 
verschil? 
Anno 2011, zoveel jaren na de 
Tweede Wereldoorlog trekken we 
de al zo vaak herhaalde conclusie: 
Joden kwamen helemaal apart 
te staan als gevolg van bezetting 
en vervolging. Slechts enkelen 
sprongen voor hen in de bres. In 
november 1942 was het met Joods 
leven in Winsum gedaan en we 
staan hier en nu stil bij ieder van 
hen, iedere naam, ieder persoon
lijk leven op zich, zoals uzelf, 
zoals jijzelf, zoals ikzelf, ieder 
leven van klein kind tot oude 
man of vrouw, bruut en wreed 
beëindigd om niks anders dan om 
Joodszijn. Wat blijft is droefheid, 
weemoed, boosheid, onmacht, wat 
we nu doen is het openen van dit 
gebouw vanuit welk idee of met 
welk doel dan ook, juist en ook 
om de herinnering aan Joods 
Winsum. 

In het nieuwe blad Feith waar
van het eerste nummer onlangs 
verscheen op gezag van o.a. het 
Huis van de Groninger Cultuur, 
schrijft Gino Huiskes een artikel 
over de synagoge van Winsum 
in ‘Moment voor een Monument’. 

Het is bijzonder te prijzen dat 
provinciaal en vooral plaatselijk, 
dus ook onder velen van u hier 
aanwezig, historisch besef be
staat ten aanzien van deze mooie 
plek midden in Winsum. Zonder 
wie dan ook tekort te willen doen, 
noem ik de naam van een van de 
mannen van het eerste uur zon
der wie de verdere inzet voor ge
bruik en renovatie en hergebruik 
van dit gebouw, deze voormalige 
sjoel, niet van de grond zou zijn 
gekomen, Jan Regtien, al vele 
jaren in de weer voor dit pand en 
vooral met oog voor en op dege
nen die in vroegere tijden in dit 
pand samenkwamen, zoals overal 
in de wereld, met de blik naar de 
oostmuur, in de richting van Je
ruzalem, elkaar begroetend met 
de woorden gut sjabbes (een goede 
sjabbat), gut jontef (een goede 
feestdag).
Ik herinner hem en u nog eens 
aan een warme zondagmiddag, 
toen Henriëtte Boas uit 
Amsterdam hier kwam vertellen 
over NederlandsJoodse litera
tuur, deze legendarische dame die 
altijd naar kranten en tijdschrif
ten brieven stuurde om de zin 
van de onzin te scheiden die over 
Nederlandse Joden in boeken en 
artikelen werd uitgestort. Weten 
sommigen dit nog? Dit gebouw 
heeft evengoed een naoorlogse 
historie met bijzondere gebeurte
nissen. 
Vandaag is precies zo’n bijzondere 
gebeurtenis en het is mij in het 
licht van alles wat tot nu toe is 
gezegd een eer om met deze ope
ningsrede dit gebouw een nieuw 

en zinvol gebruik toe te wensen. 
Zo blijft de herinnering, zo is het 
mogelijk voor de Winsumers van 
nu en straks om in te zien wat 
hier ooit was, maar even belang
rijk is het om nieuwe kansen te 
bieden aan Winsum en omgeving 
om te genieten van alles wat in 
en door dit gebouw kan worden 
gerealiseerd. Ik spreek mijn 
dank uit aan de bedenkers en de 
bouwers en de gebruikers en ik 
wens de sjoel van Winsum alle 
goeds toe zodat Saul van Messel 
niet nog eens gelijk krijgt als hij 
schrijft over: 

’t sjoeltje dat, 
vernijt op ’t heedn, 
schierder nog oet zugt, 
as in ’t verleedn. 

Ik twijfel er niet aan of er wordt 
in en vanuit Winsum met op
rechte sympathie en veel enthou
siasme met dit vrijwel opnieuw 
opgebouwde huis omgesprongen, 
anders gezegd, wat eens was, 
behoudt zijn waarde voor de toe
komst. 

Vervolg 'Openingsrede sjoel Winsum'
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De synagoge in de Schoolstraat  
van Winsum dateert uit 1879. De 
N.I.G. Winsum telde toen zo’n 150 
leden. Maar door vertrek naar ste
den en industrieën neemt de Jood
se gemeenschap in het begin van 
de 20e eeuw sterk af en in  de jaren 
dertig wordt de sjoel verbouwd tot 
vakbondsgebouw en buurthuis on
der de naam: N.A. de Vriesgebouw. 
In 2003 wordt het overgedragen 
aan de Stichting Behoud Syna
goge Winsum, het krijgt de status 

van gemeentelijk monument en 
in 2010 wordt het ingrijpend ge
restaureerd. De oorspronkelijke 
bouwvorm wordt teruggebracht en 
ook de resten van het mikwe zijn 
weer zichtbaar gemaakt. Achten
twintig  april 2011, op een stra
lende donderdagmiddag wordt het 
gebouw weer in gebruik genomen, 
maar nu als museale plattelands
synagoge en centrum voor sociaal
culturele activiteiten en educatie.

De openingshandeling wordt verricht door Jan Regtien.
 Foto: F. Lemstra

De oorspronkelijke gevelsteen 
boven de ingang van de sjoel is 
vanaf die middag weer zichtbaar: 

Hoe mooi zijn Uw tenten, 
Jakob, hoe mooi Uw
woningen, Israël

Bep Koster
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*Gekookte aardappels, Mirjam 
schilt ze en verdeelt ze in stukjes.
*Fijn gehakte uien in olie (olijf, 
zonnebloem of raapolie) licht
bruin laten worden.
*Behoorlijk veel platte peterselie 
fijnmalen.
*Een flinke lik mosterd (niet 
gezien hoeveel ze erdoor heeft ge
daan en dat wijkt ook af van mijn 
recept).
*Eieren (hangt van de hoeveel
heid beslag af hoeveel, lastig, ik 
geef het toe).
*Zout, peper, beetje nootmuskaat.
*Paneermeel, beetje matsemeel 
kan ook of gemalen beschuit.

Dit recept wijkt enigszins af 
van mijn u wel bekende recept, 
namelijk het gebruik van een 
flinke lik mosterd en veel meer 
gefruite uitjes en gehakte platte 
peterselie. Met de aanvulling 
van Mirjam maakt u waarschijn
lijk nóg lekkerder viskoekjes!
Alles wat gemalen of gehakt 
moet worden, deed Mirjam in 
de keukenmachine en tenslotte 
ook alles door elkaar; dus het 
hele beslag bevond zich uitein
delijk in die keukenmachine. 
Dan uiteraard mooie ronde 
koek jes maken (beetje paneer
meel in de hand) en bak
ken in olie, aan beide kanten.
Ik vond ze verrukkelijk! 

Jom Hazikaron, 8 mei
Deze keer schrijf ik vanuit Israël 
– op dit zelfde moment, 11.00 uur 
‘s ochtends, 8 mei, loeit de sirene 
omdat het Jom Hazikaron is, 2 
hele minuten lang. Dan staat Is
raël stil – zoals bij ons na de oor
log op 4 mei ‘s avonds om 8 uur; 
zelfs de treinen en bussen staan 
stil. En dat is hier nog steeds zo 
op Jom Hazikaron, ter nagedach
tenis aan allen die gesneuveld zijn 
in alle oorlogen en aanslagen hier. 
Iedereen stapt uit zijn auto, mid
den op de snelwegen, en staat stil 
tijdens het loeien van de sirene. 
Zoals alle Joodse feest- en treur
dagen begon ook Jom Hazika
ron gisterenavond. Ik heb naar 
de televisie gekeken. Het duurde 
lang en vond plaats bij de Muur 
(Kottel Hama'arawi). Shimon 
Peres, de president, 87 jaar oud, 
hield een toespraak, in het bij
zonder voor alle familieleden 
van de gesneuvelde soldaten. 

Jom Ha'atsmaoet, 9 mei
De avond erna, 9 mei, werd Jom 
Hazikaron afgesloten met een 
plechtigheid op Har Herzl. In
drukwekkend was het moment 
waarop 12 fakkels werden aan
gestoken door 12 heel verschil
lende mensen. 12 Fakkels, de 12 
stammen vertegenwoordigend. 
Na die hele langdurende ceremo
nie, marsmuziek met marche

rende soldaten, dans, ook nog het 
Hatikwa en nog veel meer, begon 
dan eindelijk Jom Ha’atsmaoet. 
En dat is het vandaag – maandag 
9 mei. Heel Israël aan de BBQ.
Ik logeer bij een heel goede vrien
din. Wij kennen elkaar vanaf dat 
we een jaar of 13, 14 waren uit 
Haboniem. Zij is precies een jaar 
ouder dan ik, dus echte jonkies 
zijn we niet meer. Het is traditie 
dat op deze dag oude Nederlandse 
chaweriem, de meesten uit Habo
niem van vroeger, bij elkaar ko
men bij Mirjam, mijn vriendin. 
Het spreekt vanzelf dat een derge
lijke bijeenkomst nogal wat voorbe
reiding eist op het gebied van veel 
en lekker eten. We hebben het daar 
behoorlijk druk mee gehad. En ik 
ga niet alles opnoemen wat er ge
serveerd werd, maar ik was in het 
bijzonder enthousiast over haar 
viskoekjes – ja inderdaad, alweer! 
– en haar matseballen in de soep. 
Zo enthousiast dat ik besloten 
heb u beide recepten aan te bie
den. Hoeveelheden blijven ach
terwege, want ‘ze doet maar wat’. 
Dus voor beide recepten geldt 
voor u enige creativiteit,  en dat 
mag ook wel na zoveel oefening.

Mirjams viskoekjes
*Diepvries witte vis laten ont
dooien en even aan de kook bren
gen en enigszins laten garen in 
de pan.

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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Mirjams matseballen
Tja, u denkt natuurlijk matse
ballen na Sjawoe’ot? Zijn ze wel 
goed wijs daar in Israël? Be
hoorlijk wijs, want waarom niet? 
Matseballen zijn altijd lekker 
in een goede groentesoep. Ook 
hier, helaas geen hoeveelheden.

*Matses breken en de stukken 
rustig in de keukenmachine fijn 
maken (mag natuurlijk ook in een 
theedoek, zoals onze moeders het 
deden!) wat water toevoegen.

*Fijngemaakte vochtige matses 
in een flinke kom doen.
*Flinke ui fijnhakken en in olie 
fruiten (fijnhakken in de ma
chine).
* Veel platte peterselie fijn hak
ken (in de machine).
*Stuk verse gemberwortel ras
pen, plus ook nog wat gemberpoe
der.
*Wat amandelen fijn hakken (kan 
ook in de machine).
*Eieren, peper en zout.

Alles goed mengen met de fijn
gemaakte vochtige  matses en 
er een  mooi beslag van maken.
En dan begint het echte werk. 
Een pan met bouillon – tegen de 
kook aan – staat op het fornuis 
en u begint met ballen draaien. 
Steeds opnieuw een beetje matse 
of paneermeel in je hand doen; 
de ballen direct in de bijna ko
kende bouillon doen; en tenslotte 
in de soep mee laten koken, niet 
te lang. U weet niet wat u proeft! 
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

Maak maar zelf je eigen geld!
Voor het eerst in de geschiedenis 
heeft de Centrale Bank van Israël 
een wedstrijd uitgeschreven voor 
een nieuw ontwerp van de Israë
lische bankbiljetten. Het besluit 
voor het maken van de nieuwe 
coupures is vastgesteld door de 
regering. Ook de personages die 
de nieuwe biljetten gaan sieren 
liggen vast, evenals de kleuren en 
ornamenten die de nieuwe Israë
lische sjekkels gaan krijgen  de 
rest wordt aan het volk overgela
ten. De nieuwe bankbiljetten wor
den naar alle verwachting binnen
23 jaar in gebruik genomen. 

Het huidige ontwerp van de Isra
elische bankbiljetten stamt nog 
uit 1999. In de toekomst worden 
ze niet meer met beroemde politici 
of historisch belangrijke personen 
versierd, maar met prominente 
gezichten vanuit de cultuur, zo
als dichteres Rachel Bluwstein 
(20 sjekkel), dichter Shaul Tcher
nichovsky (50 sjekkel), dichteres 
en schrijfster Lea Goldberg (100 
sjekkel) en de bekende dichter en 

vertaler Nathan Alterman (200 
sjekkel), aldus ISRAland.com 

Wereldprimeur: silicaat in het 
nieuwe asfalt
Op de boulevard Rager in Be’er
Sjewa is in de nacht van 14 april 
een nieuwe stuk wegdek gelegd. 
Dit was een wereldprimeur van
wege een speciale toevoeging van 
silicaat aan de bovenlaag van 
het asfalt. Rubberen wielen van 

de auto’s maken aanzienlijk veel 
minder herrie wanneer ze op deze 
speciale laag rijden. Zoals de Is
raëlische radiozender KolIsraël 
(De stem van Israël) meldt, is de 
nieuwe substantie bovendien veel 
bestendiger dan het ouderwetse 
asfalt en gaat ook veel langer mee. 

Silicaten zijn zouten of esters 
van kiezelzuur. Deze worden als 
grondstof gebruikt bij de berei
ding van glas. De silicaten van 
natrium en calcium vinden toe
passingen in de techniek en wor
den waterglas genoemd. Ze wor
den in Israël in de kraters van 
de Negev woestijn gewonnen. 

Deze primeur is te danken aan 
de vooruitstrevende Israëlische 
wetenschappers. Door de extreme 
temperaturen in de woestijn wa
ren de wetenschappers genood
zaakt een nieuwe vorm van hitte
bestendig asfalt te maken met dit 
als resultaat. De testen zijn met 
goed gevolg doorlopen in de VS, 
Europa en China. Het nieuwe ma
teriaal voldoet aan alle interna
tionale milieueisen en kwaliteits
standaarden. Het nieuwe wegdek 
is gepatenteerd en wordt gemaakt 
door ‘Silicate Dimona’ en wordt 
met groot succes al geëxporteerd 
naar China, aldus WallaNews. 
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Onderscheidingen!

Bep Koster, lid van de redactie van JaGDaF

Op 29 april 2011 ontvingen twee 
leden van de Joodse Gemeente 
Groningen een koninklijke onder
scheiding: Lid in de orde van 
Oranje Nassau.  
Uiteraard werden deze onder
scheidingen opgespeld door de 
burgemeester van Groningen, 
Peter Rehwinkel.

Rosy Colthof, actief voor o.a. de WIZO Groningen
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Als kleuter in de woonkamer, 
tussen mijn ouders in de win
kel en mijn oma in de keuken, 
was ik politieagent te paard 
op de brede leren armleuning 
van onze versleten stoel. Later 
werd ik dirigent van een groot 
orkest, verborgen in de grijs
metalen luidspreker van de ra
diodistributie. Na de oorlog, 
als puber, werd ik op het ge
hoor af cultureel antropoloog. 
Ik had het hoog in m’n bol. 

Zo werd ik in september 1957, 
als jonge pionier, schaapherder 
in onze kibboets Beth Ha’emek, 
het allerlaagste. Onze baas was 
Chappie, een goeiige dwerg, die 
nèt boven zijn schapen uitkwam 
en zó aan zijn kudde gehecht was 
dat zijn vrouw en kleine kinderen 
hem iedere avond, voor ze naar 
bed gingen, daar konden be
zoeken. Chappie droomde dat hij 
zijn ongeordende schaapjes ooit 
zou opvoeden tot een uitgelezen 
kudde, maar voorlopig erkenden 
deze nauwelijks enig gezag van 
achtereenvolgens hun belhamels, 
Chappie, Nechemia, Mitchi en  
onder aan de ladder  Poesjkasj, 
Juultje en ik. Op een dag kwam 
de kudde zonder herder thuis en 
vonden we Juultje diep in de put. 

Armoede in de kibboets
In die tijd waren we doodarm. De 
ratten renden tussen de borden 
over de eettafels, de verlichting 
kwam van een luide tractor voor 
de ingang van de eetzaal, hetgeen 
spreken overbodig maakte. Op 
feest dagen maakten we slingers 

van opgeblazen kapotjes en op 
elke tafel voor zes personen lag 
één mes, waarmee we onze boter
hammen besmeerden met mar
miet, gulgeschonken door de firma 
Marks & Spencer in Londen. Eens 
per week was er algemene verga
dering in absolute democratie. Zo
lang de tractor liep was er licht en 
schilden we zwijgend aard appelen. 
Daarna, in het donker, het parle
ment. Over elke reparatie van een 
stoel moest met meerderheid van 
stemmen worden beslist. Ik moet 
nog blozen bij de herinnering hoe 
iedereen een lamsboutje kreeg 
van een afgedwaald Palestijns 
schepsel. Dan begrijp je de toe
stand van vandaag een beetje... 

Waar kwamen de schapen 
vandaan?
Terug naar de schapen. Waar ze 

vandaan kwamen weet ik niet. Ze 
waren er gewoon, vóór mij, net als 
de heuvels en de bergen in de verte, 
Erets Jisraeel en de liedjes. De 
Arabieren hielden grote gemengde 
kudden schapen en zwarte gei
ten. Hun herders waren jochies, 
die de dieren ‘s ochtends bij hun 
eigenaren ophaalden, met verba
zingwekkende precisie steentjes 
gooiden en geholpen werden door 
straathonden. Aan de voet van 
een heuvel graasden de scha
pen op de vlakte, de geiten op de
helling, ieder naar de aard van hun 
voorouders. Vlees van de bokjes en 
de rammetjes, wol en huiden van 
hun moeders waren de beloning. 

Onze Awassischapen zijn van een 
ander ras en worden in de eerste 
plaats voor de melk gehouden. 
Daarom mogen ze niet door 

Op de grote stille heide
door Ze’ev Bar

David als herder
Ethiopische tekening



DaF 16 siewan jaargang 24 nummer 3 29

steentjes en honden opgejaagd 
worden en leven  als het goed is 
 in strikte hiërarchie: de herder 
gaat voorop als een dirigent voor 
zijn orkest, gevolgd door de hamels 
met hun grote bellen, en ten slotte 
het voetvolk, de makke schaapjes. 
Is de herder onervaren of ge
makzuchtig, leest hij een boekje, 
breidt hij een pannelap of heeft hij 
zijn fluit vergeten... dan vergaat 
het hem als de school meester 
die geen orde kan houden: hoe 
krijg je ze óóit weer in het gelid?! 
Welnu, wij waren allen onerva
ren. Dat wil ik wel verklaren. Ons 
joodse melkschaap is een krui sing 
van het oeroude Awassi steppen
schaap uit het MiddenOosten 
met het OostFriese melkschaap. 
Een ‘steppe’ is een in breedte 
variërende strook land tussen 
bouwland en woestijn. Schaarse 
neerslag en dauw doen de steppe 

veranderen in een tapijt van 
grassen en kruiden, een soort 
seizoensgebonden wei land. Het 
Awassischaap is zeer gehard en 
kan in  de droge hitte lange af
standen lopen al naar gelang het 
voer varieert. Het dier heeft een 
‘vetstaart’, zoals bij de zeboe’s, de 
kamelen en de vrouwen van de 
Bosjesmannen, een opeenhoping 
van vet, die in tijden van schaarste 
kan worden omgezet in brandstof. 
De vetstaart, die soms tot wel 
tien kilo reikt, was de voornaam
ste bron van dierlijk vet onder de 
Semieten, voor wie varkens ta
boe waren omdat deze onge schikt 
zijn voor nomaden. Uit de Misjna 
stamt de Hebreeuwse uit drukking 
alja wekots ba, een ‘vetstaart met 
een doorn erin’, dit is iets goeds 
met een klein gebrek. Dat er 
reeds in de oudheid ge fokt werd 
met deze steppeschapen weten 
we door het prachtige ver haal van 
aartsvader Jacob en zijn werk
gever Laban (Genesis 30: 3237). 

Geen ‘grote stille heide’…
Uit mijn Nederlandse jeugd wist 
ik niet beter dan dat koetjes in de 
wei en schaapjes op de hei grazen. 
Zelfs op hachsjara (destijds voor
bereiding in Nederland op de kib
boets) wist ik niet beter. Maar hier 
in Israël hadden we noch grazige 
weiden, noch een ‘grote stille heide’. 
We moesten bij weer en wind erop 
uit en bij  zonsop en ondergang 
melken. De uren verschoven met 
de dagen van de kalender. Er was 
geen tijd om te leren of te wen
nen. Dus ging ik  zomaar ineens 
 aan het hoofd van vierhonderd 

niet al te makke schapen op stap. 

Melken is een kunst
In die tijd molken we nog met de 
hand, dat wil zeggen met beide 
handen tussen de achterpoten 
door aan de beide uiers. In de win
ter, als er veel groen was, waren 
er ook veel lammetjes. Dus vooral 
dan was er veel melk. Maar ook 
héél veel diaree! Een deel daar
van kwam samen met wat melk 
in onze schoot en over onze benen. 
Woorden ont breken om de stank te 
beschrijven en we mochten slechts 
samen onze maaltijd gebruiken in 
een afgelegen hoek van de eetzaal. 
In de vroege ochtend, voor zonsop
gang en zelfs als de boeren nog 
sliepen, werden we gewekt om te 
gaan melken; ‘s avonds, als er eens 
een feest, een lezing of een concert 
was, gingen wij melken. We waren 
uitgestotenen van de commune. 
Daarom wilde haast niemand van 
ons schaapherder worden en werd 
je desnoods voor één jaar daar
toe verplicht door een meerder
heid van stemmen in de algemene 
ledenvergadering. Zo komt het 
dat we nooit goede schaapherders 
werden, dat de opbrengst povertjes 
bleef, de schapentak verlies leed 
en terwille van goeie ouwe Chap
pie nog lang niet werd opgedoekt. 
Een treurig en ironisch verhaal? 
Welnee, we bouwden voort en ble
ven bouwen en geloven in Jesaja’s 
visioen van toekomstige vrede en 
broederschap: ‘Dan zal de wolf bij 
het schaap verkeren’ (Jesaja 11:6).  

Zeév Bar, Beth Ha'emek
september 1957
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19 juli
Vastendag 17 Tammoez,
begin vasten 2.29 uur
8 augustus
Begin vasten; half uur voor nacht
9 augustus
Tisja beaw/Vastendag van 9 Aw 
Verwoesting van de Tempel

Voor tentoonstellingen en evene
menten in het Joods Historisch 
Museum zie ook www.jhm.nl
tot en met 30 juni
Jong en Joods
tot en met 3 juli
The Triumph of Identity
van 1 juni tot en met 2 okto
ber wordt verwacht:
Van Dada tot surrealisme. Joodse 
avantgarde kunstenaars uit Roe
menië, 1910-1938
van 15 juli tot en met
13 november wordt verwacht:
Onbewaakte Momenten

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

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

E-mail: ietschabbing@hotmail.com

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 5350951.
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.

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

Troost, troost mijn volk, zegt jul-
lie God. Spreek Jeroesjalajim 
moed in, maak haar bekend…

Jesaja 40:12
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8 en 9 juni   Sjawoe'ot
19 juli    Vastendag van 17 Tammoez
9 augustus   Vastendag van 9 Aw
28 september   Erev Rosj Hasjana
29 september   1e dag Rosj Hasjana
30 september   2e dag Rosj Hasjana
2 oktober   Vastendag van Gedalja
7 oktober   Kol Nidré
    ingaande Grote Verzoendag
8 oktober   Jom Kippoer
13 oktober   1e dag Soekot
14 oktober    2e dag Soekot
20 oktober   Sjemini 'Atseret
21 oktober   Simchat Tora
20 t.m. 27 december  Chanoeka

Joodse feest- en treurdagen 5771/5772/2011

Willi Samson
Tel. 0512 - 549738 - Mob. 06 - 53164839

info@dason.nl - www.dason.nl
Let op!  Alleen bedrijfsvlaggen

Vlaggen en spandoeken met uw bedrijfslogo in elk formaat
Alles uiterst sympathiek geprijsd!

Vlaggen & Spandoeken

Hij heeft in brandende toorn 
Jisra’eels macht gebroken, hij 

trok zijn rechterhand terug, niet 
langer weerhield hij de vijand. 

Hij is tegen Ja’akov ontbrand als 
een laaiend, allesvernietigend 

vuur.
Klaagliederen 2:3

Inbraak synagoge Groningen
Op sjabbat 4 juni is er ingebroken in de synagoge in Groningen.
De politie was vrijwel direct ter plekke zodat een van de daders op 
heterdaad werd betrapt en gearresteerd. De tweede dader werd in de 
loop van de dag aangehouden.
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www.bollegraaf.com

Big in making 
recyclables small

Balenpersen

Sorteersystemen

Transportbanden
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Archiefvernietigers

Rollensnijmachines

Advies

Ontwerp

Ontwikkeling 

 Productie

Installatie

 Service

Members of Bollegraaf Holding

P.O. Box 321, 9900 AH  Appingedam, The Netherlands

Tel. +31 (0)596 65 43 33, Fax +31 (0)596 62 53 90,

info@bollegraaf.com
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