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IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Voor u ligt op de deurmat of in de 
brievenbus het laatste nummer van 
de 24ste jaargang, nummer 4, de hon-
derdzestiende JaGDaF! Dit vermeld 
ik even om u wakker te schudden (net 
als de sjofar in de maand Elloel). Om 
u er van te doordringen hoeveel jaren 
(sinds 1988) we al bezig zijn. Hoe we 
iedere keer weer ons best doen er een 
mooi en interessant magazine van te 
maken. Wij doen dat vanzelfsprekend 
allemaal vrijwillig en meestal met ple-
zier.

Een inleiding voor de bijgevoegde ac-
ceptgiro voor uw jaarlijkse bijdrage als 
abonnementsgeld – minimaal 15 euro. 
Maar, ik zeg het ieder jaar, een beetje 
meer mag ook. Wij bedruipen onszelf 
en de drukker en het papier worden 
ieder jaar duurder; zoals dat nu een-
maal gaat in onze huidige lijdende 
economie...
Vriendelijk doch dringend verzoek: 
maak uw bijdrage snel over. Dan 
hoeven er geen herinneringen en dat 
soort akelige brieven verstuurd te 
worden.

Uit de inhoud van dit nummer blijkt 
dat Groningen en Leeuwarden bij ver-
schillende gelegenheden eensgezind 
samen activiteiten ondernemen. 

En dan gaan we de Jamiem Nora’iem, 
de ontzagwekkende dagen, tegemoet. 
De eerste 10 dagen van de maand 
Tisjrie, het nieuwe Joodse jaar: 5772. 
Rosj Hasjana en Jom Kippoer. Dagen 
van inkeer en bezinning.
In dit nummer van JaGDaF treft u daar 
uiteraard ook het een en ander over 
aan.

Onze redactie en bestuur wensen 
u voor het komende jaar niets dan 
goeds én zoets. Sjana towa oeme-
toeka!

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Ongetwijfeld zal u bekend zijn dat 
we op Rosj Hasjana een appeltje 
met honing eten met de goede 
wens dat het komend jaar een 
goed en zoet jaar zal zijn. Maar 
naast het traditionele appeltje is 
er nog een aantal gerechten dat 
ge bruikelijk is om te eten, vaak 
met een dubbele symboliek in een 
woord. Ter illustratie, (maar niet 
echt serieus) in Engels sprekende 
landen is het gebruikelijk om rozij
nen (raisins)  te eten met de goede 
wens: “May He raise our salary”!
Hieronder volgt nog een aan
tal gerechten dat gebruikelijk is 
met een mogelijke verklaring. 

Granaatappel
De granaatappel met zijn over
vloed aan pitjes is een symbool 
voor het Joodse volk. Elkeen van 
het Joodse volk, geleerd of onge
letterd is vol met mitswot, goede 
daden, gelijk de granaatappel 
vol is met pitjes. (Waarschijn
lijk zitten er om en nabij 613 pit
jes in één granaatappel! Red.) 

De Talmoed vertelt over Elisha ben 
Abuja, de leraar van Rabbi Meir, die 
het Jodendom compleet over boord 
had gegooid. Hij heeft zelfs de bij-
naam ‘Ageer’ gekregen, ‘de ander’, 
omdat niemand meer met hem te 
maken wilde hebben. Desondanks 
bleef Rabbi Meir bij hem leren.
Vanzelfsprekend stelt de Talmoed 
de vraag, hoe kon Rabbi Meir le-
ren van de afvallige Ageer. En de 
Talmoed vertelt dat Rabbi Meir 
een granaatappel gevonden had, 
hij at de vruchten, maar de schil-

len gooide hij weg. Hij leerde al-
leen het goede van Ageer, maar 
zijn afvallige ideeën gooide hij weg. 

Door een granaatappel te eten 
vra  gen we aan G’d om alleen 
naar de goede daden te kijken en 
niet naar onze tekortkomingen. 

Vis
Vissen zijn altijd in het water 
en kunnen niet zonder water le
ven. Tora wordt vergeleken met 
wa ter. Net zoals een vis niet 
zon der water kan, zo kan het 
Joodse volk niet zonder Tora.  

Eens stond de sluwe vos langs 
het water en zag dat de vissen 

erg onrustig heen en weer zwom-
men. Hij vroeg wat er aan de 
hand was en de vissen vertelden 
hem dat er verder op de rivier 
vissers aankwamen met hun net-
ten en dat ze daarom zo onrustig 
waren. “Kom op het droge”, zei de 
vos, “daar ben je veilig.” “We dach-
ten dat jij zo slim bent” zeiden de 
vissen. “In het water lopen we in-
derdaad een risico dat we gepakt 
worden door de vissers, maar op 
het droge gaan we zeker dood.” 

Zo is het ook met het Joodse
volk, zonder Tora blijft er  niets
van het Joodse volk over. 

Niet alles is zoet op Rosj 
Hasjana  ook peuteren uit 

een vissenkop heeft een 
symbolische betekenis...

Wat eten we op Rosj
Hasjana?

 613 pitjes?

door rabbijn S. Evers



4 JaG24 september jaargang 24 nummer 4

Vissen zijn ook een symbool van 
vruchtbaarheid. Wanneer onze 
aartsvader Jakov zijn kleinkinde
ren zegent, dan zegt hij: “Mogen 
zij vruchtbaar zijn als vissen.”  
Velen hebben ook de gewoonte om 
een vissenkop op tafel te leggen en 
daar een beetje van te eten (veel 
vlees zit er niet aan, maar het gaat 
om de symboliek). Dit is een ver
wijzing naar een van de zegenin
gen gegeven aan het Joodse volk: 
“Jullie zullen zijn tot hoofd en 
niet tot staart”. In de familie van 
mijn vrouw bestaat de traditie om 
vleestong te eten op Rosj Hasjana. 

Gekookte zoete wortels
In dit geval zijn er zelfs twee 
ver wijzingen, één vanuit het He
breeuws en één vanuit het Jid
disch. Het Hebreeuws voor wor
tel is gèzèr (de g als in girl) en 
het woord voor besluit is gezera. 
Door zoete gèzèr te eten, hopen 
we een zoete gezera te krijgen. 

Het Jiddisch voor wortel is mehrn. 
Dit heeft ook een tweede beteke
nis, namelijk ‘vermeerderen’. Door 
zoete mehrn te eten, spreken we 
de wens uit dat onze zoete, goe
de daden zullen vermeerderen. 

Recept Tzimmes
1 eetlepel olie
4 tot 6 wortels in plakjes
1 grote zoete aardappel in blokjes
2  of 3 eetlepels honing
¼ beker sinasappelsap
beetje zout
2 plakken ananas in stukjes 

Doe de olie in de pan. Voeg de 
wortels toe en bak de plakjes 
zachtjes, 10 tot 15 minuten; voeg 
dan een beetje water toe tot de 
worteltjes onder water staan. Voeg 
de zoete aardappel toe, de honing, 
het sinasappelsap, het zout. En 
laat het op een laag vuur nog 30 
minuten sudderen. Voeg tenslotte 
de ananas toe en laat het geheel 
nog 5 minuten doorsudderen. 
http://www.jewishrecipes.org/
jewishfoods/tzimmes.html 

Lamsvlees met zoete appel-
tjes
In de familie van mijn vrouw be
staat de traditie om lamsvlees 
te eten, ter herinnering aan het 
verhaal van de Offerande van 
Jitschak. Onze aartsvader Awra
ham had de opdracht gekregen 
zijn zoon Jitschak te offeren op de 

Vervolg ´O.R.T.́
Wat eten we op Rosj Hasjana?

berg Moriah. Uiteindelijk is het 
allemaal goed afgelopen en heeft 
hij een ram geofferd in plaats 
van Jitschak. Dit verhaal heeft 
zich op Rosj Hasjana afgespeeld 
en wordt ook in sjoel op Rosj Ha
sjana gelezen. Vandaar het lams
vlees, als een verwijzing naar de 
ram. En de zoete appeltjes horen 
natuurlijk bij het zoete appeltje 
dat we eten gedoopt in de honing. 

Tot slot heb ik wel eens gehoord (als 
grapje) dat men in Frans spreken
de landen een banaan eet, waarbij 
men elkaar wenst ‘une bonne an
née’, hetgeen ik u allen toewens. 

Foto: Ro Dalsheim
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Honderd jaar geleden werd de
ze vereniging opgericht om 
be langrijk Nederlands erf
goed in stand te houden. 
Dit jaar zijn er diverse projec
ten uitgevoerd om de aan
dacht te vestigen op deze ‘Bond 
Heemschut’ en het vele belang
rijke werk dat gedurende deze 
100 jaar door hen verricht is. 
Zo werd er op 22 augustus 2011 
jongstleden een postzegelvel uit
gebracht waarop 10 afbeeldin
gen te zien zijn van cultuurmo
numenten waarvan er 6 door de 
inzet van de erfgoedvereniging 
Heemschut bewaard werden. 
Op een van die postzegels is de 
synagoge in de Folkingestraat in 
Groningen te zien die eind zeven
tiger jaren behoed werd voor af
braak en na grondige herbouw en 
restauratie in 1981 opnieuw haar 
oude functie als synagoge terug
kreeg en als zodanig nog steeds 
in gebruik is. Een gedeelte werd 
afgescheiden door een hekwerk 
waardoor een prachtige ruimte 
ontstond voor culturele en educa
tieve evenementen, mede voor 
open baar en algemeen gebruik. 
Wij (bestuur en redactie) vinden 
dit een mooi initiatief van Bond 
Heemschut en zijn er trots op 
dat de prachtige Groningse syna
goge (die inmiddels alweer bijna 

Erfgoedvereniging Bond Heemschut viert
100-jarig bestaan

de 3e restauratie achter de rug 
heeft, zie pag. 13) in volle glorie 
op een postzegel staat afgebeeld. 

N.B. de postzegels zijn nu te koop 
bij het postkantoor.

Bep Koster
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Joodse Groningers van Weleer
Herman Isidoor de Vries 1902-1942

deel 2 

Betsy BakkerNort gegaan. Zij 
heeft geregeld dat ma de bevoegd
heid kreeg om te ondertekenen. 
Gelukkig was het nog zomerva
kantie en kon ik ma meehelpen. 
Het was een slappe tijd in de zaak 
en het was maar goed dat we het 
pensioen van pa nog hadden om 
van te leven. Het was wel niet 
veel, maar we konden ons er best 
mee redden. Ma wist goed met geld 
om te gaan en had overal potjes 
voor. Zo kwam ze bijna nooit voor 
onvoorziene uitgaven te staan.  
In de loop van dat jaar werd het 
ons duidelijk dat pa veel zieker 
was, dan dat we aanvankelijk 
aannamen. In november van dat 
jaar werd hij overgebracht naar 

Korte inhoud van deel 1. Her-
man de Vries voelde zijn einde 
naderen en ziet zijn leven als in 
een flits voorbijgaan. Hij vertelt 
van zijn opvoeding in Indië, de 
te rugkeer naar Nederland, de 
eerste jaren in Groningen en zijn 
HBS tijd. De ramp die de familie 
dan treft als blijkt dat zijn vader 
ernstig ziek is en in het zieken-
huis moet worden opgenomen. 

s’ Avonds is ma op bezoek geweest. 
Ze kwam wat afwezig uit het zie
kenhuis terug en er viel moeilijk 
met haar te praten. “Nee, het is 
wel goed met pa. Hij slaapt rus
tig”. Eindelijk kregen Harry en ik 
eruit dat ze gepraat had met een 
dokter en die had haar verteld dat 
pa morgen naar de Psychiatrische 
afdeling zou gaan. Dat vond ze 
heel erg. “Is hij dan gek gewor
den”, huilde ze plotseling. Ook 
had de dokter verteld dat ze nog 
helemaal niet konden zeggen of 
hij weer beter zou worden. Daar
toe moesten ze eerst nog verdere 
onderzoeken doen. “Maar U moet 
wel op een lange periode rekenen”, 
had de dokter gezegd. “En hoe 
moet het nu met de zaak”, vroeg 
ze zich af. Ik stelde voor dat ik van 
de HBS af zou gaan, en in de zaak 
zou komen. Er waren beslist veel 
dingen, die ik al wel kon doen. 
Maar daar wou ze niets van we
ten. Ook waren er problemen met 
de tekenbevoegdheid. Daar pa niet 
meer tot ondertekening in staat 
was, moest ma dit overnemen. Dit 
moest wettelijk via de Kamer van 
Koophandel geregeld worden. Ma 
is toen naar een nicht van haar, 

Den Dolder. Hiervandaan is hij 
na een paar weken naar de inrich
ting 'Agnietenstraat 2' te Utrecht 
overgeplaatst. Nu kwam eindelijk 
ook de juiste diagnose tot ons. 
Pa had een geslachtsziekte, syfilis 
genoemd, opgelopen in zijn jeugd 
in Indië. Ma mocht het niet we
ten, want dan stortte haar wereld 
helemaal in. Harrie en ik waren 
de enigen die het wisten. De dok
ters hadden het over ”een ernstig 
niet te herstellen hersenlijden”. 
Tot in de vierde klas heb ik het 
nog gered, maar in het najaar van 
1920 ging het niet meer. Doordat 
ma overspannen raakte, moest er 
meer hulp voor de zaak komen. 
Opa Heiman en Oma Catootje (de 
ouders van ma, Heiman J.Polak en 
Cato Nort) waren  inmiddels ook al 
bijna 80 en behoefden dus ook eni
ge aandacht en verzorging. Ma kon 
het allemaal niet meer alleen aan. 

De firma H.J.Polak
Groothandel in stoffeerdersmate
rialen, touw en woningtextiel. 
Zo ben ik in 1921, vroegtijdig, 
op mijn achttiende, in de zaak 
ge komen. In het begin ging het 
nog niet eens zo slecht vond ik 
zelf. Veel ging ik op reis, zowel 
voor de inkoop als voor de ver
koop. In de stad Groningen had 
ik zo mijn eigen klantjes zitten. 
Veel stoffeerders werkten toen in 
souterrains, ook wel ‘pothuizen’ 
genoemd die met een trap op de 
straat uitkwamen. Met een ho
rizontaal dubbelluik werd dan 
s’avonds de trap van de straat af
gesloten en de verticale deur naar 
het souterrain viel vaak half bo

door René S. de Vries

Herman Isidoor (vader van 
René de Vries)vertelt verder; 
ook hoe hij op jonge leeftijd 

het bedrijf oppakt.

Herman de Vries, ca. 28 jaar
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ven, half onder het straatniveau. 
Het waren vaak benauwde en 
la ge ruimten met weinig licht, 
waar de stoffeerders hun werk 
de den. Er waren goede en slechte 
klanten, prettige en onprettige. 
Tot een van de prettige klanten 
behoorde De Ruiter. Uiterst be
trouwbaar. Een kleine magere 
man met een bril met dikke gla
zen. Hij zag er wat sjofeltjes 
uit, maar was goed bij de tijd. 
“Hoe gaan de zaken De Rui
ter?”, vroeg ik .“Ach”, zei hij dan 
“Een slechte dag is nog geen 
slechte week, en een slechte 
week is nog geen slechte maand”. 
“En...”, benadrukte hij ”er zijn 
nog altijd twaalf maanden in een 
jaar, dus meneer De Vries, we 
kunnen nog wel even vooruit !” 
Er werd door mij nog redelijk goed 
verkocht omdat ik mijn rayon 
goed wist uit te breiden. Maar 
de stoffeerders hadden minder 
op drachten en kochten daarom 
ook minder springveren, jute, 
bindgarens, lijmen en houtwol.  

Als ik in de buurt van Utrecht 

kwam ging ik bij pa op bezoek. 
Meestal herkende hij me niet of 
nauwelijks. Van de verpleging 
vernam ik wel dat hij aan wanen 
leed en soms dacht dat hij God 
was. Als ik thuis kwam was ma 
zeer nieuwsgierig hoe het met pa 
ging. Ik kon dan moeilijk over 
mijn lippen krijgen om te vertel
len dat ik geschrokken was, om
dat het zo slecht met hem ging. 
Maar ma bleef maar vragen. En 
of hij goed at en hoe hij zich voel
de en of hij goed kon slapen. En 
dan kwam onvermijdelijk weer de 
vraag of hij wel goed genoeg was 
om thuis verpleegd te worden. 
Ook al zei ik dat ze hem onmoge
lijk thuis kon hebben. “Dat kun jij 
toch niet beoordelen”, repliceerde 
ze dan vinnig. Ze vond dat ze 
het zelf aan de directeur moest 
vragen. Er ging dan prompt een 
schrijven naar de inrichting. Ze 
kreeg altijd antwoord terug, maar 
het was altijd nee! Hij kon niet 
naar huis om verpleegd te worden. 

Dit was ook de tijd dat mijn broer 
Harry er de brui aan gaf en de deur 
uit ging. Hij had erg geleden onder 
de situatie die er thuis ontstaan 
was, kon zich moeilijk concentre
ren en mede hierdoor liep zijn le
ren ook op niets uit. Hij tekende 
voor zes jaar voor het leger en ook 
hij ging naar Indië. In mei 1923 
overleed pa eindelijk. Hoe droe
vig en controversieel het ook mag 
klinken, het was voor iedereen een 
opluchting en bevrijding van een 
zware last. Zeker voor hem zelf. 
De laatste weken kreeg hij steeds 
vaker een epileptisch insult en 

zakte daarna steeds verder weg 
naar een blijvende afwezigheid, 
waarin hij niet bereikbaar was.  

De tijd ging voor mij razend
snel voorbij. Er waren ook zoveel 
nieuwe dingen die ik me eigen 
moest maken. Gelukkig was er 
nog tijd om te voetballen en met 
vrienden op stap te gaan, en te 
biljarten. Met de sportvereniging 
‘Ivria’ (bekende gymnastiekver
eniging in die tijd), waar ik later 
lid van was geworden, gingen 
we in de zomer vaak een dagje 
naar Zuidlaren of Paterswolde.  

Mijn huwelijk met Sara van 
Gelder 
Saar van Gelder kende ik nog van 
de HBS. Als meisje viel ze me he
lemaal niet op, want zij zat in de 
1e klas, toen ik al in de vierde zat. 
Maar ik kwam haar later weer 
tegen op een van de feesten die 
toen ter gelegenheid na een uit
voering van Ivria gehouden wer
den. Het is in de winter geweest 
van 1924/1925. Ze was toen net 16 
jaar. Ondanks haar jonge leeftijd 
zag ze er volwassen uit. Haar le
vendigheid, uitstraling en humor 
trokken me erg aan. Haar ouders 
hadden een slagerij aan de Grif
festraat en het was er altijd een 
komen en gaan van broers, zusjes, 
neefjes en  nichtjes. In het begin 
kon ik ze niet allemaal uit elkaar 
houden. Het typische is dat me 
nu plotseling het telefoonnummer 
van de slagerij in de zin schiet, 
nummer 2053, waarschijnlijk om
dat ik het zo vaak gedraaid heb. 
Er heerste ook altijd een gezel

Fa. H.J. Polak, geboortehuis van 
de auteur



8 JaG24 september jaargang 24 nummer 4

lige drukte. Haar moeder, Hen
derina de Swaan, was een lieve 
vrouw, maar vond haar nog te 
jong voor een vaste relatie met 
een zes jaar oudere man, zoals ik.
Zo hebben we ongeveer twee jaar 
verkering gehad. Het was een 
onbezorgde tijd met veel feestjes 
en feestelijkheden. Alhoewel de 
Joodse feestdagen me niet veel 
zeiden, was het bij haar thuis al
tijd gezellig om ze te vieren. Bij 
mij thuis heeft dit nooit gespeeld. 
Later heb ik begrepen dat pa toch 
wel uit een vroom gezin kwam, 
maar de religie na zijn barmits
wah helemaal uit zijn leven had 
gebannen. In 1927 hebben we ons 
verloofd en zijn in juni 1929 ge
trouwd. Er was een plechtigheid 
in het Stadhuis, waarna we naar 
Sjoel gingen, waar de Choepa vol
trokken werd. Dat was het jaar 
dat bekend geworden is als een 
dieptepunt in de economie van 
Nederland en de geschiedenis 
inging als het ‘Crisisjaar 1929’.  
Aanvankelijk hebben we bij ma 
aan de Coehoornsingel 28a inge
woond. Dat ging niet al te goed 
daar Saar en ma elkaar verdroe
gen, maar niet al te goed met el
kaar konden opschieten.  Toen het 
pand van de Arbeiderspers aan 
de Coehoornsingel 61 vrij kwam 
heb ik dat op een veiling in café 
de Beurs gekocht voor de prijs 
van ƒ 7.000,. Ons eerste kind, 
Jacobus Izak, is daar geboren op 
20 maart 1930. Twee jaar later 
werd er weer een jongen geboren 
die we René Samuèl hebben ge
noemd. De relatie tussen Saar en 
mij werd er niet beter op. Ik wil 

hier niet dieper op de gebeurtenis
sen van die tijd ingaan, want het 
zou nog te veel mensen kunnen 
beschadigen. Ondanks alles had
den we het financieel gezien in 
die tijd redelijk goed en gingen 
zelfs in de zomer op vakantie naar 
Knokke, aan de Belgische kust.  

De onrust in de omliggende lan
den nam toe. In Duitsland werd 
de macht overgenomen door het 
Nationaal Socialisme dat erg anti
semitisch was. De Kristalnacht in 
november 1938 deed een schokgolf 
van ontzetting door Europa en de 
rest van de wereld gaan. Laat ik 
me echter houden aan datgene 
wat ons zelf overkomen is. Toen in 
mei 1940 de Duitsers ons land bin
nentrokken dachten we nog naar 
Engeland te kunnen vluchten. De 
waterlinie zou de opmars wel dus
danig vertragen dat we nog op tijd 
weg konden komen. Maar helaas 
met moderne vliegtuigen en het 

Vervolg 'Joodse Groningers van Weleer'
Herman Isidoor de Vries 1902-1942

Foto gemaakt in 1926 in een Belgische badplaats. Van l. naar r.
Frits Goslinski, Jules Gosler, Herman de Vries en Leeman de Groot.

bombarderen van Rotterdam was 
het binnen enkele dagen bekeken. 

In de volgende en laatste afleve-
ring wordt verteld hoe de eerste 
oor logsjaren en de deportaties 
verliepen.
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Vervolg 'Joodse Groningers van Weleer'
Herman Isidoor de Vries 1902-1942

De Duitse kunstenaar Gunter 
Demnig (Berlijn, 1947) brengt 
ge denktekens aan op het trot
toir voor de huizen van men
sen die door de nazi’s verdre
ven, gedeporteerd, vermoord 
of tot zelfmoord gedreven zijn. 
Hij heeft de naam Stolpersteine 
(letterlijk: struikelstenen) bedacht 
omdat je erover ‘struikelt’ met je 
hoofd en je hart, en je voorover moet 
buigen om de tekst te kunnen lezen. 

Op de stenen zijn, in een mes
sing plaatje, de naam, geboor
tedatum, deportatiedatum en 
plaats en datum van overlijden 
gestanst. Alle stenen zijn 10 x 10 
cm. Lange tijd werden alle ste
nen door de kunstenaar zelf ge
maakt en geplaatst. Maar door 
de stormachtige ontwikkeling van 
dit project (sinds 1994) laat hij 
zich tegenwoordig ondersteunen 
door een bevriende kunstenaar. 
Het gaat inmiddels om vele tiendui
zenden stenen door heel Europa. 
De meeste zijn in Duitsland te 
vinden, maar ook in Oostenrijk, 
Italië, Hongarije, Tsjechië, Polen, 
Oekraïne, Noorwegen en Israël.  
In Eindhoven werden zo 
veel ste nen geplaatst dat er 
gemeen telijke stratenmakers 
aan te pas moesten komen. 

Familie Lipschits
Twee jaar achter elkaar ben ik 
met een vriendin naar Rotterdam 
gereisd om aanwezig te zijn bij 
het leggen van de Stolpersteine 
voor de familie van mijn overle
den echtgenoot Isaac Lipschits z.l.

Initiatiefnemer in Rotterdam 
was Micha Gelber (voorzitter 
van de Stichting Comité Loods 
24 en lid van de Liberaal Joodse 
Gemeente in Rotterdam) die alles 
bij elkaar – de voorbereiding en 
de uiteindelijke uitvoering – wel 
zo’n drie jaar bezig is geweest om 
alles met de desbetreffende  deel
gemeenten waar Rotterdam uit 
be staat, voor elkaar te krijgen. 
Kol hakawod (alle eer aan hem) 
voor het initiatief! Want ik denk 
niet dat iedereen beseft dat ach
ter iedere steen een initiatiefne
mer schuilt en veel voorbereiding. 

Verandering van mening
Eerlijkheidshalve moet ik beken
nen dat ik aanvankelijk niet erg 
positief dacht over het leggen van 
al die ‘steentjes’ door heel Europa. 
Was dat nou nodig? Om op die 
manier nog eens extra herinnerd 

te worden aan al die mensen die 
uit hun huizen gehaald werden, 
in vrachtwagens werden geladen 
om nooit meer terug te keren?
Maar toen kwam het verzoek 
van Micha Gelber of ik – na
mens de familie Lipschits – ge
interesseerd was om voor de ge
deporteerde familieleden deel 
te nemen aan dit project in 
Rotterdam. Dat was eind 2008. 
Ik vond dat ik dat niet kon 
weigeren. Vooral ook niet om
dat ik enigszins bevooroor
deeld was door deze en gene. 

Zoals u kunt zien op de foto’s gaat 
het om zes familieleden. Vier (va
der, moeder en twee broers) in de 
Agniesestraat en twee (een zuster 
en haar man) aan de Noordsingel. 
De Agniesestraat en de Noordsin
gel liggen vlak bij elkaar. De be
doeling was dan ook dat deze zes 

Stolpersteine, zijn het ‘struikelstenen’?
door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Vader Sander, moeder Grietje en twee zonen Maurits en Jacob woon-
den in de Agniesenstraat 59b.
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stenen op 7 april 2010 geplaatst 
zouden worden. Maar wat bleek? 
Op de Noordsingel 124a stond het 
huis in de steigers, zodat het wer
ken op het trottoir aldaar onmoge
lijk was. Uitgesteld tot april 2011. 

De uitvoering
In de Agniesestraat 59b stonden 
ongeveer 15 personen bij elkaar. 
Gelukkig waren Ies’ oudste zoon 
David Lipschits en zijn dochter 
Lisa ook aanwezig; de rest van de 
familie woonde in het buitenland.
Gunter Demnig zat al op zijn 
knieën en was bezig één stoepte
gel te verwijderen, plaatsmakend 
voor de vier Stolpersteine. De hele 
Turkse familie en wat vriend
jes en vriendinnetjes stonden vol 
be wondering en zeer geïnteres
seerd te kijken wat er allemaal 
voor hun voordeur gebeurde.  
Nog een opmerking terzijde: aan 
alle tegenwoordige bewoners van 

de huizen waar op de stoep voor 
hun huis stenen geplaatst wer
den, is door Micha Gelber per
soonlijk toestemming gevraagd. 

De Turkse familie die nu in het 
huis woont waar eens Ies zijn 
prille jeugd heeft doorgebracht, 
heeft in januari 2008 nog ken
nis kunnen maken met Ies toen 
hij voor een ander project in 
Rotterdam moest zijn. Deze fami
lie was daarom misschien extra 
geïnvolveerd en vol belangstelling.
Iemand van de politie was aanwe
zig, een belangrijke deelraadver
tegenwoordiger, uiteraard Micha 
Gelber en zijn vrouw Ria Gelber en 
nog enige andere belangstellenden.
Intussen werd er gewerkt en von
den de vier steentjes hun pre
cieze plek. Micha hield een korte 
toespraak, evenals de deelraad
bestuurder die liet merken dat 
hij het buitengewoon belangrijk 

vond en onder de indruk was 
dat deze stenen in zijn deelge
meente geplaatst werden. Voor 
nu en voor de toekomst! Voor 
iedereen – jong en oud die zou 
‘struikelen’ over die glimmende 
steentjes, de namen zou lezen en 
misschien even stil zou staan.
Een flauwe zonnestraal deed de 
vers geplaatste stenen oplichten. 
Wij bukten ons en legden er blauw
witte bloemen bij. En ik dacht: hoe 
kon ik hier ooit negatieve gevoelens 
bij gehad hebben...? Opvallend, 
eenvoudig, monumentaal, in
dringend en om niet te vergeten. 

Vervolg 'Stolpersteine, zijn het ‘struikelstenen’?'

Gunter Demnig aan het werk in de Agniesenstraat.

Rebecca was de enige dochter, 
getrouwd met Izak Cohen; ze 

woonden op de Noordsingel 124a. 
Levi Meijer was de oudste zoon, 
getrouwd met Martha Swaalep, 
ze kregen in 1941 een dochtertje 

Grietje; ze woonden in Schie-
dam. Ze zijn alledrie gedepor-

teerd en vermoord in Auschwitz. 
Voor dit gezin liggen dus geen 

Stolpersteine in Rotterdam om-
dat ze daar niet woonden.

Van de 6 kinderen overleefden 
Ies en zijn jongste broertje Alex 

(later David) de oorlog.
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Op zondagmiddag 4 september 
was er de jaarlijkse BBQ op de 
binnenplaats achter de sjoel in 
de Folkingestraat. Meer dan 50 
personen hebben de slechte weers
voorspelling getrotseerd. Rabbijn 
Spiero bracht al het vlees en brood 
mee uit Amsterdam. Voorbereid op 
regen, hadden we het skelet van de 
soeka afgedekt met plastic. Maar 
we hadden geluk – geen regen, 
geen wind, ook geen zon, en een bij
zonder aangename temperatuur.
Een buffet van salades, rauw
kost, choemoes, allerlei frisdrank 
en natuurlijk de verrukkelijke 
vleesjes van de hete kooltjes. 
Een flinke vertegenwoordiging 
uit Leeuwarden zorgde voor ple
zierige en zeer geanimeerde ge
sprekken – het Noorden verenigd.
Rabbijn Spiero had een ingewik
keld spel bedacht; iets met let
ters, woorden, punten en een 
wed strijdelement. Ik ben bang 
dat ik niet goed genoeg opge

Barbeque Joodse Gemeenten Groningen en Leeuwarden
door Ruth Lipschits-de Leeuwe

let heb om hier duidelijk verslag 
van te doen... Volgend jaar beter! 
Natuurlijk werd er ingegaan op 
de maand Elloel, voorafgaand aan 
Tisjrie – de maand waarin de hoge 
feestdagen vallen. Om ons op ge

paste wijze ‘wakker te schudden’ 
werd er, eveneens door rabbijn 
Spiero, op de sjofar geblazen. Al met 
al een gedenkwaardige middag. 

Op deze foto is duidelijk te zien hoe de sjoel in de Folkingestraat in 
Groningen is ingesloten in de binnenstad.
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Een wolk van stof en gruis. 
Wekenlang in de Groniningse 
synagoge. Het gevolg van 
de ingrijpende restauratie 
die het gebouw van april tot 
augustus onderging. Exposi
ties en concerten konden 
niet georganiseerd worden, 
maar de diensten gingen te 
midden van de steigers en de 
stapels bouwmaterialen en 
gereedschappen gewoon door. 
De gebruikelijke Hebreeuwse 
gezangen kregen tijdelijk con-
currentie van Hollandse hits 
uit een bouwvakkersradio. 

‘Steen voor steen afbreken en dan 
weer opbouwen.’ Een bouwkundi
ge van de Monumentenwacht zei 
dat tien jaar geleden enigszins 
moedeloos toen hij de Groningse 
sjoel geïnspecteerd had. Balken 
in het plafond waren verrot, zo 
had hij geconstateerd, stukken 
muur afgebrokkeld, en nog een 
hoop meer bouwkundige ellende 
die steeds groter leek te worden. 
Afbreken en weer opbouwen, dus? 
Gelukkig is de nieuwe eigenaar 
van de synagoge, de Stichting 
Oude Groninger Kerken (SOGK), 
niet tot dat besluit gekomen. En
kele jaren geleden begon de SOGK 
met het maken van plannen voor 
restauratie van het gebouw. En 
nu staat het er weer perfect bij, 
om decennia mee te kunnen. 
 
Brokkels en bladders
De restauratie was een zaak van 
lange adem. Eerst moest worden 
bekeken wat er allemaal met het 
gebouw mis was. Alle rottigheid 

Hollandse hits in plaats van chazzanoet
Groningse sjoel kan weer decennia mee

door Marcel Wigchers

bleek het gevolg van een nood
zakelijke klus die nooit werd ge
klaard. Tijdens de vorige grote 
restauratie, in 1980 en 1981, had 
het voegwerk in de buitenmuren 
vernieuwd moeten worden. De 
synagoge was decennialang ver
waarloosd door de wasserij die er 
in zat tussen 1952 en 1975. Ook 
was er een kerk ingebouwd en wa
ren de mooie Moorse bogen dicht
gemetseld. Dat alles moest er weer 
uitgesloopt worden en er moest 
een nieuw sjoelinterieur inkomen. 
Dat gebeurde allemaal, maar aan 
het repareren van de versleten 
voegen kwam men uit geldge
brek niet toe. Met het gevolg dat 
in de laatste jaren regenwater 
naar binnen sijpelde, het stuc
werk afbrokkelde, de verflagen 
af bladderden en het houtwerk, 
zowel binnen als buiten, verrotte. 

De constatering van al die gebre
ken is betrekkelijk eenvoudig. 
Maar het verhelpen ervan is inge
wikkelder dan je denkt. Het is geen 

kwestie van simpelweg een klus
jesman erop af sturen. Eerst moest 
gedetailleerd in kaart gebracht 
wat er allemaal moest gebeuren. 
Letterlijk in kaart: van praktisch 
elke vierkante centimeter van het 
gebouw werd beschreven wat de 
benodigde ‘behandeling’ zou moe
ten zijn. Bouwkundige Jur Bekooy 
van de SOGK kwam daartoe vele 
malen met medewerkers van het 
in restauraties gespecialiseerde 
ar chitectenbureau OVT langs. 
Ook diverse formaliteiten moes
ten worden afgehandeld. Met de 
gemeente Groningen moesten ver
gunningen worden geregeld voor 
de plaatsing van steigers en drang
hekken aan de Folkingestraat. En 
alle bewoners en gebruikers van 
de panden rondom de synagoge 
moesten schriftelijk ingelicht wor
den over de bouw van steigers in 
hun achtertuin of op hun balkon.
In de tussentijd was de SOGK 
druk met de financiële kant van 
het dure project in de weer. Het 
benodigde geld kwam er dankzij 

Duidelijk is te zien dat het voegwerk versleten is.
Foto: Marcel Wigchers
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fondsen en uit de bruidsschat die 
de SOGK van de gemeente kreeg 
bij de overname van het gebouw.  

Boren en zagen
In het najaar van 2010 zette de 
SOGK het sein op groen: alles 
was gereed om te kunnen begin
nen. Maar voor de Stichting Fol
kingestraat Synagoge zou een 
onmiddellijke start wel wat on
gelukkig uitkomen: voor het vol
gende voorjaar stond een expositie 
op stapel met werk van Russisch
Israëlische kunstenaars. De res
tauratie zou een halfjaar kun
nen duren, waardoor de expositie 
uit gesteld zou moeten worden.  
Maar het viel mee. Tijdens spoed
overleg tussen Stichting Folkinge
straat Synagoge (SFS) en de SOGK 
bleek dat de expositie toch kon 
doorgaan. Maar direct na afloop 
van de expositie kon echt niks meer 
georganiseerd worden. Rondlei
dingen bleven wel mogelijk. Al zou 
de rondleider geregeld overstemd 
worden door geboor en gezaag.  

Voor de Joodse Gemeente Gro
ningen zou weinig veranderen. 
De diensten en feesten konden 
door gaan. De Joodse Gemeente 
Groningen (JGG) besloot wel het 
zilver uit de vitrine elders in vei
ligheid te brengen. En het meubi
lair van Piet Cohen werd met folie 
en doeken tegen stof beschermd.  

Eind maart 2011: aannemer Stij
kel uit Scheemda kon nu echt be
ginnen. Namens het bedrijf kreeg 
uitvoerder Klaas Boelen de da
gelijkse leiding. Het Rabbinaats
huis werd door de bouwvakkers 
in gebruik genomen als schaft
ruimte. De ruimte waar normaal 
de concertstoelen worden gestald 
en de gang werden de werkplaats. 
De normaal zo stille synagoge 
werd ineens bevolkt door steiger
bouwers, stukadoors, schilders 
en timmerlieden. Nederlandsta
lige schlagers schalden vanuit 
bouwvakkesrradio’s door de sjoel. 
Het verrotte stucwerk werd weg
geboord en gebroken waardoor 

wekenlang een wolk van stof en 
gruis in de synagoge hing. Daar
na vulde de geur van vers stuc 
en verfwerk de ruimte. Door de 
glasinloodramen waren de sil
houetten te zien van de bouwvak
kers die buiten de voegen vulden 
en verrot houtwerk vervingen. 
In de twee torens werden de versle
ten deuren aan de Folkingestraat
kant vervangen. Om in de torens te 
kunnen komen, werden ze voorzien 
van handige vlizotrappen. Voor
dien waren de torens uitsluitend 
te bereiken met gammele ladders. 

Puzzelstukjes
Een dergelijke nieuwe toegang zou 
ook handig zijn geweest voor de 
ruimte boven het tongewelf. Een 
deel van de houten draagconstruc
tie in deze enorme zolder moest 
gedeeltelijk vervangen worden. De 
zolder boven het tongewelf werd 
voordien bereikt via een lange 
ladder die op een vlondertje op de 
westelijke kant van de vrouwenga
lerij gezet moest worden. Nu werd 
echter gekozen voor de plaatsing 
van een steiger pal onder het luik 
dat toegang geeft tot de zolder. 
De steiger bood een tweede voor
deel: de davidster in het rozetven
ster werd erdoor bereikbaar. Want 
ook die had een opknapbeurt no
dig. Dat gebeurde door het gespeci
aliseerde bedrijf Ballast en Bone
kamp uit Groningen. Binnen een 
dag hadden medewerk(st)ers het 
raam verwijderd en als puzzelstuk
jes naar hun atelier in de stad ge
bracht. Klaas Boelen en zijn man
nen maakten het raam weer dicht 
met houten paneeltjes, die precies 

Op de steigers, tussen synagoge en Rabbinaatshuis
Foto: Marcel Wigchers
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op maat ‘gefiguurzaagd’ waren.  
Enkele weken later zat het 
glas er binnen een paar dagen 
weer in: schoongemaakt, gere
pareerd en voorzien van nieuw 
lood dat weer blinkt als zilver. 

Oker en rood
Begin juni trok de stofwolk de
finitief op. Het nieuwe stucwerk 
zat op de muren, met een nieu
we verflaag erop. Schoonmakers 
dweilden de vloeren en haalden de 
dikke laag gruis en stof van hek
ken en richels. Houtwerk aan de 
buitenkant van het gebouw werd 
gerepareerd en in de verf gezet. 
De hekken werden weggehaald 
en bij een schildersbedrijf in een 
verfbad gedompeld. Het gevolg 
is dat de voorgevel een duidelijk 
fraaier aanzien heeft gekregen: 
de deuren werden mooi donker
groen, goten en daklijsten werden 
oker in plaats van wit en het hek 
kreeg een soort van donkerrood. 

Het is goud wat er blinkt!
Maar het pronkstuk van de restau
ratie wordt wel gevormd door de 
twee bollen aan weerszijden van de 
(voormalige) hoofdingang. Ze zijn 
onlangs voorzien van heus blad
goud. De bollen waren oorspron
kelijk niet verguld. Jur Bekooy 
van de Stichting Oude Groninger 
Kerken kwam op het idee na een 
bezoek aan de synagoge aan de 
Oranienburgerstrasse in Berlijn. 
De koepel ervan siert de skyline 
van Berlijn door haar opvallende 
en prachtige gouden glans. En 
wat Berlijn heeft, moet Groningen 
natuurlijk ook hebben, zo moet 

Bekooy ongeveer gedacht hebben.
Aldus toog een gespecialiseerde 
schilder aan het werk om talloze 
velletjes flinterdun bladgoud op de 
bollen aan te wrijven. Duur? Dat 
valt best mee. Zo’n € 1.700, aan 
goud zit erop. En dan heb je ook wat! 
De goudlaag is onderhoudsarm en 
gaat veel langer mee dan een verf
laag. En: het werkt als een facelift 
voor de hele gevel van de synagoge. 

Dezelfde zwerm steigerbouwers 
van het begin kwam weer langs 
om de steigers weg te halen. Nog 
maar een paar onvoorziene klus
sen moesten worden geklaard. 
De synagoge kon in juli weer 
open voor het publiek, met een 
expositie over … de restauratie, 
samengesteld door de SOGK.  
En het publiek kwam in groten 

Vanaf de steiger onder de davidster gouden bollen: De bollen aan 
weerszijden van de voormalige hoofdingang die nu

voorzien zijn van bladgoud.
Foto: Marcel Wigchers

getale, mede gelokt door de publi
citeit rond de restauratie. Via 
Youtube kan nu zelfs de hele we
reld zien hoe fraai de Groning
se synagoge er weer bij staat. 

Vervolg 'Hollandse hits in plaats van chazzanoet'
Groningse sjoel kan weer decennia mee

Tekst bij schilderij op de
pagina hiernaast

"...de mannen zijn omhangen 
met de traditionele gestreepte 
gebedsmantels. In het midden 
heeft de jonge kunstenaar zich-
zelf afgebeeld met een bontmuts 
op zijn hoofd. Opvallend is de 
oude man naast hem: hij heeft 
een Torarol in zijn hand met 
daarop een Hebreeuwse tekst 
die Gottlieb gedenkt alsof hij al 
dood is (hetgeen een jaar later 
ook het geval zou zijn)."
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Maurycy Gottlieb, Joden biddend in de synagoge op Jom Kippoer, 1878
Olieverf op doek, 245 x 192 cm; Tel Aviv Museum of Art
Uit: Joodse Kunst en Cultuur, Edward van Voolen, 2006
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Dat wij, Joden, de eersten waren 
die het monotheïsme ontdekten 
en sinds bijna 6000 jaar dezelfde 
gebruiken en tradities kennen, 
leek de Nederlandse Volksverte
genwoordiging onbelangrijk. 
Dat deze traditie ook het onver
doofd slachten van dieren dekte, 
dat was te veel. 
Geheel onbelangrijk dat deze ma
nier van slachten erkend wordt 
als snel, efficiënt en bijna pijn
loos, daar de dood direct intreedt. 
Nog onbelangrijker is dat de 
islam deze manier ook erkent als 
de meest acceptabele. Welnee, in 
Nederland weet men het beter. 
Dr. Dolittle had een gesprek met 
wat dieren die hun angst en af
grijzen uitspraken over deze on
verdoofde behandeling, dus hup, 
weg ermee!

Mijn familie kwam in 1639 aan 
in Nederland. In de jaren ‘40 zijn 
er honderden nazaten van deze 
familie door Nederlanders aange
geven, uitgeleverd of zonder 
protest door het Duitse Volk opge
haald en vermoord. Ze werden, na 
meer dan 300 jaar, niet als Ne
derlanders gezien. Met plechtige 
gezichten staan de ambtenaren 
in de houding op 4 mei, slaan zich 
op de borst en zeggen: dit mag 
nooit meer gebeuren.

Om te voorkomen dat dit nooit 
meer zal gebeuren zou geen Jood 
zich in het hoofd moeten halen 
om op de Plek Des Onheils te 
wonen. Maar dat doet men, want 
men is koppig. En terwijl er in 
Nederland meer stemmen te ho
ren zijn die “genoeg hebben van 
de Joden”, wordt er een wet aan
genomen die voor dieren is. En 
tegen de Joden. Want onverdoofd 
te werk gaan: dat gaat de Neder
landse ziel te ver. Arme beestjes!

Volgens Amnesty International 
en nog wat organisaties worden 
er in Nederland honderden, mis
schien wel duizenden, clitorissen 
afgehakt. Bij meisjes, niet bij 
dieren, dus de Nederlandse Volks
vertegenwoordiging grijpt niet in. 
Ook al gebeurt deze barbaarse 
actie onverdoofd. Daar heeft de 
Nederlandse Volksvertegenwoor
diging niets bij te zoeken, want 
ten eerste is het geen religieuze 
traditie en ten tweede is de meer
derheid van de groepering die 
deze traditie toepast, illegaal in 
Nederland, wat inhoudt dat ze 
geen stemrecht hebben, dus: be
kijk het maar!

Onverdoofd lees ik verder. Want 
de media beweerden dat het he
lemaal niet tegen de Joden was. 

Misschien tegen de Moslims, 
maar daar heeft toch iedereen 
de pest aan, niet?
In het Dagblad van het Noorden 
stond enkele jaren geleden een 
stukje over een man die betrapt 
was tijdens het hebben van ge
slachtsverkeer met een koe. De 
man werd niet vervolgd, omdat 
men niet kon aantonen dat de 
koe er onder had geleden. Emmes 
waar. Terwijl het toch onverdoofd 
gebeurde.
Knap dat ze wel konden aantonen 
dat de koeien vandaag de dag 
welzeker lijden.
Wat weer heel anders is bij hon
derden, misschien duizenden 
kleine Afrikaanse meisjes, die het 
jaarlijks uitschreeuwen van de 
pijn. Waar de Nederlandse Volks
vertegenwoordiging geen oren 
naar heeft.

© Simon Soesan, Haifa, Israël

Verdoofd ... en onverdoofd!
door Simon Soesan

Als verdoofd keek ik naar de Nederlandse kranten. Het stond er 
zwart op wit, dus ik mag aannemen dat het niet gelogen is: een over-
grote meerderheid van de Nederlandse Volksvertegenwoordiging 
heeft besloten dat de rechten van een dier belangrijker zijn dan die 
van een mens. 
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Er zijn grenzen ...
door Opperrabbijn Binyomin Jacobs

De maand Elloel, de voorberei
dingsmaand voor de Hoge Feest
dagen, wordt vergeleken met 
een vluchtstad (kitsoer sjoelchan 
aroeg 128:2). Als iemand geheel 
buiten zijn schuld een medemens 
had gedood of als er sprake was 
van een verdachte die nog niet 
voor de rechtbank was versche
nen, moest hij zijn toevlucht zoe
ken in een van de zogenaamde 
vluchtsteden (bamidbar 35:11). 
De vluchtstad bood bescherming 
tegen mogelijke bloedwraak van 
familieleden van het slachtoffer 
en behoedde tevens de familie 
tegen een ongewenste confron
tatie met de moordenaar van 
hun dierbare. In die vluchtstad 
moest de dader wonen, sterven 
en uiteindelijk moest hij daar ook 
begraven worden. So far so good. 
Het klinkt allemaal erg logisch 
en vooral humaan. 
Maar: stel dat de vluchteling bij 
machte is om een medemens te 
redden die buiten de vluchtstad 
woont. Zou hij dan de vlucht
stad tijdelijk kunnen verlaten? 
Pikoeach nefesj, levensgevaar, 
schakelt toch immers alle andere 
ge en verboden uit. En als de 
bewoner van de vluchtstad het 
gehele Joodse volk zou kunnen 
redden, dan zou hij toch zeker de 
vluchtstad moeten kunnen verla
ten…
En toch luidt de wet dat hij nim
mer uit de vluchtstad weg mag 
(makot hoofdstuk 2  11b): er be
staat in deze geen uitzondering, 
want: 
Er zijn grenzen…

Het afgelopen jaar heeft het NIK 
met de Joodse Gemeente Amster
dam het voortouw genomen om 
met heel veel overgave te strijden 
tegen het verbod op de sjechieta. 
Hoewel er zeker iets bereikt is, 
zijn ze/we er niet in geslaagd om 
de aanname van het wetsvoorstel 
door de Tweede Kamer te voorko
men. De eenheid waarmee deze 
strijd is gevoerd, de energie die 
erin is geïnvesteerd, was impone
rend. Had er desondanks zwaar
der ingezet moeten worden? Is er 
toch sprake van te weinig betrok
kenheid? Mijns inziens is er alles 
aan gedaan wat mogelijk was. 

En toch is het gehoopte resultaat 
uitgebleven. Maar ook hier geldt: 
Er zijn grenzen…..

Je doet je best voor de gemeen
schap en je staat voor ieder klaar. 
Je bent vrijwilliger en met grote 
overgave help je om de zieken te 
bezoeken, sociale bijeenkomsten 
te organiseren en aan ieder een 
luisterend oor te geven. Je doet 
wat je kunt en je doet het abso
luut niet voor de kowed. Niemand 
weet eigenlijk hoe intensief je 
inzet is. Je cijfert jezelf bijna he
lemaal weg. En toch gaat het niet 
zoals je eigenlijk zou willen. Het 

De sjouchet S. van der Hall uit Usquert in 1913 op 70jarige leeftijd 
gefotografeerd. Hij was toen 50 jaar 'in functie'. Dat wil zeggen: man-
nen als Van der Hall waren particulieren die met kennis van zaken 

in hun vrije tijd de joodse gemeenschap dienden. Als sjouchet, gazzan 
of anderszins.
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De Tora is onze huidige vlucht
stad. Toen onze voorouders Tora 
en Traditie ontvingen riepen ze 
luidkeels uit: na’asee we-nisj-ma. 
We accepteren en gaan nader-
hand proberen te begrijpen. Maar 
soms lukt het niet om iets te vat
ten, weten we het geen plaats te 
geven, omdat het de ratio volledig 
overstijgt. We moeten dan stop
pen met denken. We kunnen niet 
de hele wereld helpen. We zijn 
vaak niet bij machte om de on
verhoopte pijnlijke en moeizame 
situatie waarin we verkeren, te 
veranderen. Het gebeurt dat er 
soms echt geen uitwegen zijn. 
Piekeren we ons dan suf over iets 
dat we nooit zullen en kunnen 
begrijpen? We proberen zo goed 
mogelijk als Jood te leven, we 
doen wat we kunnen voor onze 

Vervolg 'Er zijn grenzen ...'

naasten, we zetten ons belange
loos in voor onze Joodse Gemeen
schap en voor de samenleving als 
geheel. Maar toch: 
Er zijn grenzen…

Ik wens u allen een gezond, goed 
en zoet 5772. 
Moge al onze goede wensen en 
gebeden verhoord worden. 
Moge het ons allen gegeven zijn 
dat we alleen maar goed doen. 
Maar mogen wij ook de kracht 
hebben om de grens van het 
haalbare niet te overschrijden en 
waar nodig te aanvaarden. Want: 
Er zijn grenzen…

Binyomin Jacobs, opperrabbijn
Amsterdam, Elloel 5771 – Rosj 
Hasjana 5772

Joseph Bamberger, de sjouchet (ritueel beestensnijder) uit Lopper-
sum. Hier in 1913 gefotografeerd. Hij legt het slachtmes (voor vee 

gewoonlijk minstens 14 duim) op het slijpsteen. Het mes moet scherp 
en glad zijn en wel gelijkmatig over de hele lengte.

verdriet van de ander neem je 
mee. Eigenlijk wil je meer doen, 
maar dat kun je geestelijk en li
chamelijk niet aan. Laat je jezelf 
instorten? 
Er zijn grenzen…

De maand Elloel is de maand 
van tesjoewa, tot inkeer komen. 
Wat heb ik verkeerd gedaan? Wat 
had ik beter kunnen doen het 
afgelopen jaar? Ik wil dawenen, 
maar kan niet lezen. Ik zit in een 
familiaire situatie die verre van 
ideaal is. Een Joodse opvoeding 
heb ik helaas nooit gehad en om 
nu nog de basis te gaan leren, 
kan ik niet meer aan. Ik huil diep 
in mijn hart. Hoe graag zou ik als 
een vrome Jood leven die zich aan 
alle wetten en gebruiken houdt 
en de keten van eeuwenlang Jo
dendom voortzet. Ik ga dusdanig 
ver met mijn tesjoewa, inkeer, dat 
ik er depressief van word. Is dat 
de bedoeling van tesjoewa? Neen, 
want: 
Er zijn grenzen…

In de maand Elloel nemen we 
onszelf onder de Joodse loupe. 
Hebben we als gemeenschap vol
doende gedaan om de sjechieta 
te redden? Was onze inzet voor 
onze naasten voldoende? Heb ik 
serieus een zelfonderzoek inge
steld en verbeterpunten kunnen 
constateren? 
Zelfs als de bewoner van de 
vluchtstad de hele gemeenschap 
zou kunnen redden, dan nog is 
het hem niet toegestaan de gren
zen van zijn stad te overschrijden. 
Er zijn grenzen…
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Sinds kort is de sjoel in Zuid-
laren niet alleen voor volwas-
senen een bezoek waard. Ook 
voor kinderen valt er veel te 
zien en te beleven. Met een 
in vulblad in de hand kunnen 
ze er een interessante speur-
tocht maken.   
De speurtocht is in opdracht 
van de Vereniging Behoud 
Synagoge Zuidlaren en de 
Stichting Oude Drentse 
Kerken ontwikkeld door 
Sanne Vellinga. Zij schreef 
een verslag van de presen-
tatie van het nieuwe educa
tieve programma in juni. Die 
dag was het meteen raak: 
drie meisjes kwamen spon-
taan langs. De dames bleken 
bijzonder leergierig. En leer
den veel. “Was de oorlog ook 
hier?”     

In juni werd in de synagoge van 
Zuidlaren het educatieve pro
ject ‘Het sjoeltje van Zuidlaren’ 
op feestelijke wijze gelanceerd. 
Stichting Oude Drentse Kerken 
(SODK) nam in 2005 de synagoge 
over. Na een grondige verbouwing 
werd het sjoeltje in oude staat ter
uggebracht. Sindsdien worden er 
weer diensten verzorgd (door de 
Liberaal Joodse Gemeente Noord 
Nederland) en ook concerten en 
andere activiteiten georganiseerd.  

De Vereniging Behoud Synagoge 
Zuidlaren beheert de synagoge en 
gaf vorig jaar de wens te kennen 
behoefte te hebben aan een edu
catief programma voor de jeugd 
van Zuidlaren en omgeving. Zo 

zouden ook kinderen het verhaal 
van de synagoge leren kennen.    
SODK heeft een educatief pro
gramma ontwikkeld voor kin
deren van 10 t/m 12 jaar. Met 
een mooi vormgegeven invulblad 
gaan de kinderen in groepjes 
door de synagoge en doen actieve 
opdrachten. Hierbij leren ze over 
de geschiedenis van het sjoeltje, 
maar ook over Joodse gewoonten 
en feestdagen. Kinderen kunnen 
de synagoge op eigen houtje be
zoeken en het programma doen. 
Ze kunnen ook met de school ko
men. In dat geval kan een breder 
educatief project worden gedaan. 

Deuren open
Op 29 juni overhandigde in een 
be loten bijeenkomst voorzitter Ali 
Edelenbosch van Stichting Oude 
Drentse Kerken het project offi
cieel aan de secretaris Hans Siets
ma van Verenging Behoud Syna
goge Zuidlaren. Hierna gingen de 
deuren open voor alle belangstel
lenden en konden kinderen het 
pro gramma gratis uitproberen.    
Zodra de deur openzwaaide ston
den er drie meisjes klaar.  Danee, 

Eva en Amber van CBS Het 
Stroomdal uit Zuidlaren wilden 
het programma graag uitpro
beren. Na een kor te instructie 
gingen ze aan de slag met de op
drachten. Sommige opdrachten 
waren nog best lastig, aangezien 
twee van de meisjes in groep 
6 zaten en één meisje in groep 
5. Met een beetje hulp ging het 
prima en de meisjes doorlie
pen het programma met succes.   
Aan het einde kwamen ze met 
de vraag of we het allemaal nog 
wel even konden nabespreken. Ze 
wilden weten of alle antwoorden 
goed waren.  De dames hadden 
bijna alles goed en waren niet 
bang om te vragen wat ze niet 
wisten. Wat is een sjoeltje? Wat 
betekent heilig? Op de vraag of 
ze in het mikwe zouden willen 
als het nog in gebruik zou zijn, 
antwoordde een meisje ja. “Dan 
had ik kunnen zien hoe dat ging.”  
Ook waren de meisjes ver
baasd dat er zelfs uit Zuidla
ren Joden waren wegge voerd. 
“Was de oorlog ook hier?”   
Na al deze informatie gingen 
de meisjes met een goedgevul
de ‘goodiebag’ weer naar huis.  

Sjoeltje van Zuidlaren voor kinderen verklaard
door Sanne Vellinga
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Heeft u een vrolijke catoon nodig voor uw Bar Mitswa, Choepa of andere
simches? Stuur een email naar BenGershonComics@gmail.com

Overgenomen uit Jaarverslag 2010 Joods Historisch Museum
Met toestemming van Ruben Libgott, de striptekenaar
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terecht in een rustige wijk iets bui
ten het centrum; de taxirit duurde 
niet langer dan een minuut of zes. 
Een prachtige zo te zien nieuwe 
sjoel (ingewijd in 2007). Met een 
sjomeer (bewaker) voor de deur. 
Na de security handelingen (mét 
‘poortje’) kreeg ik een rondlei
ding, uiteraard met uitleg. Vol 
trots werd mij het mikwe ge
toond met bijbehorende jacuzzi. 
Daar moet men eerst in voor
dat je in het mikwe mag afda
len. Blijkbaar had er net iemand 
gebruik van gemaakt (zie foto).
Ook is er – behalve de sjoel zelf 
– een soort auditorium waar ge
regeld lezingen gehouden wor
den of concerten plaatsvinden.  

Bij de sjoel is een goed kosjer res
taurant plus winkel waar allerlei 
kosjere levensmiddelen te koop 

Op reis
Heeft u er ook zo’n moeite mee: wat 
leerden we vroeger op school? Est
land, Letland en Litouwen – dat 
is wat ik mij herinnerde. Welke 
hoofdstad hoort bij welk land? Nu 
heb ik afgelopen zomer een rond
reis met een bus, o.a. door deze 
landen, gemaakt. Hoofddoel was 
St. Petersburg met voor mij als ab
soluut hoogtepunt de Hermitage.
Ik heb 2 van de 3 hoofdsteden 
van de Baltische staten bezocht, 
en nog weet ik niet helemaal ze
ker welke hoofdstad bij welk land 
hoort. Zal wel aan de leeftijd lig
gen...Gelukkig heb ik alles in mijn 
agenda opgeschreven, zodat ik 
u kan vertellen dat we – vanuit 
Groningen – eerst door Litouwen 
reden en daarna in Letland, met 
als hoofdstad Riga ‘aanlegden’. 
Twee dagen later vervolgden we 
onze reis op weg naar Estland, 
met als hoofdstad Tallinn. Om de 
informatie te completeren, meldt 
ik nog even dat de hoofdstad 
van Litouwen Vilnius is, maar 
daar ben ik dus niet geweest. 

Vreest u niet – dit wordt geen 
reisverslag van deze ongelofelijke 
trip, want dan zou ik dit hele ma
gazine nodig hebben, en ik ben nu 
eenmaal geen reisverslaggever. 
In Riga ben ik met een vriendin 
en haar dochter, die daar toeval
lig ook waren, naar het Requiem 

van Verdi geweest, in het prach
tige extreem grote operagebouw. 
Dat was een ongelofelijke uitvoe
ring met een dirigent die op een 
balletdanser leek – ik zat opzij en 
kon hem daardoor goed observe
ren. Een koor van 100 man en een 
ongeveer even groot orkest. Hij 
bespeelde die mensenmassa alsof 
hij met touwtjes aan iedereen ver
bonden was. Een unieke ervaring! 

De volgende dag vertrokken we 
naar Estland, met als hoofdstad 
Tallinn (400.000 inwoners; ik
herhaal het nog even  vooral
voor mezelf!). 
Op de computer in de lounge van 
het hotel zocht ik of er een Joodse 
Gemeente was. Die was er. Ik belde 
op en ik was welkom; kon het beste 
een taxi nemen. Ik liet de groep de 
groep, stapte in een taxi en kwam 

Ingang sjoel in Tallinn

Men Neme
met een Oosteuropese touch

door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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zijn (enige plek in Tallinn). Heer
lijk geluncht – latkes en borsjt (de 
latkes maak ik zelf lekkerder!). 

Degene die mij rondleidde be
klaagde zich over het aantal le
den en trouwe, geregelde sjoel
gangers – 500! Gebrek aan minje 
hebben ze in ieder geval niet. 

De sjoel is onderdeel van een gro
ter complex; een ruimte waar een 
groepje oudere dames met allerlei 

kleren in de weer waren, pratend 
in een taal die ik absoluut niet kon 
verstaan – geen Jiddisch. Ook nog 
een mini Joods museum en een 
behoorlijk groot gebouw waar de 
Joodse school in is gehuisvest. Nu 
was het stil vanwege de vakantie. 

Voortvloeiend uit deze betrekkelijk 
lange inleiding ga ik u graag het re
cept van borscht geven zoals ik het 
(denk ik) warm geserveerd kreeg 
in Tallinn. Ook St. Petersburg heb 

ik in een aantal keren borscht ge
geten. Er zijn heel veel manieren 
om dit gerecht klaar te maken, 
koud dan wel warm te serveren.
In Tallinn was ‘ie warm, in St. 
Petersburg koud. Wat kreeg ik
op/in mijn bord? 

Borscht
De hoeveelheden kan ik er niet 
bij vermelden, dat hangt af van 
voor hoeveel personen u de soep 
gaat maken. 

Benodigdheden
Water of bouillon
Gekookte bieten
Beetje citroensap
Peper en zout
Schepje suiker
Ui, bleekselderij
Dille
Zure room

Werkwijze
Hoe zou ik het klaarmaken? 
Ik zou van te voren bouillon ma
ken; de bietjes apart koken en het 
velletje eraf halen (laten ‘schrik
ken’).
Dan de hoeveelheid bouillon in 
een pan doen die u denkt nodig te 
heb ben. 
De bieten daarin grof raspen.
De paar stengels bleekselderij 
(draden met een dunschiller eraf 
halen) die u mee kunt koken in 
de bouillon, snijdt u in hele fijne 
reepjes.
Citroensap, peper, zout en suiker 
toevoegen.

En dan is de borscht in princi
pe klaar, koud of warm. Op  de

De jacuzzi, verplicht gebruik voor het mikwe

Het mikwe in de synagoge van Tallinn

Vervolg 'Men Neme'
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borden verse gehakte dille en
een flinke schep zure room toe-
voegen (voor wie wil). 
Warm stokbrood erbij en u heeft
een complete maaltijd. 

In de diverse Joodse kookboe
ken die ik heb, wordt vaak 
een gekookte aardappel toege
voegd – dat is een mogelijkheid. 
Op die manier kunt u er ook 
een maaltijdsoep van maken.  

Als illustratie voeg ik het re
cept van Willy Brill toe uit Jid-
disje recepten voor een goed 
leven; met de anekdote erbij. 

Het is misschien niet een klas
siek recept voor Rosj Hasjana, 
maar het is wel een prima ge
recht om van te voren klaar te 
maken en vervolgens op te dienen 
aan de maaltijd óp Rosj Hasjana. 
Shimon Evers, onze JaGDaF

rabbijn vanaf nr. 1, helpt me in 
deze aflevering, eveneens met de 
maaltijd op Rosj Hasjana (blz. 3). 

Rest mij u allen een heel goed, 
zoet, voorspoedig en gezond 5772 
toe te wensen en een chatima 
towa na Jom Kippoer!

Foto's:
Ruth Lipschitsde Leeuwe
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Dit is mijn eerste bijdrage aan 
JaGDaF na een jaar waarin onze 
boekhandel tweemaal getroffen 
werd door brand en waterschade. 
Het was een naar en bizar jaar 
voor ons.
Gelukkig is de zaak er nu weer op 
het vertrouwde adres in de Oude 
Ebbingestraat 53 in Groningen.
Kom eens langs. Ik hoor graag 
wat u van de vernieuwde winkel 
vindt.
Met vriendelijke groet,
Erik Kweksilber
 
Esther Gerritsen Jij hebt iets 
leuks over je
“Mooi mooi mooi”, schreef een le
zer over de columns van Esther 
Gerritsen. U kent wellicht stukjes 
van haar uit de VPRO-gids of uit 
Viva en Opzij. Verrassende, her
kenbare situaties en rake observe
ringen. Doodgewone ontmoetingen 
die toch net even anders zijn dan 
je dacht. Stukjes om even over te 
grinniken of over door te denken. 
€ 15.00 
 
Willy Vlautin De ruwe weg
De ruwe weg verhaalt over een 
reis die de lezer lang zal bijblij
ven, een tocht vol levensechte per
sonages tegen het decor van een 
grimmig Amerikaans landschap. 
Het verhaal van een vriendschap 
tussen mens en dier, en van een 
jongen die probeert de hoop levend 
te houden. Charley Thompson is 
vijftien jaar en zoekt een thuis. 
Eten op tafel, een school om naar 
toe te gaan en iemand die om hem 
geeft. Zijn moeder is weg en aan 
zijn vader heeft hij niks, dus zoekt 

hij zijn toevlucht op de plaatselij
ke renbaan. Op die plek ontmoet 
Charley het versleten renpaard 
Lean on Pete, dat Charleys reisge
noot wordt wanneer deze zijn le
ven in eigen hand neemt. Samen 
met Pete gaat Charley op zoek 
naar zijn tante, de enige persoon 
uit zijn verleden die hem een toe
komst kan geven. Een ontroeren
de roman over de vriendschap 
tussen een jongen en zijn paard.  
€ 19.90 
 

Siegried Lenz Het begin van 
iets
Ons helpt geen enkele behande-
ling meer, zei Hoppe, wij kunnen 
onszelf alleen nog maar opnieuw 
laten maken, helemaal opnieuw. 
Wat wij missen is een nieuw begin.
Als Harry Hoppe op oudejaars
avond zijn schip mist, gaat hij 
niet naar huis, maar de kroeg 
in. Thuis wacht hem alleen zijn 
in haar huwelijk teleurgestelde 
vrouw Anna, in de kroeg is Paula, 



DaF 25 elloel jaargang 24 nummer 4 25

die hem voorziet van een kom soep 
en een glas jenever. Daar bereikt 
hem later die nacht slecht nieuws, 
dat op deze nieuwjaarsmorgen vol 
nieuwe mogelijkheden een onver
wacht goede kant blijkt te hebben.
Het begin van iets is het knappe 
titelverhaal van deze bundel, 
waarin Siegfried Lenz mensen 
neer zet die zich op een kruis
punt in hun bestaan bevinden. 
De echtgenote in het verhaal ‘De 
vloed komt op tijd’, die niet langer 
met haar man alleen kan zijn. De 
moeder in ‘De zesde verjaardag’, 
die een passend verjaarscadeautje 
zoekt voor haar stervende zoontje.
Lenz schetst de sterke en zwak
ke kanten van zijn personages, 
hun teleurstelling, hun gevoelens 
van machteloosheid, hun pogin
gen om een nieuwe wending aan 
hun leven te geven. Fijnzinnig, 
hu moristisch en aangrijpend te
gelijk. En dat alles in het decor 
van het naoorlogse Duitsland. 
Hij is met reden herontdekt, zowel 
in Duitsland als nu ook in Ne
derland.  
€ 9.90 
 
Tjalie Robinson Kind van 
Batavia - verhalen van een 
straatslijper
De essayist Rudy Kousbroek noem
de hem ronduit een van de grootste 
Nederlandse schrijvers. Voor hem 
was Tjalie Robinson (19111974) 
bovendien degene die een speci
fiek en onherroepelijk verdwenen 
Indisch verleden vrijwel in zijn 
eentje voor de eeuwigheid had 
bewaard. Het ging om kronieken 
over het vooroorlogse leven in de 

Indische archipel en over de ver
warrende overgangstijd naar een 
nieuw Indonesië. Robinsons’ oog 
observeerde scherp, zijn humor 
was mild en zijn geheugen leek 
nimmer op te drogen. Hij legde 
het dagelijks leven langs de straat 
tot in de kleinste details vast en 
herschiep de wereld om hem heen. 
“Ik registreer slechts wat ik voel”, 
zei hij er zelf over. Dat deed hij op 
zo’n overtuigende en beeldende 
wijze dat zijn verhalen een halve 
eeuw na dato nog altijd tot de ver
beelding spreken. Wie wil weten 
hoe het alledaagse bestaan in de 
Oost werkelijk voelde, kan deze 
kronieken niet ongelezen laten. 
Kind van Batavia bevat nooit eer
der gepubliceerd proza van een 
van onze grootste schrijvers, sa
mengesteld door Wim Willems.  
€ 24.95 
 
Jacob Haafner Exotische 
liefde
Jacob Haafner (17551809) was in 
de tweede helft van de achttiende 
eeuw als klerk en koopman werk
zaam in India. Hij vatte liefde op 
voor de cultuur en voelde zich be
trokken bij de bewoners en deed 
alle moeite zich de taal en gebrui
ken ter plaatse eigen te maken. In 
zijn reisverslagen toont hij zich een 
fel antikolonialist. Hij hekelde de 
Europese kolonisatoren, die feest
vierden terwijl de bewoners van 
honger stierven. Haafner kwam 
al op jonge leeftijd in aanraking 
met de Nederlandse koloniën: als 
twaalfjarige jongen werd hij door 
zijn vader meegenomen op een reis 
naar de Oost. Een jaar voor zijn 

dood publiceerde hij Reize in eenen 
palanquin, een reisverslag en lief
desverhaal ineen. In Exotische 
liefde zijn de interessantste en 
mooiste passages daaruit bijeen
gebracht.  Haafner liet zich per 
draagbed vervoeren van Calcutta 
naar Madras. Tijdens zijn tocht 
ontmoette hij Mamia, een beeld
schone Indiase danseres, op wie 
hij hartstochtelijk verliefd werd. 
Hun liefde staat in schril contrast 
met de misstanden in de kolonie.  
€ 24.95 

Marc Chagall (1887  1985)
Soekkot

Gouache en Oostindische inkt
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Een dagje uit… zowat een traditie!
NIG Groningen en Leeuwarden op stap

Op zondagochtend 3 juli, rond 10 
uur arriveerden twee Leeuwar
der auto ś bij het station van 
Heerenveen. Geschokt staarden 
de acht inzittenden naar de bus: 
“Er gaat niets boven Groningen”. 
Verwachtte men werkelijk, dat wij 
Friezen nog een leuke dag zouden 
kunnen hebben? Onmiddellijk 
raak ten we een klein deel van ons 
overigens zonnige humeur kwijt. 
Eenmaal in de bus werden we 
gerustgesteld. Al was de bus nu 
van bovenstaande tekst voorzien, 
in het hart bleef de bus Fries: 
eerder diende deze bus als de spe
lersbus van sportclub Heerenveen! 
De eerste grap was geslaagd, 
waarbij de Groninger delegatie 
op voorsprong stond. In de loop 
van de dag zouden er nog vele vol
gen, we zijn de tel kwijtgeraakt. 

Op weg naar Elburg
Onderweg naar Elburg werden 
we al ras verwend met koffie, 
thee, fris in combinatie met on
der meer, uiteraard kosjere, 
bo ter koek. Aangezien minder 
men sen gekomen waren dan 
zich aangemeld hadden, was er 
aan niets gebrek, integendeel. 
Sneller dan bevroed arriveerden 
wij op de grote gemeentelijke par
keerplaats voor de oude vesting 
van Elburg, opgewacht door twee 
heren met koffertjes. Koffertjes? 
Ja, koffertjes die nauwelijks in
houd leken te hebben. Beide heren 
bleken vrijwilliger bij de Stichting 
Synagoge Elburg; twee, let wel, 
van meer dan 70 vrijwilligers tus
sen 17 en 70 jaar oud. Sinds juni 
2008 is in de voormalige synagoge 

Sjoel Elburg, museum voor Joods 
leven in de provincie gevestigd. 
In dit museum worden verhalen 
verteld over de Joodse burgers 
die hier ooit – vóór de Tweede 
Wereldoorlog – woonden. De Stich
ting verzorgt ook het onderhoud.  
Vakkundig werden we in twee 
groe pen verdeeld, een wandeltour 
groep en een sjoelgroep. Gelukkig 
mochten we na de lunch ruilen. 

De ‘wandelgroep’
Zelf maakte ik om te beginnen 
deel uit van de groep die aan de 
wandel ging. Het was een kwes
tie van omhoog of omlaag, maar 
in beide gevallen kwam men al 
wan delend binnen de vestingmu
ren bij de ommuurde oude Joodse 
begraaf plaats. De poort werd ge
vormd door een open hekwerk. 
Dit was pas enkele jaren geleden 
aangebracht. De toenmalige bur
gemeester besloot dat de veelvul
dige pogingen van de jeugd om 
de muren over te klimmen om te 
zien wat er omsloten lag, zodanig 
tot overlast en risico leidden, dat 
de nieuwsgierigheid met meer ge
mak diende te worden beloond. 

Ook onze nieuwsgierigheid werd 
bevredigd, we mochten over de 
be graafplaats lopen, alwaar dui
delijk herkenbaar Kohaniem en 
Le vieten begraven bleken, maar 
ook een sjofar bla zer. De stenen 
waren met hulp van de stich
ting `Boete en Verzoening’ geres
taureerd, de begraafplaats zelf 
zag er goed onderhouden uit.  
Voorafgaand aan ons bezoek aan 
de begraafplaats waren enkele 
Joodse gewoonten en regels met 
ons doorgenomen, waarbij dis
cussie ontstond over de vraag of 
in een voormalige synagoge nu 
wel (Joodse wandelaar) of niet (de 
gids) het ophouden van hoofdbe
dekking voor de heren verplicht 
was. Aangezien een vrome Jood 
altijd zijn hoofd bedekt houdt, von
den we dit mogelijk een nonissue, 
maar volgens de kenners geldt 
eens een sjoel altijd een sjoel, even
als eens een Jood, altijd een Jood. 
Aansluitend liepen we het voor 
heen ommuurde stadje in. Een bij
zonder plaatsje, want in de Mid
deleeuwen reeds volgens plan 
gebouwd, een unicum voor die 
tijd! Onze gids gaf overal tekst en 
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uitleg, waarbij hij ons opmerkzaam 
maakte op de typische Elburgse 
stoepen, wit met zwarte omlijsting 
en fi gu ren, gelegd van losse stenen. 
De afbeeldingen wezen veelal op 
het beroep van de voormalige ei
genaar van het huis, maar ook 
geloofskenmerken kwamen voor 
waaronder een mageen david.  
Nog steeds vroegen we ons af, wat 
er in het koffertje zat. Gelukkig, 
het koffertje ging eindelijk open… 
Er kwamen grote foto ś uit, tal 
van foto ś van de voormalige 
Joodse ingezetenen van Elburg. 
Bij hun huizen werden hun le
vens herinnerd, niet alleen in ver
haal, maar ook in beeld. Op vele 
plaatsen vonden we ook teksten 
om voorbijgangers dit te tonen. 

Toen… de lunch in Restaurant 
De Haas (met meegebracht plas
tic), maar wel onder rabbinaal 

toezicht! Heerlijke broodjes met 
eier salade en vleeswaren en kren
tenbollen gevuld met rozijnen 
en krenten… Amsterdams en 
Israëlisch zuur. Mokum in El
burg. Uitgebreid bensjen, afscheid 
van de rabbijn en weer verder… 

De sjoel/museum
Speciaal voor ons werd de sjoel 
geopend (in principe op zondag 
gesloten voor publiek), smaakvol 
ingericht; beneden, ons informe
rend over het Joodse leven , gebrui
ken, feesten, sjoeldiensten, zowel 
in El burg als elders; boven met 
een nieuwe tentoonstelling over de 
Joodse vrouwen van Elburg. Juist 
die persoonlijke gebruiksvoor wer
pen, serviesgoed, sieraden, textiel, 
brachten hen van vóór ‘40‘45 op 
ontroerende wijze in beeld. Ook 
was er nog een tentoonstelling 
van Yanneke (Jip) Wijngaarden, 
getiteld ‘Uw volk, Mijn volk’. 
Helaas, de tijd liep door, ook onze 
begeleiders moesten verder. Terug 
naar de bus, via de polder naar… 

Verrassing…!
Ja, waar gingen we naar toe? 
Er bleek een verassing te zijn. 
Langs veel water, over wegen en 
weggetjes, bruggetjes en bruggen 
arriveerden we plots bij de ‘Or
chideeënhoeve’ waar we nog dik
een uur mochten ronddolen.  
Prachtige bloemen, talloze vlin
ders, dit alles in tropische land
schappen en bij dito tempe
raturen. Het was wederom genie
ten… zeker toen we bij het 
ver laten van al dit moois een 
groep toeristen troffen, druk 

Ivriet babbelend, Israëli’s dus.  

Helaas, aan al het goede komt 
een eind, zo ook aan deze dag. De 
bus bracht ons weer noordwaarts, 
wederom met een hapje en een 
drankje. Te snel doemde het sta
tion van Heerenveen op, waar wij 
moesten uitstappen. Jaloers op 
onze Groninger vrienden die nog 
lekker een uurtje mochten genieten 
van het reisje , namen we afscheid. 
Voor deze prachtige dag veel dank! 
Tot volgend jaar!!!  We zullen ons best 
doen om het net zo leuk te maken, 
maar betwijfelen of dit zal lukken. 

Evelyn van Pinxteren, 
Leeuwarden

Gehaakt gordijntje voor het 
raampje in de deur waar eens de 

rabbijn woonde.
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28 september
19.30 uur, Genootschap Neder
landIsraël Hoogeveen herdenkt 
de Joodse Gemeenschap Hoo
geveen bij het monument bij de 
Joodse begraafplaats. Daarna om 
20.00 uur in de Goede Herder
kerk, Middenweg 14, Hoogeveen 
een bijeenkomst.  Info a.roell@
home.nl.
28 september
19.00 uur begin jomtov
29 september
eerste dag Nieuwjaar/Rosj Ha
sjana 5772
30 september
tweede dag Rosj Hasjana/Nieuw
jaar 5772
7 oktober
18.45 uur begin vasten en werk
verbod
Kol Nidrei
8 oktober
Grote Verzoendag/Jom Kippoer, 
19.46 uur einde vasten en werk
verbod
12 oktober
Begin jomtov 18.35 uur
13 oktober
Eerste dag Loofhuttenfeest/Soe
kot

14 oktober
Tweede dag Soekot/Loofhutten
feest, begin sjabbat 18.30 uur
15 t/m 18 oktober
Chol hamoeed/tussendagen
19 oktober
Hosjana Raba, begin jomtov 
18.20 uur
20 oktober
Slotfeest/Sjemini Atseret
21 oktober
Vreugde der Wet Simchat Tora, 
begin sjabbat 18.15 uur
21 t/m 30 oktober
Joods Muziek Festival, 8 ensem
bles in 8 steden, info:
www.joodsmuziekfestival.nl
24 oktober
Folkingestraat Synagoge, Gronin
gen. Mames Babegenush. Info: 
www.joodsmuziekfestival.nl
25 oktober
Folkingestraat Synagoge, Gronin
gen. Yonit Shaked Golan en Gabi 
Argov, info:
www.joodsmuziekfestival.nl
25 oktober
19.30 tot 21.30 uur Tresoar, Bo
terhoek 1, Leeuwarden. Voor het 
Genootschap NederlandIsraël 
geeft rabbijn ing. I. Vorst een le
zing over ‘geloven in een G’d, die 
wel bestaat. Wat is de oerknal? 
De Sinaï, Evoof evalutie? Een 
evalutie’. Info tel. 058 8448068
27 oktober
19.3021.30 uur Tuchinski, Am
sterdam, Voorafgaand aan de 
film Sholem Aleichem, vertelt 
Hannah Luden over het leven en 
werk van Sholem Aleichem. Info: 
www.crescas.nl (29 juli). Entree 
en drankje aangeboden in een 
van de foyers door Crescas €12,50

15 november
19.45 uur, Goede Herderkerk, 
Middenweg, Hoogeveen. Het 
Genootschap NederlandIsraël 
nodigt u uit voor een lezing door 
Marius Heemstra over ‘Wat ge
beurde er met de tempelbelasting 
na de verwoesting van de Tempel 
in het jaar 70?’. Info: a.roell@
home.nl
22 november
19.30 tot 21.30 uur Tresoar, 
Boterhoek 1, Leeuwarden. Het 
Genootschap NederlandIsraël 
nodigt u uit voor een lezing van 
prof. dr. I. Abram over
‘Holocaust en educatie’.
Info tel. 0588448068 of
www.gnileeuwarden.nl

De volgende exposities zijn in het 
Joods Historisch Museum, Nieu
we Amstelstraat 1, Amsterdam. 
Info: www.jhm.nl
tot en met 2 oktober
Van Dada tot surrealisme. Dit is 
een tentoonstelling met joodse 
avantgardekunstenaars uit Roe
menië.
tot en met 13 november
Onbewaakte momenten
Foto's van Marianne Breslauer.
Zij was in de jaren twintig en 
dertig een van de belangrijkste 
avantgardistische fotografen van 
Duitsland.
24 oktober 2011 tot 4 maart 
2012
Saul Leitner: New York Reflecti-
ons. Straatfotografie, modefoto
grafie en abstracte schilderijen.
25 november 2011 tot 11 
maart 2012
Mijn naam is Cohen

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

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

E-mail: ietschabbing@hotmail.com
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Voor de tentoonstelling vroegen 
fotograaf Daniel Cohen (1979) en 
Vrij Nederlandredacteur Mischa 
Cohen (1957) twintig Amster
damse 'Cohennen' naar ervarin
gen, emoties en meningen rond 
hun achternaam.

Het nieuwe cursusprogramma 
van Crescas vindt u op
www.crescas.nl

11 september tot 31 oktober 
2011
Tentoonstelling Robert Mulder, 
Joodse Begraafplaatsen in de
provincie Groningen.
Synagoge Vesting Bourtange.
Info: info@bourtange.nl

Foto's op pagina 17 en 18
uit Het Maandblad 'Groningen'
16 april 1970.

Stichting Emmer Sjoel
Sjemmesj
Hierbij onze dank voor de bericht
geving in het vorige nummer van 
JaGDaF (18 juni jl.) over al onze 
vernieuwde activiteiten
Belangwekkend is een aanvulling 
over de naam Sjemmesj hetgeen 
Hebreeuws is voor ZON.
Het is interessant om te ver
melden dat de getalswaarde  van 
de Hebreeuwse letters Sjien 
Mem en Sjien samen 640 is; 6 
plus 4 = 1(0)!! En die Ene is de 
enige die voor ons allen telt en 
die we altijd in ons midden hopen 
te hebben.
Zonder ZIJN hulp zouden wij er 
niet in geslaagd zijn om het ge
bouw, na de brand en vernieling 
als gevolg van de zo laffe molotov
cocktail, zo mooi te restaureren 
en weer voor iedereen toeganke
lijk te maken.
Sjana towa!

Mevr. H.F. van Blankenstein
(secretaris NIG Drenthe}.

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. 0591628949.
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.

(Stichting)Emmer Sjoel: voor in
formatie over eventuele diensten 
en/of bezoeken, rondleidingen of 
excursies, concerten en optredens 
kan gebeld worden naar J. de 
Graaf, voorzitter, 0591 613243 
of K. Hoogenboezem, secretaris, 
0591 615052. 

Marc Chagall
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Ook in 5772 staat 
Israël niet alleen.

Shana Tova!

Happy Jack (Inuit, 18701919) Jewish New Year's Greeting. Nome, Alaska, 1910.
Gegraveerde walrusslachttand met gouden inzet.

The Jewish Museum, New York

Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.
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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

Simchat Torah met Ome Bram
Jacqueline Verhaar, 40 x 40 cm, Acryl op doek. jaamkrijnen@wanadoo.nl

Joodse feest- en treurdagen 5771/5772/2011

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