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IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Het is verheugend dat al zoveel men- men-
sen hun abonnementsgeld voor deze 
jaargang betaald hebben (dit is nr. 1 
van de 25ste jaargang). Helaas nog 
niet iedereen, we vertrouwen er echter 
op dat de ‘achterblijvers’ snel zullen 
betalen.
Hierbij aansluitend hebben wij u te 
vertellen dat Lex van der Star onze 
nieuwe penningmeester wordt/is. 
Zoals u kunt lezen op blz. 25 gaat 
Serge Heldring ons verlaten; hij ver-
trekt zelfs uit Nederland.Uiteraard 
bedanken we Serge hartelijk voor al 
die jaren dat we zo plezierig hebben 
samengewerkt. Het ga je goed!
Vervolgens heten wij Lex van harte 
welkom bij al ons JaGDaF-gebeuren!

Het volgende nummer verschijnt voor 
Pesach. Dat betekent dat als nummer 
2 van deze jaargang (nr. 118) ver-
schijnt, Toe Bisjwat en Poerim al ach-
ter ons liggen en het, hoop ik, volop 
lente zal zijn. Dat lijkt allemaal nog 
heel ver weg; er zal immers eerst nog 
een winter komen.

Maar nu eerst Chanoeka – genoeg 
daarover in dit nummer. Ik wens u al-
len een hele gezellige chanoekaweek 
met veel chanoekalekkernijen – uiter-
aard in de olie gefrituurd of gebakken. 
En mooie menoroth (meervoud van 
menora) met kaarsjes of olielampjes.
In Groningen wordt door rabbijn 
Spiero op dinsdag 27 december om 
17.00 uur een hele grote menora op 
het voorportaal van de synagoge in 
de Folkingestraat aangestoken, de 
laatste avond Chanoeka! Iedereen 
kan meegenieten en het Maoz Tsoer 
meezingen.

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Het initiatief
Ruim 25 jaar geleden hoorde Gi-
lah, mijn echtgenote, dat er in 
Duitsland een grote menora werd 
aangestoken. Natuurlijk kenden 
we dit fenomeen al uit New York, 
Parijs, Londen en andere grote 
wereldsteden, maar dat klonk 
toch anders. Nu was het zelfs al 
mogelijk om in Duitsland een 
grote menora aan te steken. “En 
waar is Nederland?”, was terecht 
de vraag die Gilah stelde. Als het 
in Duitsland kan, dan moet het 
toch zeker ook in Nederland kun-
nen!! En zo is het gekomen. Gilah 
heeft de schouders eronder gezet 
en zo was ruim 25 jaar geleden, 
de eerste grote menora van Ne-
derland een feit. Hij stond in Am-
sterdam bij het Gelderlandplein. 
Het was een simpele constructie 
gemaakt van PVC buizen. En al 
gauw werden we ermee gecon-
fronteerd dat hij niet vandalisme-
bestendig was. Gedurende Cha-
noeka werd hij kapot gemaakt, 
maar nog diezelfde avond is een 
noodconstructie gebouwd en stond 
er weer een nieuwe grote menora. 
Later is deze PVC versie vervan-
gen door een metalen construc-
tie van ongeveer 5 meter hoog. 

Amstelveen
Na enige jaren was er een enorme 
verbouwing op het Gelderland-
plein en was het onmogelijk om 
de menora daar te laten staan. 
Toen is de menora ‘verhuisd’ naar 
Amstelveen, bij het stadshart, het 
grote winkelcentrum van Amstel-
veen, tegenover het Cobramuse-

um. En daar staat de menora nog 
steeds. De burgerlijke gemeente 
Amstelveen heeft op buitenge-
woon hulpvaardige wijze meege-
werkt en doet dat nog steeds. Zo 
werd er een lantaarnpaal uit de 
grond gehaald en kwam daar de 
menora te staan, zodat de menora 
ook meteen voeding zou hebben 
van het elektriciteitsnet. Later 
is de lantaarnpaal verplaatst, 
maar is er een elektrische aan-
sluiting gemaakt voor de menora. 

Eigenlijk is deze menora niet echt 
een kosjere menora, want het zijn 
8 elektrische lampen. Elke avond 
wordt een lamp meer aangedaan. 
En één avond is er een grote hap-
pening. Dan wordt gelijktijdig 
met de grote menora een kleine-
re, kosjere menora aangestoken. 

Navolging in andere Joodse 
gemeentes
In de jaren nadien is er een enor-
me verandering gekomen in Joods 
Nederland. Eerst stonden bestu-
ren zeer huiverig tegenover dit 
fenomeen van het zo publiekelijk 
vieren van Chanoeka, maar lang-
zamerhand zijn besturen dit toch 
zelf over gaan nemen en hebben 
sommige besturen zelfs het voor-
touw genomen om in hun gemeen-

te ook een grote menora te laten 
maken en aan te steken. Zo krijgt 
deze moeder aller menorot elk 
jaar opnieuw weer een ‘kind’ erbij.  
Van Texel tot Maastricht, van 
Bourtange tot Middelburg. Onze 
oudste zoon Menachem organi-
seert al enige jaren de grote me-
nora op de Dam in Amsterdam. 
Sinds vorig jaar staat er een grote 
menora op de Grote Markt in Arn-
hem en natuurlijk in Groningen 
en Amersfoort. En steeds vaker 
zien we dat leden van het college 
van B & W actief deelnemen aan 
de chanoekaviering en dat veel 
Joodse en niet-Joodse medebur-
gers samen Chanoeka vieren. 

Het verkondigen van het
wonder
Het is inderdaad opmerkelijk dat 
Chanoeka al van oudsher de enige 
mitswa is die naarbuiten toe ge-
richt is. De Halaga (Joodse wet) 
noemt als meest ideale plaats om 
de menora neer te zetten, “bij de 
voordeur, tegenover de mezoeza, 
zodat men omringd door mitswot 
het huis binnenkomt.” In Israël 
en ook in Amerika heb ik dit op 
deze manier gezien. Vaak heeft 
men een soort aquariumachtige 
constructie, waar men de menora 
in neerzet om te voorkomen dat de 
wind een storende factor is voor 
de lichtjes. Als dat niet mogelijk 
is dan kan men de menora bij het 
raam zetten en daar het wonder 
naarbuiten toe verkondigen. Al-
leen als deze situatie gevaar kan 
opleveren, kan en mag men bin-
nenshuis de menora aansteken. 

Een betrekkelijk nieuw ver-
schijnsel. Chanoeka wordt 
gedeeld op straat met een 

metershoge menora, nu al in 
15 gemeentes in Nederland!

door rabbijn S. Evers

De moeder van de grote 
menora
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Tolerantie
De boodschap van de menora is een 
duidelijke. De Joden moesten des-
tijds strijden om hun godsdienst te 
kunnen behouden. De Hellenisten 
probeerden hun invloed te laten 
gelden en gunden de Joden niet 
om op hun eigen manier hun gods-
dienst te beleven. In het bijzonder 
het element van het Jodendom dat 
niet alles verklaarbaar is en dat 
niet voor alles een logische uitleg 
is, stoorde de Grieken. Maar Jo-
dendom heeft dat element in zich, 
die verbondenheid met de Aller-
hoogste, die boven het rationele 
verheven is. Dat was tegen het 
zere been van de Grieken en dat 
is wat we vieren met Chanoeka. 
En die boodschap willen we de-
len met vele anderen. Natuur-
lijk is tolerantie niet onbeperkt 
en moeten er basisregels zijn, 
maar binnen dat kader moet 
het voor een ieder mogelijk zijn 
om in vrijheid zijn of haar ma-
nier van leven te kunnen leven. 

Laten we hopen dat deze ge-
dachte van de moeder aller Ne-
der landse menorot nog vele 
kin deren zal krijgen en dat de 
warmte van de menora in nog 
veel meer plaatsen in Nederland 
en daar buiten zal uitstralen. 

Geschiedenis
Helle nisme als assimilatie

door 
Ruth Lipschits-de Leeuwe

Voordat de Hasmoneeën aan de 
macht kwamen, was Judea onder-
worpen aan het machtige Griekse 

Rijk. De hellenistische bescha-
ving won steeds meer terrein.
In het jaar 170 voor de gewone jaar-
telling was in Judea koning Antio-
ches IV Epiphanes aan de macht. 
Hij streefde naar verregaan de 
hel lenisering van het gebied en
schreef een gedwongen assimilatie 
aan de Joodse bevolking voor. Hij 
liet de Tempel in Jeruzalem plun-
deren, haalde de gouden kostbaar-
heden uit de Tempel en heeft het 
Heiligdom ontreinigd en geschon-
den door het bouwen van een altaar 
voor de olympische Zeus en door 
zijn borstbeeld daarin te plaatsen. 
De Joodse godsdienst werd ver-
boden. Het houden van de sjab-
bat, besnijdenis en het lezen uit 
de Tora werden met de dood be-
straft. Joden in Jeruzalem en in 
de dorpen op het platteland van 
Judea werden gedwongen om Zeus 
te eren en heidense gebruiken na 
te leven. De onderdrukte bevol-
king werd tot het uiterste gedre-
ven en was rijp voor een opstand. 

Het grote wonder
In het jaar 167 voor de gewone 
jaartelling, toen een bode van de 
koning de oude hogepriester Mat-
tathias (de vader van Juda), die 
toen in Modi’in verbleef, gedwon-
gen had om op het altaar dat op het 
dorpsplein stond een varkensoffer 
aan Zeus te brengen, heeft Matta-
thias de bode gedood. Deze moe-
dige daad was de vonk die de op-
stand van het volk deed uitbreken. 

Na 3 jaar van zware strijd tus-
sen de Macabeeën en het Griek-
se rijk – onder leiding van Juda 

de Macabeeër – werd op de 25ste 
van de maand Kislev in het jaar 
164 voor de gewone jaartelling 
de Tempel opnieuw ingewijd. 
Dat zij hun heiligste plaats op 
de heidenen hadden herwonnen 
werd door de gelovigen in Judea 
als een groot wonder ervaren en 
als een goddelijke ondersteuning 
van hun actieve strijd tegen een 
grote overmacht. Weinigen had-
den inderdaad over velen gezege-
vierd en nu de meest kwetsende 
belediging van het Joodse geloof 
die Antiochus op zijn geweten 
had, ongedaan gemaakt. Het was 
de bekroning van de strijd van 
de Makkabeeën en dit gebeuren 
werd acht dagen lang gevierd. 

Het kleinere wonder
Het aansteken van de chanoeka-
lamp – de menora – is eeuwen-
lang verbonden geweest met het 
wonder dat in de Babylonische 
Tal moed wordt verteld en waarin 
wordt uitgelegd waarom men dit 
feest acht dagen lang viert. De 
Talmoed vertelt dat toen de Has-
moneeën de Tempel binnengin-
gen, zij tot de ontdekking kwamen 
dat alle olie was verontreinigd, 
uitgezonderd één kruik die nog 
het hogepriesterlijke zegel droeg 
en niet was aangeraakt; maar 
die ene kruik bevatte slechts olie 
voor één dag. Wonderbaarlijk ge-
noeg hield die ene kruik de kande-
laar acht dagen lang brandende. 

(o.a. uit: De Makkabeeën van 
Moshe Pearlman,1973 en Vragen 
over joods leven van Tlila Elle-
mers-Etzioni, 1997)

Vervolg 'O.R.T.'
De moeder van de grote menora
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De hogepriester Aäron steekt de zevenarmige kandelaar aan.
Uit: het 'Miscellaneum' van het British Museum (ca. 1280).
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Joodse Groningers van Weleer
Herman Isidoor de Vries 1902-1942

deel 3

de verlengde Feithstraat no. 37. 
Ik kreeg een oproep dat ik me 
op vrijdag 10 juli om 11.00 uur 
‘s morgens op het hoofdstation in 
Groningen moest melden. Ik zou 
naar een werkkamp in Nederland 
gebracht worden, waar ik te werk 
zou worden gesteld om met vele 
anderen de ontginning van de hei-
de ter hand te nemen. Dit in ver-
band met het schaars geworden 
abeidspotentieel dat grotendeels 
gebruikt werd voor oorlogsdoel-
einden. Thuis, en bij de familie 
werd heftig gediscussieerd of ik 
wel of niet moest gaan. Als ik niet 
zou gaan zouden mijn vrouw en 
kinderen misschien worden opge-
haald en god weet waar naartoe 

In de vorige aflevering vertelde 
Herman Isidoor de Vries hoe hij 
in de firma H.J. Polak, de groot
handel in stoffeerdersmaterialen, 
touw en woningtextiel, terecht
kwam.  Hij vertelde over zijn huwe
lijk en het dreigende oorlogsgevaar.  

Herman vervolgt:
Gedurende de meidagen van 1940 
toen de Duitsers ons land bin-
nentrokken bevonden mijn vrouw 
Saar en de twee kinderen zich bij 
haar ouders in Aerdenhout. Ik 
was in Groningen gebleven om 
mijn oude moeder van 72 jaar bij 
te staan. Toen de bezetting een-
maal een feit was keerden Saar 
en de twee kinderen, Bob en René, 
al spoedig naar Groningen terug. 
Ondanks alles was mijn weerzien 
met mijn familie erg vreugdevol.  

Aanvankelijk leek het erop dat al-
les bij het oude zou blijven, maar 
al spoedig bleek dat niet te klop-
pen. Alle Joden moesten bij het 
Rabbinaatshuis voor de prijs van 
ƒ1.- een formulier ophalen. Hierop 
werden  ouders, grootouders wel 
of niet Joods, beroep en adres ge-
vraagd. Spoedig daarna volgde de 
ene verordening na de andere. Het 
niet nakomen werd onmiddellijk 
met strenge maatregelen gestraft.
Ook werd onze zaak, de firma H.J. 
Polak geconfiskeerd. De zaak ging 
dicht en alle voorraden werden in 
beslag genomen. We hadden geen 
inkomen meer. Mijn huis aan de 
Coehoornsingel  werd op de veiling 
gebracht in huize de Beurs en voor 
een appel en een ei van de hand ge-
daan. We moesten verhuizen naar 

gebracht. Uiteindelijk besloot ik 
dan, om erger te voorkomen, te 
gaan, en meldde mij op het station 
in Groningen. De gebeurtenissen 
daar zijn me steeds bij gebleven, 
daar dit de eerste openbare ver-
nederingen waren die mij door de 
politie werden aangedaan. Mijn 
grote verontwaardiging over het 
onrecht wat daar geschiedde werd 
al snel door angst, wat er met ons 
zou gebeuren, overvleugeld.  Na 
die dag was ik snel gewend aan 
de onterende behandeling van de 
Duitsers en hun aanhang. Toen we 
eindelijk in de overvolle trein, dicht 
op elkaar gepakt, de stad uitreden 
heb ik me in de overvolle wagon 
zoveel mogelijk naar de rechter-
kant weten te bewegen. Ons huis 
lag direct aan het spoor zodat het 
mogelijk zou zijn om nog eenmaal 
mijn vrouw en kinderen te zien.  
Zodra we het station uit waren 
stonden er overal langs de weg 
grote groepen mensen. Overal wa-
ren afzettingen gevormd door de 
politie. De toegestroomde mensen-
massa stond, in een stil protest, 
zwijgend in hun handen te klap-
pen. En inderdaad zag ik in een 
flits Saar en de kinderen achter 
het gaas staan; dit gaas vormde 
een scheiding tussen het spoor en 
de weg. Of ze mij gezien hebben, 
weet ik niet, maar lijkt me on-
waarschijnlijk gezien de overvolle  
wagons. Toen we in Hooghalen 
aankwamen werd de toestand cha-
otisch. Er werden wagons afgekop-
peld en weer aangekoppeld zonder 
dat men wist waarom. De wagon 
waar ik mij in bevond met nog een 
wagon werden afgekoppeld en wij 

door René S. de Vries

Herman de Vries, ca. 28 jaar

De laatste aflevering van 
Herman de Vries, de vader 

van René.
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moesten naar buiten komen en ons 
met onze bagage opstellen. Daarna 
gingen we te voet naar het kamp 
in Westerbork waar we na  ander-
half uur aankwamen. We moesten 
al lemaal geregistreerd worden, 
wat uren in beslag nam. De dagen 
in Westerbork waren chaotisch. 
De daarop volgende woensdag 
ston den de treinen al klaar en 
wer den we er letterlijk in gedre-
ven. Het verbaasde me niet meer 

dat het veewagens waren. Na een
verschrikkelijke reis kwamen we
twee dagen later, vrijdag  17 juli
in Auschwitz aan.     

Als overlijdensdatum van Her-
man de Vries werd 17 augustus 
1942 opgegeven.
 
Moge zijn ziel opgenomen zijn 

in de bundel des levens.

Een jeugdfoto van Herman de Vries

Epiloog
Het was in 2003 dat ik contact 
kreeg met Alex Alferink, bezig met 
onderzoek naar werkkamp Twil-
haar bij Nijverdal, waar een groot 
aantal Joodse mannen uit Gronin-
gen heengevoerd was. Hij belde mij 
op en vertelde dat hij een foto had 
gekregen die mogelijk van mijn va-
der zou kunnen zijn; de bron wil-
de hij aanvankelijk niet noemen. 
Tot mijn grote verrassing was de 
foto die hij mij stuurde inderdaad 
van mijn vader. Het was een mij 
nog onbekende foto die omstreeks 
zijn 18e jaar moet zijn genomen. 
Later vertelde hij me het bijzon-
dere verhaal dat de foto gevonden 
was door Leo Meijer uit Wishart 
(Australië), die hem tegenkwam 
in het fotoalbum van zijn vader. 
Het was Leo opgevallen dat de 
man op de foto veel leek op de 
foto van Herman de Vries in het 
boek Terug van weg geweest, ge-
schreven door Johan van Gelder. 
Inderdaad is een foto van mijn va-
der in dit boek opgenomen. Uit het 
fotoalbum bleek dat zijn vader met 
mijn vader in dezelfde klas van  de
Handels HBS (huidige Werkman
College) gezeten had aan de  St.
Jansstraat in Groningen. 
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deze oude Amsterdamse Joodse 
fa milie naar het Noorden. Vanuit 
Oude Pekela ‘recyclede’ grootva-
der oud ijzer, lompen, beenderen 
en vellen. Hartog wilde meer. Na 
de oorlog – de familie zat sinds 
1942 ondergedoken in Schoone-
beek – maakte hij zich sterk als 
op ruimer van de oorlogsschade.
Al leen al op het platgebombar-
deerde vliegveld Havelte sorteer-
de en verwijderde hij met de 
hand 200.000 ton ijzer, waaron-
der scherpe vliegtuigbommen. 
Dat werd hem bijna fataal, 
want toen er een afging bij het 
opla den raakte hij met vijf an-
dere werkers ernstig gewond. 

Hartog had ondernemerstalent, 
maar hij was ook een knappe 
con structeur. Hij had zich inmid-
dels in Appingedam gevestigd en 
om van dat handmatige gedoe af 
te zijn, ontwikkelde hij zelf zijn 
eerste balenpers. Toen de ver-
koop niet vlotte plaatste hij een 
advertentie: “25 balenpersen te 

Hij vangt me op bij de recep-
tie bij een marmeren zuil met 
een borstbeeld van zijn vader 
Hartog (1926-2000):  Heiman 
Salle Bollegraaf,  JaGDaF-
adverteerder van het eerste 
uur.

Bollegraaf  is sinds de opvolging 
van zijn vader in 1988 eigenaar 
van een imperium van fabrieken 
waar machines worden gemaakt 
voor de recycling. Er werken bijna 
400 medewerkers in vestigingen 
in zes landen. Verder is hij een en-
thousiaste verhalenverteller, die 
tegen de gewoonte in – hij moet het 
even rustiger aan doen – veel tijd 
voor me uittrekt. Eigenlijk had hij 
nu in Chili moeten zitten. Op zijn 
bureau staat een foto van de han-
delsdelegatie rond Willem Alex-
ander en Maxima, die in maart 
Vietnam bezocht. Hij reist veel, 
want in principe tekent hij zelf 
alle omvangrijke contracten en in 
sommige gevallen moet hij daar-
voor meerdere keren onverrichter 
zake naar een of ander land waar 

ze de papieren nog niet helemaal 
op orde hebben. ‘Omvangrijk’ kun-
nen we ook letterlijk nemen, want 
we praten over sorteersystemen 
voor huishoudelijk of industrieel 
afval die gemakkelijk een lengte 
van 100 meter kunnen innemen.  

Bollegraaf Recycling Machinery is 
een klassiek verhaal. We hebben 
het niet over geld gehad, maar ik 
waag het er op: “Van voddenboer 
tot miljonair”? Rond 1650 trok 

Van voddenboer tot miljonair
door Robert Mulder
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huur”. Het liep storm. “Helaas”, 
was zijn reactie, “ik heb er al vie-
rentwintig verhuurd, maar deze 
laatste kan verkocht worden”. 
De verkoop kwam op gang. 

Heiman was 34 jaar oud toen 
hij in 1988 het bedrijf overnam. 
De eerste jaren verliepen moei-
zaam. Door zijn hogere techni-
sche opleiding wilde hij een 
trans formatie van het bedrijf. 
Vader Hartog was in de eerste 
plaats fabrikant van balenper-
sen. Heiman noemt zich fabri-

Foto's: Robert Mulder, Groningen 

kant van oplossingen in de af-
val verwer kende industrie. De 
e nor  me expansie heeft zijn va-
der niet meer meegemaakt. Na 
een ernstige ziekte overleed hij 
in het jaar 2000. Hij werd als 
eerste na de Tweede Wereldoor-
log in aanwezigheid van Rabbijn 
Spiero begraven op de Joodse be-
graafplaats van Appingedam.  
Er ging ook het nodige mis. In 
2000 brandde de bedrijfshal af en 
in het crisisjaar 2008 stokte de 
ver koop. Heiman kan het van zich 
af laten glijden. Hij noemt zichzelf 

erg kritisch, niet al te complimen-
teus, stipt en correct en in het bezit 
van een positieve levenshouding. 
In september van dit jaar vier-
de de onderneming haar vijftig-
jarige bestaan. 
Dat leverde veel publiciteit op en 
de Groninger Ondernemersprijs 
2011. 
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De provincie Groningen 
krijgt opnieuw een synagoge 
terug. Na de restauratie van 
de synagoge in Winsum vo-
rig jaar, is nu de voormalige 
synagoge in Appingedam 
aan de beurt. Weliswaar zal 
zich er geen Joodse gemeente 
vestigen, maar het gebouw 
wordt wel in oude luister her-
steld, door de Stichting Oude 
Gronin ger Kerken.
JaGDaF bezocht het gebouw 
en kwam er te weten dat Jo-
den maar één keer per maand 
in bad gaan.

Een warme nazomerdag in Ap-
pin gedam. Het is monumenten-
dag in het mooie stadje bij Delf-
zijl. Ook de voormalige synag ge 
aan de Broerstraat, nu nog ge-
re formeerd vrijgemaakte  kerk,
is geopend voor bezoekers.  
Terwijl overal in het centrum 
men sen langs de geopende monu-
menten dwalen, is het stil in de 
Broerstraat. Ook in de gerefor-
meerde kerk is het stil. Slechts een 
enkele bezoeker scharrelt er rond. 
Twee dames van de Gereformeerd 
Vrijgemaakte Gemeente zijn pa-
raat om de schaarse bezoekers 
te woord te staan. Bijvoorbeeld 
over de geschiedenis van hun 
kerk en de Joden in Appingedam. 

Een Jood uit Praag
Vaak wordt gedacht dat het Jood-
se leven in de provincie Gro-
ningen zich van oudsher vooral 
in de Stad Groningen en Oost-
Groningen (Sodom en Gomorra) 
afspeelde. Maar ook Noord-

De hemelsblauwe sjoel van Appingedam
door Marcel Wichgers

Groningen kende grote Joodse 
gemeen schappen, zoals in Win-
sum, Leens, Uithuizen en Delfzijl.
De Joodse gemeenschap in Appin-
gedam is zelfs een van de oudste 
in Groningen. Het begon in 1563 
toen een Jood uit Praag toestem-
ming kreeg om er de plaatselijke 
Bank van Lening te pachten. In 
1667 werd op Het Bolwerk de eer-
ste synagoge in gebruik genomen, 
maar die moest twee jaar later al 
gesloten worden op instigatie van 
de plaatselijke gereformeerde ker-
kenraad. De Joodse gemeente nam 
haar toevlucht tot een huissyna-
goge aan de Dijkstraat, totdat ein-
delijk in 1801 de synagoge aan de 
Broerstraat ingewijd kon worden.  

Het gebouw werd in mei 1945 
door een bom getroffen. De Gere-
formeerd Vrijgemaakte Kerk 
kocht het gebouw en nam het 
na een restauratie in 1947 in 
gebruik. Delen van de inventa-
ris, waar onder de Menora, kwa-
men in het bezit van de Joodse 
Beheers commissie in Amsterdam. 
De Joodse Gemeente werd in 1948 
bij die van Groningen gevoegd.  
In 1972 werd het gebouw grondig 
verbouwd. Er kwam een nieuwe 
be tonvloer in, de oude banken 
ver dwenen en de heteluchtkachel 
werd vervangen door centrale 
ver warming. In 1980 werden 
het dak en de goten vervangen.  

Synagoge Appingedam na een restauratie in 1947 toen deze in ge-
bruik werd genomen door de Gereformeerde Vrijgemaakte kerk - 

vóór de verbouwing in 1972.
Foto: Het Maandblad "Groningen" 
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Aan het vroegere gebruik van de 
synagoge herinnert op het pleintje 
ervoor sinds 1985 een gedenkte-
ken met namen van 78 omgekomen 
Damster Joden. Het monument 
werd geschonken door de oud-Ap-
pingedammer Samuel Kroon. Ieder 
jaar begint hier de tocht ter gele-
genheid van de dodenherdenking.  
Links van het pleintje staat nog 
steeds het voormalige Rab bi-
naatshuis. De kosterswoning
annex mikwe werd in de 50-er 
jaren afgebroken. 

Versleten
Bij binnenkomst valt meteen het 
fraaie, blauwgeschilderde pla-
fond op. Het is een houten ton-
gewelf, dat nog geheel authen-
tiek is. Aan de oostzijde is een 
opgaande zon afgebeeld. De vele 
sterren in het plafond symbolise-

ren de ontelbare aantal nazaten 
van Abraham: het Joodse volk. 
Ook verwijzen de sterren naar de 
schepping van hemel en aarde. 
Aan de westzijde is een afnemen-
de maan te zien. Daardoor kan 
in dit firmament in het plafond 
ook een verwijzing gezien wor-
den naar de Joodse jaartelling, 
aangezien het Joodse jaar geba-
seerd is op de stand van de maan. 
Achter in het gebouwtje is nog 
goed te zien waar vroeger de Hei-
lige Ark stond. Nu bevindt zich 
er de preekstoel. De nu lege plek 
wordt geflankeerd door twee klas-
siek versierde zuilen met een boog 
erboven. In de boog de twee wets-
tafelen met de Tien Geboden. Ook 
de uitspraak ‘Weet voor wiens 
aan gezicht je staat’ ontbreekt 
niet, links van de wetstafelen. 
De twee banken die aan weers-

zijden van de voormalige Heilige 
Ark stonden en plaats boden aan 
de voorganger en twaalf mannen 
zijn verdwenen. Gelukkig is er 
één bewaard gebleven. Hij staat 
nu in Museum Stad Appingedam. 
Links en rechts van de voormalige 
Ark zijn in de oostelijke muur deu-
ren aangebracht die leiden naar 
een later bijgebouwde vergader-
zaal van de gereformeerde kerk. 
Fraai ziet het er niet uit, met een 
nogal gedateerd naoorlogs interi-
eur. Terug naar de ingang. Daar 
leidt een trap naar het vrouwen-
balkon. Veel is er niet te zien, be-
halve wat versleten banken. Toch 
loont een bezoekje aan het balkon 
de moeite: je bevindt je direct on-
der het hemelsblauwe firmament. 

De voormalige synagoge gaat nu 
een nieuwe toekomst tegemoet. De 
Stichting Oude Groninger Kerken 
(SOGK) heeft het gebouw en de rab-
binaatswoning onlangs verworven.
Volgens directeur Peter Breukink 
van SOGK krijgt het gebouw een 
bijzonder waardige bestemming. 
,,De synagoge zal worden geëx-
ploiteerd door Bijzondere Locaties 
Groningen en komt beschikbaar 
voor kleinschalige bijeenkomsten. 
Daarnaast zal op een hedendaagse 
manier aandacht worden besteed 
aan de geschiedenis van de Joodse 
gemeenschap van Appingedam en 
omstreken, waarbij we zeker ook 
het naastgelegen Joodse kerkhof 
zullen betrekken. In de vergader-
zaal komt een erfgoedlogies. Het 
Rabbinaatshuis wordt de woning 
van de toekomstige beheerder.” Sinds 1985 staat er op het pleintje een gedenkteken met namen van 

de 78 omgekomen Damster Joden
Foto: Marcel Wichgers
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We verlaten de synagoge, door de 
vriendelijke dames voorzien van 
een paar folders van de Gerefor-
meerde Gemeente. Een ervan 
gaat over de tijd dat het gebouw 
nog in gebruik was als synagoge. 
Goed bedoeld, maar er staan wel 
wat vreemde dingen in over Jo-
den. Zo wordt verklaard waarom 
vroeger bij de synagoge een bad-
huis stond. ,,Ze gingen name-
lijk niet zo vaak in bad als wij, 
maar één keer in de vier weken.”  

sjoel is kaark wòrn

god hèt hier boomn kapt
dat waitn mien woddels:

moar dij tronkn
dij blievm

in mien bonkn

Dr. J. Meijer 
gastredacteur van Het Maandblad “Groningen”, 16 april 1970

(Dr. Jaap Meijer werd later bekend als Saul van Messel)

Vervolg 'De hemelsblauwe sjoel van Appingedam'

Interieur van de voormalige synagoge. Aan de oostzijde is een opgaande zon afgebeeld hoog boven de 
plek waar eens het Aron Hakodesj was.

Foto: Marcel Wichgers
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Wie de hoek omslaat naar de 
Petersburgse Lermontovsky 
Pros pekt, op weg naar de 
synagoge, verwacht zware 
be waking te zien. Rusland, 
nietwaar. Een man die zijn 
vrolijkheid in een fles in zijn 
jaszak met zich meedraagt 
kiest een andere route. 

In de Oranienburgerstrasse, cen-
trum van het Joodse leven in 
Ber lijn, staan zwaarbewapende 
agenten – maat XL – die voorbij-
gangers naar de overkant van de 
straat dirigeren. Wie desondanks 
de gedeeltelijk herbouwde synago-
ge wil bezoeken wordt grondig ge-
scand. Dat schept de juiste stem-
ming om te zien wat niet meer 
zichtbaar is: het grootste deel van 
het complex is destijds bekwaam 
geëgaliseerd. In Rome staan po-
litiebusjes op alle hoeken rondom 
de synagoge, en waakse bewakers 
met de karabijn in de aanslag. Nu 
moet erbij gezegd worden dat elk 
Romeins overheidsgebouw, elke 
bank en elke juwelier van enige 
standing wel een bewaker heeft; 
Rome moet het walhalla zijn van 
iedere rechtgeaarde politieagent. 
In Sint-Petersburg is het synago-
gecomplex omheind met een hoog 
stenen hek met stevig smeedijzer. 
Het stamt echter al uit 1909, de 
poort staat open, het portiers-
hokje is onbemand. Niemand 
vraagt wat de bezoekers komen 
doen. En waarom ook? Wat komt 
een mens doen in een bedehuis? 
Bizar, juist de normaliteit valt 
op. Je kunt het hele gebouw door 
– niemand vraagt iets. En als 

je zelf iets wilt weten, krijg je 
zonder wedervraag antwoord. 

De synagoge van Sint-Petersburg 
gaat onder verschillende namen 
door het leven. De Engelse is 
Grand Choral Synagogue, sedert 
het jaar 2000 officieel de Edmond 
J. Safra Grand Choral Synago-
gue. (Safra was een van oorsprong 
Libanese bankier en filantroop.) 
Dat is nogal een mondvol. In het 
Russisch is het gewoon de Bolsj
aja Sinagoga, de Grote Synagoge. 
Er is namelijk ook een Kleine Sy-
nagoge, die nadat tsaar Alexan-
der III in 1893 toestemming 
had gegeven voor de bouw van 
het complex als eerste werd ge-
bouwd. Deze diende als chassi-
disch gebeds- en leerhuis. En 
nog steeds – of weer – verzamelt 
zich er een chassidisch minjan 
voor de drie dagelijkse diensten. 

De bouw van de Grote Synagoge 
had een lange aanloop. De eerste 
Joden kwamen al snel na de stich-
ting in 1703 naar Sint-Petersburg. 
Het waren vooral bankiers, hande-
laars en artsen, met genoeg buren, 
familieleden en personeel om zelf 
een minjan te vormen en huisdien-
sten te houden, zodat er weinig be-
hoefte bestond aan een synagoge. 
Pas na 1802 beschikten de Peters-
burgse Joden over een eigen be-
graafplaats en was er sprake van 
een officiële Joodse gemeenschap.  
Toch moesten Joden permissie 
heb  ben om in de hoofdstad te wo-
nen. Nog in de negentiende eeuw 
verbleven de meesten er dan ook 
tijdelijk, als handwerker of hande-

Een zomeravond in Sint-Petersburg
door Henk Schreuder

laar, of als soldaat. Na hun dienst-
tijd mochten Joodse militairen 
ech ter in de hoofdstad blijven wo-
nen, waar ze in andere beroepen 
werk zaam waren. Alexander II 
had wat liberalere opvattingen 
dan zijn voorgangers en stond de 
Jo den toe in de privésfeer hun 
godsdienst uit te oefenen. Kleine 
Joodse gemeenschappen ontston-
den en omstreeks 1870 telde de 
stad zo’n twaalf kleine sjoels. Veel 
leden waren ongeletterd, maar de 
Joodse intelligentsia begon een 
steeds grotere rol te spelen in het 
stedelijk leven en in 1869 kreeg 
men verlof om een synagoge te 
bou wen – maar ter vervanging 
van alle kleine gebedshuizen.  
Ontwerp en financiering van de 
synagoge namen geruime tijd in 
beslag, ook omdat er nauwelijks 
een architectuurtraditie bestond. 
En de tsaar bemoeide zich er her-
haaldelijk persoonlijk mee – je bent 
alleenheerser of je bent het niet. 
De nieuwe synagoge mocht niet 
in de buurt komen van een chris-
telijke kerk of aan een weg waar-
van de tsaar zelf gebruikmaakte. 
Het was al heel wat dat de koepel 
een hoogte mocht krijgen van 47 
meter, terwijl verder geen andere 
gebouwen in de stad dan kerken 
hoger mocht zijn dan 23 meter, 
de hoogte van het Winterpaleis.  
Uiteindelijk werd besloten dat de 
synagoge gebouwd zou worden in 
een eclectisch-Moorse stijl, deels 
naar het voorbeeld van de Berlijn-
se Neue Synagoge van 1866. De 
opening van de Kleine Synagoge 
vond plaats in 1886. Afwerking en 
versiering van het interieur van 
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Vervolg 'Een zomeravond in Sint-Petersburg'

de Grote Synagoge duurden vijf 
jaar. Bij de feestelijke inwijding in 
1893 sprak de rabbijn de hoop uit 
dat de nieuwe synagoge het begin 
betekende van de tempel van de 
toekomst, ‘de tempel van univer-
sele liefde en vrede’. De gedwon-
gen sluiting van de kleine sjoel-
tjes wees in een andere richting.  
De Grote Synagoge kon weliswaar 

1200 bezoekers herbergen, maar 
dat was niet toereikend en ze be-
vond zich bovendien op een voor 
veel orthodoxen op de sjabbat te 
grote loopafstand. Toch werd de 
synagoge het centrum van het 
Joodse leven in de stad en bleef 
dat, ook toen in 1904 het verbod 
op kleine gebedshuizen eindelijk 
werd opgeheven. Liefdadigheid 

en scholing van de jeugd waren 
belangrijke activiteiten. Maar 
de financiën waren beperkt: om-
streeks 1900 konden niet meer 
dan tweehonderd leden hun bij-
drage van 25 roebel opbrengen, 
zo’n 30 toenmalige guldens.  
Toen de Eerste Wereldoorlog uit-
brak deed de Joodse gemeenschap 
wat zij kon en richtte onder meer 
op het synagogeterrein een hos-
pitaal in voor alle gezindten. Na 
de revolutie van 1917 stonden de 
bolsjewieken al dadelijk vijandig 
tegenover Joodse organisaties, 
omdat ze er geen greep op kon-
den krijgen. Illegaal en officieus 
werden de activiteiten zo goed en 
zo kwaad als het ging voortgezet. 
Pas in 1925 kreeg de Joodse ge-
meente na veel geharrewar enige 
officiële erkenning, maar niet 
voor godsdienstonderwijs. En de 
leiders werden gewantrouwd en 
herhaaldelijk gevangengezet, gel-
delijke bijdragen werden verbo-
den, fondsen geconfiskeerd. Eind 
1929 werd de Joodse gemeente 
‘op geheven’ verklaard en de syna-
goge gesloten; de ceremoniële 
voor werpen werden opgeslagen 
voor een atheïstisch museum. 
(In Praag hadden later de nazi’s 
soortgelijke plannen.) Tussen 
1930 en 1940 kon de functie van 
rabbijn maar gedeeltelijk worden 
vervuld. Een uit Minsk overgeko-
men rabbijn overleed na korte tijd.  
Tijdens het infame Duitse beleg 
van Leningrad was ook het syna-
gogecomplex toneel van extreme 
ellende. Wel werden weer sjabbat-
diensten gehouden, al kwam het 
voor dat mensen nog wel de kracht 

Grote Synagoge van Sint-Petersburg
Foto: Wikipedia
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opbrachten om te komen, maar 
niet om weer naar huis te gaan. 
Na 1945 herleefde de antireligi-
euze propaganda. Hoewel Sta-
lin in 1953 stierf, verbeterde de 
situatie lange tijd nauwelijks. 
Intimidatie en verboden wissel-
den elkaar af. Een chazzan van 
de synagoge, die in de jaren vijf-
tig een ondergrondse hulpdienst 
voor oudere gemeenteleden leidde
en een verzoek indiende voor het
opzetten van een cursus He-
breeuws en Joodse geschiedenis, 
kreeg twaalf jaar gevangenisstraf. 
Nog in 1964 was het bakken van 
matzes en begraven op de eigen 
Joodse begraafplaats verboden.  
Na 1970 werden enkele uitreis-
vergunningen verleend, maar 
daar kwam algauw de klad in. 
De kennis van het Jodendom on-
der de Joodse Leningraders be-
reikte een dieptepunt. In 1973 
over leed rabbijn Abram Lubanov, 
die de gemeente naar vermo-
gen vanaf 1943 had gediend. 
Pas met de Olympische Spelen 
van 1980 kwam er enige ontspan-
ning. Enkele herstelwerkzaam-
heden konden worden uitgevoerd. 
De belangstelling van jongeren 
nam weer toe. Op Simchat Tora 
kwamen ze naar het synagogeter-
rein om te zingen en feest te vie-
ren, de eerste jaren soms nog ge-
hinderd door militie met honden.  

De neergang was lang en diep, 
de revival daarentegen spectacu-
lair. Gorbatsjovs perestrojka 
wekte nieuw cultureel en religi-
eus elan, al kwamen de verande-
ringen voor sommige ouderen wel 

erg snel. De restauratie van het 
ernstig verwaarloosde synago-
gecomplex begon, met hulp uit 
het buitenland én van de over-
heid. In 2003 waren herstel en 
vernieuwing gereed, juist op tijd 
voor de viering van het driehon-
derdjarig bestaan van de stad.  
Inmiddels is de synagoge opnieuw 
het centrum van het Joodse leven 
in Sint-Petersburg: sjabbatdien-
sten en feestdagen worden goed 
bezocht, er zijn ontvangstruim-
ten, twee crèches, een jesjiwa en 
een koor, er is een matzebakkerij 
en het complex herbergt een bi-
blio theek, een winkeltje en een 
koosjer restaurant. In diverse 
stadswijken zijn Joodse scholen 
en vanuit het centrum krijgen 
meer dan driehonderd mensen 
dagelijks een gratis maaltijd.  

Af en toe komt er hoog bezoek 
van buitenlandse ministers en 
delegaties, maar ook – ze hebben 
er meer dan een eeuw op moeten 
wachten – van de gouverneurs 
van Sint-Petersburg, ter gelegen-
heid van Rosj Hasjana. In 2002 
maakten president George Bush 
en zijn vrouw hun opwachting. 
Maar vandaag – zomaar een 
juni dag in 2011 –  moeten ze het 
doen met een onopvallend stel 
Fran se bezoekers en een paar 
gewone Nederlanders, die op het 
avondprogramma zijn afgekomen.  
In een bovenzaal achter de mooie 
lichtroos boven de ingang speelt 
het Petersburgs Cello-Ensemble 
muziek van Joodse componisten.
Sommige musici hebben een in-
stru ment, déze zijn het. Nooit 

geweten dat een cello zo betove-
rend kan zingen. Dan is de mu-
ziek afgelopen, de magie ver-
broken. De instrumenten worden 
opgeborgen, ook de vreemde-
lin gen worden vriendelijk ge-
groet, ieder gaat zijns weegs. 
In de lichtheid van de beroemde 
Witte Nachten, in de stille stra-
 ten naar het centrum, komen
enkele versregels boven van
Aleksandr Blok: 

De stad slaapt, gehuld in nevels,
de lantaarns verbleken in de eer

ste ochtendgloed.
Ginds, in de verte, aan de over

kant van de Neva,
zie ik de weerschijn van de dage

raad…

De dageraad van de ‘universele 
liefde en vrede’ laat nog op zich 
wachten. Maar het – volgens Vla-
dimir Nabokov, die er geboren
werd – barse Sint-Petersburg, met 
zijn dramatische verleden, be-
leeft een vredige avond en nacht. 
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We reden vijftig meter en stonden 
stil. Duizenden wagens stonden 
muurvast in Herzlya. Na een 
kwartier zag ik een agent.Ik stap-
te uit en vroeg hem wat er aan de 
hand was.
“Staatsgeheim ...”zei hij.
“Staatsgeheim?” vroeg ik.
“Staatsgeheim,” zei de agent 
weer.
“En tot hoe laat duurt dat 
staatsgeheim?” vroeg ik hem.
“Totdat de plaatsvervangend 
premier zijn redevoering heeft 
gehouden en weg is,” zei de 
publieke dienaar.
“Is Sivan Shalom in Herzlya?” 
vroeg ik.”Dat heb ik niet gezegd"!
zei de agent plotseling zenuw-
achtig.
Ik bedankte hem.Terug in de 
auto keek Bassam mij aan.
“Die gek is hier op bezoek en gaat 
vertellen dat hij en zijn regering 
doorgaan met hun debiele poli-
tiek. Zodra hij klaar is, mogen we 
de stad weer uit. Tot dan zijn we 
gijzelaars in het belang van zijn 
veiligheid,” legde ik de situatie 
kort uit. Bassam zette de motor 
af.
Het was inmiddels donker ge-
wor den. De radio meldde enor-
me verkeersopstoppingen in 
Herzlya, maar verzweeg de 
oorzaak daarvan. Dat is namelijk 

staatsgeheim.
Bassam leek een idee te hebben 
om hier uit te komen. Even 
later reed ik en had hij een gro-
te kaffya (Arabische doek) om 
zijn hoofd geslagen. Ik reed 
lang zaam de stoep op en stopte 
bij een volgende agent,die ons 
boos aankeek.”Wat heeft dit 
te betekenen?” vroeg de agent 
autoritair, terwijl hij zijn 
bon nenboekje te voorschijn 
haalde. “Papieren alstublieft!” 
Ik stapte de wagen uit.”Kijk eens 
in mijn auto,” zei ik tegen de 
agent. Hij keek snel en keek toen 
weer naar mij.
“Een Arabier!” zei hij geschokt. 
“En de vice-prem...” hij maakte 
zijn zin niet af. ”Dit is niet zo-
maar een Arabier,” zei ik zachtjes 
tegen de agent. ”Dit is Aboe 
Damrak, de partijleider van de 
Partij van Palestijnse Arbeiders 
in Israël, de PAIS, en morgen 
zijn er verkiezingen. Hij moet nu 
meteen terug, anders krijgen we 
een internationaal schandaal ...” 
De agent probeerde de informatie 
snel te verwerken.
“Hoezo?” vroeg hij.”Nou,” ging 
ik verder, “je hebt hier alle 
internationale media, vanwege 
je-weet-wel ... en als die te 
weten komen dat Israël hier een 
kandidaat voor de Palestijnse 

regering net voor de verkiezingen 
in Herzlya heeft vastgehouden, 
precies toen je-weet-wel hier was 
...”
De ogen van de agent waren 
nu helemaal helder. Hij snapte 
het. Hij zette zijn pet recht, liep 
op zijn politiescooter af en zei: 
“Volg mij, ik haal jullie hier uit!” 
Met een heuse sirene werden we 
over stoepen en via kruispunten 
naar de snelweg geleid. Andere 
agenten maakten eveneens 
ruimte voor ons. 
Bassam zat rustig naast me en 
in enkele minuten tijd waren we 
de stad uit geloodst. Ik salueerde 
naar de agent, die terug salu-
eerde en we reden snel naar het 
noor den.
Thuisgekomen vroeg de liefste 
vrouw in de wereld hoe we zo snel 
uit Herzlya waren gekomen. Ze 
had gehoord dat het verkeer daar 
volkomen vast stond.”Heb ik niets 
van gemerkt,” zei ik verbaasd en 
ging douchen.
Waarom ik haar niet vertelde wat 
er gebeurd was? Staatsgeheim!

© Simon Soesan, Haifa, Israël
vrijdag 9 september 2011

Staatsgeheim
door Simon Soesan

Samen met Bassam, mijn Arabische vriend en collega van 
christelijke huize, moest ik in Herzlya zijn. We hadden daar samen 
een afspraak bij een klant. Toen het tijd was om terug te gaan, zag ik 
dat er iets aan de hand was op straat. 
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De enige Friese Oegema van Joodse bloede
door Pieter Oegema

Op 11 augustus 2011 overleed
op 67-jarige leeftijd in Canada
onze enige Joodse neef: 
ROBERT JACOB OEGEMA. 

Hij laat een vrouw Diene, drie 
dochters en vier kleinkinderen 
na. Zijn echte naam was echter:
ROBERT JACOB SCHEERMES. 

Onze familie bestond uit tien ge-
zinnen, die voornamelijk in de 
Frie se noordelijke wouden waren 
gevestigd. De meeste gezinnen 
waren nogal kinderrijk. Oom Gerk 
en tante Clara wilden graag, maar 
hadden zelf geen kinderen. Zij had-
den een aangenomen dochtertje 
Annie, waar zij heel blij mee waren. 
In februari 1944 was er ook nog 
plaats voor een baby. Een koerier-
ster was onderweg van Amster-
dam naar Friesland met een pas-
geboren Joods jongetje. Zij waren 
zeer ingenomen met dit aanbod. 

Op de afgesproken donkere avond 
van 15 februari 1944 's avonds te-
gen sluitingstijd stapte een vrouw 
de slagerswinkel binnen en legde 
een als vlees verpakt pakketje 
op de tafel. Zonder iets te zeggen 
verdween de vrouw in het donker.
Uit het pakketje kwam een baby.
Annie was heel blij, want zij was 
op deze dag net jarig. Zij kreeg 
op haar verjaardag dus een 
broer tje met zwarte krulletjes. 
De volgende dag ging oom Gerk 
naar het gemeentehuis om de 
baby als hun eigen kind in te la-
ten schrijven in het bevolkings-
register onder de naam: 
ROBERT JACOB OEGEMA 
Zo kwam Robby dus aan zijn 
tweede familienaam en was hij
veilig voor de HerodeSSen, 
die overal aanwezig waren. 

Het gezin van oom Gerk, tante 
Clara, blonde Annie en zwarte 

Robby werd een warm gezin. Na 
de oorlog bleek dat Robby de enige 
was van het grote gezin Scheer-
mes, die de oorlog overleefd had.
Oom Gerk heeft veel moeite ge-
daan om erachter te komen, 
wie de vrouw was, die Robby 
bracht en hoe hij van Amster-
dam naar Burgum is gesmok-
keld. Maar zonder enig resultaat.

In 1949 emigreerde het gezin 
naar Canada omdat de toekomst 
voor een zelfstandige slager er 
niet zo goed uitzag. In Canada 
vond Robby werk in de auto-
productie van General Motors, 
waar hij 35 jaar heeft gewerkt. 

Dat zijn ziel mag worden bijge-
schreven op de rol van het eeu-
wige leven onder welke naam ook.

Oom Gerk

Robbie Annie

Tante Clara

Foto uit 1949
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My Glorious Brothers – Mijn roemrijke broeders
Chanoeka-herinnering

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

De titel van dit artikel is tevens 
de titel van het boek van Howard 
Fast, voor het eerst gepubli-
ceerd in 1948. Vertaald in het 
Nederlands in 1949, met als onder-
titel Het verhaal der Macabeeën. 

Het is een zogenaamde histori-
sche roman. Het personage dat de 
geschiedenis van de Macabeeën 
vertelt is Simon, de een na oudste 
broer van Juda de Maccabeeër.
Vader Matthatias (Mattitjahoe) – 
de Adon – had 5 zonen: Johannes, 
Simon, Juda, Eleazar en Jonathan.  

Haboniem
In de jaren vijftig van de vo-
rige eeuw was ik zeer actief in 
Haboniem, zoals u wellicht weet, 
een socialistische zionistische 
jeugdbeweging (in ieder geval 
toen). Ik was dikwijls madrie
cha (leidster) in de zomer- en 
win terkampen. Zomers mees t-
al op de Veluwe of in de buurt 
van Ommen, altijd in tenten. ’s 
Winters in een jeugdherberg. En 
dan kwam het voor dat Chanoeka 
gevierd werd in zo’n winterkamp. 

Ik herinner me nog heel goed 
dat ik in zo’n winterkamp waar 
Chanoeka gevierd werd, voorgele-
zen heb uit Mijn roemrijke broe
ders. Het boek was door Haboniem 
aangeschaft (wie had er toen 
genoeg geld om een boek te ko-
pen?). Uiteraard had ik het van 
te voren gelezen om uit te zoe-
ken welke passages ik zou gaan 
voorlezen. Ik was diep onder de 
indruk en was geschokt over de 
afschuwelijke (oorlogs)drama’s 

die zich in die jaren hebben af-
gespeeld gedurende de strijd tus-
sen de Grieken en de onderdrukte 
Joden die her en der in de heuvels 
van Judea leefden. Mattitjahoe 
en zijn 5 zonen woonden in Mo-
di’in, halver wege Jeruzalem 
en het hedendaagse Tel-Aviv. 
Toen ik vroeger in Israël was 
(jaren vijftig) bestond de nieuwe 
stad Modi’in Illit nog niet – wel 
was er een gemarkeerd gebied vol 
met overblijfselen uit de tijd van 
de Maccabeeën. Met de madriech 
(leider) die bij ons was en het 
ver haal vertelde, ging het boek 
van Howard Fast voor mij leven. 
(Zie ook het stukje Geschiedenis 
aan het einde van het arti-
kel van Shimon Evers, blz. 4.) 
Hier volgt de dramatische passa-
ge waarin Mattitjahoe sterft.                                 
 
“Onder de mannen die wij terug
droegen was mijn vader, de Adon 
Mattathias, met een zwaardhouw 
diep in zijn dij en de wrede groef 
van een schopspeer in zijn schou
der. Met mijn eigen handen ver
bond ik zijn wonden, zijn pijn voe
lend onder mijn vingers, maar er 
geen teken van ziende op zijn wit 
havikengezicht. Zo behoedzaam 

als wij konden, droegen wij hem 
terug naar Ephraïm, en geen an
deren dan zijn zonen torsten zijn 
baar; maar toen wij ten laatste 
aan de kleine vallei kwamen waar 
onze mensen vertoefden, met ons 
wisselend verhaal van strijd, zege 
en nederlaag, waren zijn wonden 
al ontstoken en vol etter. Hij lag in 
een tent die wij voor hem hadden 
opgezet, en éen van ons verpleeg
de hem voortdurend, maar hij 
werd niet beter, doch voortdurend 
slechter. Rabbi Ragesh, die de 
heelkunst lang bestudeerd had bij 
de wijzen in Alexandrië, deed gla
zen pijpjes in zijn wonden, zodat 
zij open zouden blijven en de pus 
kon wegvloeien. Maar de Adon 
beknorde hem vriendelijk en zei:
,,Ragesh, Ragesh, wat maak je 
een drukte van een kleinigheid. 
Het leven is te lang een bittere 
zaak voor mij geweest dan dat ik 
er aan zou hechten. Als een oude 
Jood zal ik naar mijn Heer gaan, 
met stijve knieën en een eigenzin
nig hart, en bang ben ik niet.”
,,Je gaat niet naar God, Mat
tathias, zolang wij je nodig heb
ben,” zei Ragesh met een glim
lach. ,,Nog een korte poos —”
,,Jullie hebben me niet nodig. 
Ik heb vijf sterke zonen; neem 
dus je duivelstuig weg, Ra
gesh, en laat mij mijn pijn.”
Dag aan dag nam zijn koorts toe, 
tot hij alle besef verloor van waar 
hij was en wat er gebeurd was, en 
in zijn eigen jeugd ronddoolde, 
toen het land vol zon en vrede was 
en hij bij de rollen in de synagoge 
zat en tezamen met de oude geleer
den bestudeerde wat de wijze man
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nen van Babylon hadden neerge
schreven. Zijn vlees slonk weg in 
die dagen, en strak en dun span
de zich het vel over zijn gezicht. 
Slechts éen kort ogenblik was hij 
koortsvrij en helder van hoofd, en 
toen riep hij om ons, zijn zonen — 
en wij verzamelden ons om hem; 
Johannes beurde hem op, zodat 
hij ons kon zien, Juda streelde zijn 
hand, en Eleazar knielde voor hem 
en schreide als een kind. Het was 
vrij donker in de tent, en buiten 
stroomde de regen neer, maar zelfs 
door het geruis van de regen heen 
leek het mij dat ik het zachte, hul
peloze gemompel van het volk kon 
horen — van al het volk in Ephra
im, dat was samengekomen rond
om de tent waar de oude man, de 
Adon Mattathias, lag te sterven. 
,,Waar zijt gij, mijn zonen, mijn 
sterke en koene zonen?” fluister-
de hij, Oud-Hebreeuws sprekend 
in plaats van Aramees en zijn 
woorden gietend in die luisterrij-
ke, plechtige vorm waarin onze 
oude rollen zijn geschreven.  
,,Waar zijt gij, mijn zonen?”
,,Hier,” antwoordde ik hem. 
,,Hier, vader.” 
„Kus dan mijn lippen Simon, want 
ik zou je de weinige kracht willen 
schenken die in mij is over gebleven. 
Geef nu acht op wat ik zeg, Simon, 
want je bent sterk en eigenzinnig 
en vervaarlijk, evenals ik was.”
Ik kuste hem en hij lichtte een 
hand op en streelde mijn gezicht, 
en hij voelde mijn tranen en schud
de zijn hoofd. ,,Neen, neen, ben je 
een vrouw dat je moet schreien 
om de dood van een mens? Wij 
zijn vlees, en geboren om te ster

ven, Simon; schrei dus niet meer.”
,,Ik zal niet meer schreien,"
mompelde ik. 
,,Geef nu acht op mijn woor
den, Simon, want dit is mijn op
dracht.” Zijn stem verhief zich, 
en de oude, gebiedende toon van 
de Adon brak er in door. — Wij 
zijn een klein volk, een nietig volk, 
ja — een volk, ge worpen in een 
wildernis van vreemden, en hoe 
zullen wij het leven houden tenzij 
wij het goede voortbrengen? Want 
onze wegen zijn niet de wegen van 
anderen, en onze God is als geen 
andere God. Gezegend zij de Here 
God van Israël en het volk dat zijn 
verbond houdt, want wat zegt Hij?”
Ik schudde zwijgend mijn hoofd.
,,Wat zegt Hij, Simon? Voorwaar, 
Hij zegt: Bewan del de paden der 
gerechtigheid, en bemin het goede 
en haat het kwade. Zo heeft Hij 
ons uitverkoren, een koppig volk, 
een onbuigzaam volk, en het was 
Zijn verbond dat wij onze knie voor 
niemand zouden buigen — voor 
niemand, Simon! Houd je hoofd 
rechtop — zo niet, laat Judea een 
wildernis zijn!” De inspan ning 
had hem uitgeput; hij liet zich 
achterover vallen in de armen van 
Johannes, hij ademde hijgend, 
zijn ogen vielen dicht. Toen zei hij:
,,Voor jou, Simon, je broeders. Jij 
bent je broeders’ hoeder, jij en geen 
ander, en ik belast je met hen, ik 
belast je met hen. En zou er een 
man of een vrouw of een kind in 
Israël zijn die steun behoeft, die 
om hulp of erbarmen smeekt, 
keer je gelaat dan niet af, Simon 
ben Mattathias, verhard niet 
je hart, verhard niet je hart —”

Toen zei hij: ,,Juda — 
o, mijn zoon Juda!” 
Juda boog zijn hoofd, en mijn 
va der lichtte zijn handen op en 
kuste ze. „Jij bent de Maccabee,” 
zei de oude man, ,,en het volk zal 
naar je opzien en jij zult het lei
den, Juda. Logenstraf mij niet.”
,,Ik zal doen zoals u  zegt, "
fluisterde Juda. 
,,Zoals Gideon leidde, zul jij leiden. 
En jij, Johannes, mijn eerstgebo
rene, zacht en goed, en jij Eleazar, 
die ons de luister van de strijd zult 
leren wanneer de mensen vechten 
om zich vrij te maken, en jij, Jo
nathan, mijn kind — mijn kind 
Jonathan, kom en laat mij mijn 
arm om je heenslaan en je kussen 
— en dan zal ik zeggen: Hoor, o 
Israël, de Heer is onze God . . .”
Toen ging hij liggen, en de hard
heid trok weg uit zijn bars havi
kengelaat, en met zijn sneeuwwit 
haar en witte baard tot wade sliep 
hij in. Ik tilde de voorhang van 
de tent op en ging naar buiten in 
de regen, waar het volk wachtte. 
"De Adon Matta thias  is dood,"
zei ik hun. 
"Moge God mijn vader genadig 
zijn." En toen ging ik terug om 
te schreien met mijn broeders; en 
boven het geruis van de regen uit 
hoorde ik het geschrei van het volk. 

Uit: Mijn roemrijke broeders
Alleen nog tweedehands te ver-
krijgen (boekwinkeltjes.nl)
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groepsgewijs. Ik herinner me zo’n 
feestelijke plek met al die oranje 
cantharellen, gezellig dicht tegen 
elkaar aan, groot en klein, heerlijk 
geurend naar bos, mos en dennen-
naalden. We waren uren bezig met 
plukken, daarna moesten we ze 
schoonmaken. Dat was nog meer 
werk dan het plukken. Onderkant 
van de steeltjes eraf, dennennaal-
den tussen de nerven van de pad-
denstoel eruit peuteren en andere 
ongerechtigheden verwijderen. 
Wat een praktische moeder had-
den we! Ze was ons uren kwijt en 
we kwamen thuis met panklare 
pad denstoelen. En omdat we ze 
zelf gezocht, geplukt en schoonge-
maakt hadden, smaakten ze des 
te heerlijker. Mijn moeder had 
één hele grote koekenpan en daar 
werden ze in gebakken met fijn-
gesneden ui. Zo hadden we alle-
maal voedzaam en gezond te eten. 

De markt in Groningen
Wat een fantastische vooruitgang 
op de vrijdag- en zaterdagmarkt 
in Groningen. Daar staat nu een 
speciale paddenstoelenstand met 
een dame die alles weet van alle 
eetbare paddenstoelen. Ook ver-
koopt ze boeken, soepen, bouil-
lonblokjes en ze geeft alle infor-
matie over al die verschillende 
soorten paddenstoelen die daar 
uitgestald liggen; recepten kun je 
gratis meenemen. Maar ik ben tot 

Cantharellen – geschiedenis 
en toepassing

Voor wie het nog weet: cantha- nog weet: cantha-
rellen zijn eetbare paddenstoe-
len, oranje met een soort hanen-
kam, daarom worden ze ook wel 
Hanenkammen genoemd. Het zijn 
bovendien de enige paddenstoelen 
die niet gekweekt kunnen worden. 
Ze groeien in een gemengd bos van 
dennen en eiken; vocht, warmte en 
schone lucht bevorderen de groei. 
In Nederland zijn er spaarza-
me en ‘geheime’ plekjes waar ze 
nog groeien. Restaurateurs we-
ten ze nogal eens te vinden en 
verklappen nooit waar precies. 

De cantharellen die ik hier op de 
markt in Groningen koop, komen 
uit diverse landen: Frankrijk en de 
meeste uit Oost-Europese landen. 

Voor mij (en mijn broer) hebben can-
tharellen een heel bijzondere bete-
kenis. Dat is waarschijnlijk ook de 
reden dat we er allebei zo dol op zijn. 
Na de oorlog woonden wij in Drie-
bergen. Er was nog geen sprake 
van luchtvervuiling of zure re-
gen in Nederland. Veel te eten 
was er niet, vlees en kip waren 
luxeartikelen die wij ons niet of 
nauwelijks konden permitteren. 
Een huis vol mensen en kinderen 
– een soort doorloop tehuis had 
mijn moeder. Meestal vrienden – 

maar niet noodzakelijk – die uit 
de kampen terugkwamen, wees-
kinderen waar een oplossing voor 
gezocht moest worden. Bovendien 
een hele menagerie van dieren: 
minstens 2 honden, 4 poezen met 
bijna altijd wel jonge poesjes (we 
keken adembenemend naar hoe ze 
geboren werden), een schaap, geit-
jes, konijnen. De poezen sprongen 
door het doorgeefluik van de keu-
ken naar de eetkamer. De geitjes 
liepen soms op tafel – kortom, 
het was een huishouden van Jan 
Steen. Het verhaal van de geit-
jes vertel ik een andere keer. 

Van midden augustus tot en met 
begin november groeiden er in de 
bossen om ons heen veel cantha-
rellen en bosbessen. Natuurlijk 
hing het een beetje af van de 
weersomstandigheden, maar dat 
soort details kan ik mij niet her-
inneren. Wat ik mij heel goed kan 
herinneren is dat onze moeder ons 
– de kinderen – het bos instuurde 
met oude tassen (plastic tassen 
bestonden nog niet!) en een paar 
aardappelmesjes. De opdracht: 
cantharellen zoeken en in het 
bos schoonmaken en terugkomen 
met schoongemaakte cantharel-
len. Meestal gingen we met 4 of 
5 kinderen op stap en 2 tassen. 
Mijn broer had een soort speci-
ale antenne voor de plekjes waar 
de cantharellen groeiden – altijd 

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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nu toe alleen geïnteresseerd in de 
cantharellen. Momenteel zijn ze 
uit voorraad leverbaar. De laatste 
keer dat ik ze kocht kwamen ze 
uit Frankrijk. € 5,- voor 3 ons. Ik 
zag een cantharellen-recept han-
gen en dat nam ik mee naar huis. 

Stamppot met cantharellen
(de hoeveelheden hangen af van 
voor hoeveel personen u kookt)

Benodigdheden
• 300 gram cantharellen
• genoeg aardappelen voor een 
puree
• 1 eetlepel boter
• scheutje melk of room
• olie om de cantharellen in te 
bakken
• fijngehakt uitje
• geraspte kaas (jonge, oude, 
Parmezaanse, wat u lekker vindt; 
Parmezaanse staat in het oor-
spronkelijke recept, maar vind 
ik veel te dominant van smaak, 
zonde van de heerlijke smaak van 
de cantharellen) 
• fijn gesneden rucola
• zout (Herbamare) en peper, 
beetje nootmuskaat

Bereidingswijze
- Kook de aardappels gaar en 
maak er een smakelijke puree 
van met de melk of de room, boter 
en de kruiden.
- Bak de paddenstoelen met het 

fijngehakte uitje in de olie (ik 
gebruik bijna altijd raapolie – van 
koolzaad).
- Voeg de paddenstoelen en de 
geraspte kaas toe aan de puree.
- Tenslotte de fijngesneden rucola 
er doorheen spatelen.
Het is voor mij moeilijk om me aan 
een recept te houden; ik doe het al-
tijd net een beetje anders. Voor u 
heb ik het recept beschreven zoals 
ik het klaargemaakt heb. We heb-
ben werkelijk gesmuld. Zo had ik 
de cantharellen nog nooit gegeten.  

Het is niet bepaald een recept voor 
Chanoeka. Dit feest begint een 
paar dagen nadat dit nummer van 
JaGDaF verschijnt. Favoriet met 
Chanoeka zijn heerlijkheden ge-

bakken in olie: latkes, soefganiot 
en al wat er in olie gebakken kan 
worden – dus waarom niet ook de 
cantharellen? Wie weet, misschien 
groeiden ze ook al in de bossen 
in de tijd van de Maccabeeën... 
Ik wens u een hele gezellige 
en vreugdevolle Chanoeka toe 
met veel menorot met branden-
de kaarsjes, of olielichtjes. 
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

David Grossman
De omhelzing 
Op een beeldende en subtiele ma-
nier vertelt Grossman ons iets 
over ons bestaan, dat we alle-
maal wel eens gevoeld hebben,
maar nooit zo precies onder
woorden kunnen brengen. 
Dit fraaie boekje is geïllu-
streerd door de internationaal
bekende Israëlische kunstenares
Michal Rovner. 
Het is een bijzonder boekje voor
jong en oud.  
€ 12.90
  
David Bezmozgis De vrije
wereld 
Het is de zomer van 1978. Brezj-
nev is de leider van de Sovjet-
Unie. Israël en Egypte koersen op 
vrede af. En in de drukke straten 
van Rome duikt een merkwaardi-
ge groep migranten op: duizenden 
Russische Joden die vanachter 
het IJzeren Gordijn tevoorschijn 
zijn gekomen. Tussen deze immi-
granten bevinden zich drie gene-
raties van de familie Krasnanski. 
Samuel, oud-communist en oor-
logsveteraan, heeft zijn geliefde 
vaderland met tegenzin verlaten. 
Karl, zijn oudste zoon, is vastbe-
raden om alle voordelen van het 
vrije Westen te benutten. Alec, 
Karls broer, is een zorgeloze play-
boy die het leven als een spelletje 
ziet. En Polina, Alecs vrouw, heeft 
alles opgegeven om deze stap naar 
het Westen te kunnen zetten. Sa-
men brengt de familie zes veelbe-
wogen maanden door in het ‘tus-
senstation’ Rome. Ze krijgen te 
maken met het onnavolgbare im-

migratiecircus, met opbloeiende 
lief des, met gevoelens van heim-
wee en nostalgie en, uiteindelijk, 
met de belofte van een beter leven.
De moeite waard.  
€ 19.90   
 
Wanda Reisel Nacht over 
Westwoud 
Een alom geprezen roman vol 
drei  ging, macht en misbruik. 
Waarnemend huisarts Levi twij-

felt aan zijn huwelijk. Zijn moeder 
is net overleden en heeft hem een 
brief nagelaten die hij niet durft te 
openen. Met zijn vader, een gevierd 
chirurg, heeft hij een gespannen 
verhouding. In het dorp Westwoud 
moet hij dokter Simons vervangen. 
Meteen bij aankomst heeft Levi 
het gevoel dat hij in de gaten ge-
houden wordt en dat laat hem niet 
meer los. Wie ook met argusogen 
bekeken wordt is boer Tinus Lam-

Een pagina uit David Grossman, De omhelzing
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berts, bij wie elk jaar honderden 
moslims een schaap komen kopen 
voor het Offerfeest. Wanneer het 
dorp een moslim beschuldigt van 
verkrachting en poging tot dood-
slag, moet Levi voor het eerst 
in zijn leven een daad stellen. 
€ 19.95 
 
Charlotte Zolotow Mr. Rabbit 
and the lovely present 
Meneer Konijn helpt een meisje 
een cadeautje voor haar moeder 
te vinden die dol is op rood, geel, 
groen en blauw. Een klassiek Ame-
rikaans prentenboek met lieflijke 
illustraties van Maurice Sendak. 
€ 7.95 

Mirjam Pressler Een boek 
voor Hanna
Mirjam Pressler leerde Hanna B. 
meer dan dertig jaar geleden ken-
nen, in een kibboets in het noor-
den van Galilea. Zij zagen elkaar 
daarna elk jaar. Hanna B. ver-
telde veel over haar leven. Zij was 
een buitengewone vrouw, vriende-
lijk en zachtmoedig. Sinds de dood 
van Hanna B. laat de vraag hoe 
deze vrouw ondanks haar verleden 
de vrouw geworden is die ze was, 
Mirjam Pressler niet meer los. Zij 
had graag een boek over Hanna 
B. geschreven, maar daarvoor had 
zij Hanna nooit de juiste vragen 
gesteld, en nu kon dat niet meer. 
Vandaar dat zij besloot een boek 
voor Hanna te schrijven waarin 
zij dat wat Hanna B. over haar 
leven vertelde, heeft verwerkt. 
Een boek voor Hanna gaat over 
een meisje, een jonge vrouw wier 
jeugd werd gestolen. Mirjam

Press ler stelt zich daarbij de vraag 
hoe een meisje dat zoveel ellende 
meemaakte en er bijna aan on-
derdoor ging, later kon uitgroeien 
tot zo’n krachtige, warme, harte-
lijke en gelukkige jonge vrouw. 
 
April 1939. Het doel van de 14-ja-
rige Hannelore is zo snel mogelijk 
met haar vriendinnen nazi-Duits-
land te verruilen voor Palestina. 
Maar vanwege de Britse politiek 
om het aantal kolonisten in het 
Beloofde Land beperkt te houden, 
krijgen ze slechts uitreisvisa naar 
Denemarken. Daar krijgt Hanne-
lore een nieuwe, minder Duitse 
identiteit aangemeten als Hanna.
Als Hanna in 1943 Rosj Hasjana 
(Joods Nieuwjaar) bij joodse vrien-
den in Kopenhagen viert, doen de 
Duitsers een inval in het huis en 
wordt zij opgepakt en gedeporteerd 
naar het concentratiekamp There-
sienstadt. In deze hel op aarde – 
een voormalig Tsjechisch dorpje 
van 7000 inwoners, waar nu meer 
dan 50.000 goeddeels zieke en on-
dervoede joodse mannen, vrouwen 
en kinderen leven – komt Hanna 
wel haar vriendinnen Mira, Bella, 
Rosa en Rachel weer tegen. Met 
z’n vijven houden de jonge vrouwen 
elkaar in leven – opgeven telt niet, 
is hun motto, wat er ook gebeurt. 
€ 17.95 

Edward van Voolen Joods le-
ven, thuis en in de synagoge 
Een overzichtelijk boek, dat weg-
wijs maakt in het joodse leven en 
zeer geschikt is als eerste kennis-
making en praktisch naslagwerk. 
€ 14.90 

Tekst: Barbara Reuten; illustra-
ties: Deborah van der Schaaf; zie 

ook pag. 31
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Jaarlijks vinden er in Nederland 
in de herfst optredens plaats in 
het kader van het internationaal 
Joods muziekfestival. De groepen 
die de muziek maken komen, be-
halve uit Israël, uit de hele wereld 
en maken diverse soorten Joodse 
muziek.  Het repertoire dat al eeu-
wenoud is kent daardoor ook in-
vloeden vanuit de hele wereld en 
tegenwoordig ook van moderne 
stro mingen als hiphop tot à capella. 

In 1993 is men in ons land begon-
nen met de eerste stappen voor dit 
festival en was het voornamelijk 
een Amsterdamse aangelegen-
heid. Dit jaar voor het eerst heeft 
men het aangedurfd om iets van 
dit evenement naar de mediene te 

brengen. Zo kon het gebeuren dat 
we twee avonden achter elkaar in 
de synagoge van Groningen kon-
den genieten van twee verschil-
lende concerten. De eerste avond 
trad de groep ‘Mames Babege-
nush’ uit Denemarken op (zie foto). 
Deze groep bestaat uit zes  jonge 
mannen die zich hebben toegelegd 
op de authentiek Joodse dansmu-
ziek met Oost-Europese invloe-
den. Ze zijn  volledig op elkaar in-
gespeeld waardoor het lijkt alsof 
de muziek bijna geïmproviseerd 
is. Dit werkte  zo aanstekelijk op 
het publiek  dat men al snel  in 
de ban van het ritme raakte en 
nauwelijks nog stil op zijn stoel 
kon blijven zitten.  Ze werden 
dan ook beloond met een aantal  

Internationaal Joods Muziekfestival
door Bep Koster

Foto: Marcel Wichgers

‘open doekjes’  van het publiek 
met tot slot een geweldig applaus.

De volgende avond trad het Is-
raëlische ensemble Yonit Shaked 
Golan op met als zangeres Yonit 
Shaked, begeleid op de vleugel 
door Gabi Argov. Omdat ik er zelf 
niet bij was, kan ik u daarover 
niet veel meer vertellen dan dat 
dit ook een  groot succes was, on-
danks dat het een heel ander soort 
muziek was. Veel echte Israëlische 
muziek met bekende melodieën. 

De prachtige gerestaureerde  Gro-
 ningse synagoge met z’n geweldi-
ge akoestiek  vormde een passen-
de omlijsting voor deze  beide uit-
voeringen. 
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

De Bahai Tuinen nummer 1
van de Israëlische wonderen

Voor de landelijke competitie ‘De 
wonderen van Israël’ waren er 
veel toeristische attracties en 
historische trekpleisters van het 
land genomineerd. Toch was het 
resultaat van de verkiezingen 
bij zonder opvallend. Ver boven 
alle genomineerde mooiste plek-
ken, brachten de Israëli’s met 
hun stemmen de Bahai Tui-
nen van Haifa naar nummer 1. 

Al in 2008 werd de Bahai Tem-
pel met zijn prachtige tuinen in 
de Werelderfgoedlijst van Unesco 
opgenomen. Met deze verkiezingen 
hebben de Israëli’s deze keuze met 
maar liefst  2771 punten nogmaals 
bevestigd. Schoonheid, pracht 
en een geïnspireerd ontwerp, ge-

combineerd met zorgvuldig on-
derhoud, creëren de unieke sfeer 
rondom de tempel op de top van 
een berg (tegen de Carmel in 
Haifa) en de tuinen daaromheen. 
Dit is de plaats waar de leden van 
het Bahai-geloof hun wereldcen-
trum hebben gevestigd in 1953.
Op de tweede plaats kwam de 
Dode Zee met 2560 punten en pas 
op de derde plaats, met maar 1782 
punten, belandde de Klaagmuur. 
In de top 7 wonderen van Israël 
kwamen onder anderen Massa-
da, de koraalriffen van Eilat, 
de Stalactieten groot en het 
Na tionale park van Keysaria 
(Caesarea) – aldus ISRAland. 

Het is tijd om te komen, en 
het is tijd om te gaan…

Waarde lezers van JaGDaF,

Na 12 jaar in Groningen gewoond, 
gestudeerd en gewerkt te hebben, 
heb ik besloten deze prachtige 
stad toch te verlaten en mijn ge-
luk buiten de landsgrenzen te 
zoeken. Het lot bracht mij naar 
Berlijn toe, waar het joodse leven 
aan het begin van de vorige eeuw 
in al haar facetten bloeiend en 
sprankelend was. Vandaag de dag 
keert langzaam dit beeld van de 
stad terug met leuke winkeltjes, 
prachtige straten en een steeds 
groeiende Joodse gemeenschap. 
Daar ga ik nieuwe uitdagingen 
tegemoet, professioneel, en ook 
privé. Dat zal betekenen dat mijn 
bijdragen aan ‘Serge’s Media 
Hype’ niet meer zullen verschij-
nen. Ik wil bij deze al onze trou-
we lezers heel erg bedanken voor 
jullie jarenlange belangstelling 
en steun en de Redactie en het 
Bestuur het allerbeste toewensen 
voor de toekomst! Deze vrijwillige 
en energievolle bijdragen hebben 
ons magazine naar een meer dan 
20-jarige jubileum gebracht en ik 
hoop van harte dat JaGDaF nog 
heel lang het kenniscentrum zal 
blijven voor de Joden in Groningen, 
Drenthe en Friesland! Tot 120!!

Serge Heldring
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Dit boek verschijnt eind november 
als opvolger van de vorige uitgaven 
die uitgebracht zijn sinds de herin-
wijding van de Folkingestraat-
Synagoge in het jaar 1981. 
De auteurs, Wout van Bekkum 
en Stefan van der Poel die daar 
ieder afzonderlijk  sinds 1981 al  
bijzonder lezenswaardige boeken 
over geschreven hadden, hebben 
deze keer hun krachten gebundeld. 
Deze samenwerking heeft een nog 
completer beeld geschapen. Niet 
alleen van het Joodse leven in 
verleden en heden in Groningen, 
maar ook is het totaalbeeld ervan 
in een historisch verband gebracht 
met een heel  wat breder perspec-
tief en een veel verder verleden. 
De huidige synagoge in de Folkin-
gestraat  speelt sinds 1906 een 
centrale rol in deze bewogen ge-
schie denis. Aanvankelijk als 
spil van de bloeiende Joodse Ge-
meente (destijds 650 leden) van de 
stad Groningen  tot 1942. Daarna 
kwam het verval met de totale 
verwaarlozing in en na de oorlog 
met de opslagruimte voor in be-
slag genomen radio’s,  de huisves-
ting van een chemische wasserij 
en een Pinkstergemeente. En uit-
eindelijk een algehele leegstand. 
Totdat in 1971 de legendarische 
woorden gesproken werden: “Er 
staat nog een sjoel in de Fol-
kingestraat”. Toen werd er een 
stich ting opgericht tot behoud 
van het ooit zo schitterende ge-
bouw waarin het bloeiende Jood-
se leven met z’n wel en wee zich 
afspeelde en waar de Joden in 
Groningen zo trots op waren. 

Nu zeggen we allemaal dat het 
een hele goede beslissing is ge-
weest van B&W Groningen om 
het gebouw over te nemen en te 
laten restaureren. Een gedeelte 
werd opnieuw ingericht als sjoel 
voor de Joodse Gemeente en het 
andere deel van de grote zaal van 
de synagoge werd bestemd voor 
pas send algemeen cultureel ge-
bruik. Toch was destijds lang niet 
iedereen een voorstander hiervan. 
Inmiddels functioneert het ge-
bouw tot volle tevredenheid van 
alle gebruikers, zowel op religieus 
als cultureel gebied. De Stichting 
Folkingestraat Synagoge heeft  
vanaf het begin een belangrijke 
functie vervuld bij het onderhoud 
van het gebouw, zowel als bij de 
culturele invulling ervan. Nu, 
sinds ongeveer een jaar of drie is 

het gebouw en de zorg ervoor over-
gedragen aan de Stichting Oude 
Groninger Kerken. De Stich t-
ing Folkingestraat Synagoge 
zorgt voor de culturele invulling.  
De Stichting gaat vanaf be-
gin 2012 een belangrijke rol 
spe len bij de invulling van 
het educatieve programma. 

Dit alles en nog veel meer staat 
uitvoerig beschreven in dit 
prachtige boek met de sfeervol-
le foto’s van fotograaf Clemens
Fortuin, uitgegeven door Uitge-
vers huis H.N. Werkman. 
Donateurs van de Sticht-
ing Folkingestraat Synagoge 
ontvan gen het boek binnenkort
als geschenk. Het is te koop 
in de synagoge voor  € 7.50.  

Heruitgave Joods leven in Groningen                        
Oorsprong en geschiedenis

door Bep Koster
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De Davidster in het rozetvenster na de opknapbeurt die nodig was tijdens de laatste restauratie.
Het gespecialiseerde bedrijf Ballast Bonekamp uit Groningen hebben deze klus geklaard.
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vanaf 4 december
13-17 uur, dinsdag t/m vrijdag en 
zondag, synagoge Folkingestraat  
Groningen, een overzichtsexposi-
tie van het werk van kunstenares 
Roos Nachtegaal-Bosnak. info@
synagogegroningen.nl 
20 december
eerste kaarsje aansteken, Cha-
noeka
21 december
Sjemoe’ot Friesland, Chanoeka-
bijeenkomst. Aanmelden en info 
0514 514 193.
21 t/m 28 december
Chanoeka
27 december
Rabbijn Spiero komt om ongeveer 
17.30 uur naar Groningen om alle 
lichten in de grote menora op het 
voorportaal van de synagoge in 
de Folkin gestraat aan te steken; 
want het is de laatste avond Cha-
noeka.
5 januari 2012
vastendag 10 Tewet/ Ta’aniet 
Asjera beTewet
beginvasten 6.57 uur
24 januari
19.30-21.30 uur, Tresoar, Boter-
hoek 1 Leeuwarden.
Genootschap Nederland-Israël 

afd. Leeuwarden organiseert 
een lezing door drs. H.W.H.A. 
Donkers met het onderwerp
“Waterproblematiek in het Mid-
den-Oosten en de betekenis daar-
van voor het vredesproces”.
25 januari
19.45 uur, In de Goede Her der-
kerk, Middenweg 14, Hoogeveen, 
organiseert het Genootschap 
Nederland-Israël een lezing door 
Salomon Bouman over “De Ho-
locaust is voorbij, afrekenen met 
Hitlers erfenis”
8 februari 
Toe Bisjwat/Nieuwjaar der bomen
19.30 uur, Tresoar, Boterhoek 1, 
Leeuwarden. Genootschap Neder-
land-Israël met een lezing door 
mevrouw L.J. Ridderhof-Boon 
over “Rembrandt en het Joden-
dom” aan de hand van dia's.
7 maart
vastendag van Esther/Ta’aniet 
Ester; begin vasten 5.33 uur
8 maart
Lotenfeest/Poeriem
9 maart
Soesjan Poeriem
15 maart
19.30 uur, Goede Herderkerk, 
Middenweg 14, Hoogeveen. Lou 
Evers vertelt over het bijbelboek 
Esther: Een boek over een onder-
danige vrouw of een feministe 
‘avant la lettre’ voor leden en 
belangstellenden van het Ge-
nootschap Nederland-Israël.
21.15 uur jaarvergadering voor 
leden.
20 maart
19.30 uur, Tresoar, Boterhoek 1, 
Leeuwarden. Genootschap Neder-
land-Israël met een lezing door 

dr.J. Van Slageren over “Joodse 
invloed in Afrika”.
25 maart
begin zomertijd
Onderstaande evenementen zijn 
in het Joods Historisch Muse-
um, Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 
PL Amsterdam. www.jhm.nl 
t/m 4 maart
Pastels op papier van Sam Sza-
fran in het Kunstkabinet
t/m 4 maart
Saul Leiter, New York Reflections
Straatfotografie, modefotografie 
en abstracte schilderijen.
t/m 11 maart
Mijn naam is Cohen
Daniël en Mischa Cohen vroegen 
twintig Amsterdamse 'Cohen-
nen' naar ervaringen, emoties en 
meningen rond hun achternaam.

Saul Leiter, New York Reflections

 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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Synagoge Zuidlaren, Zuider-
straat 1, Zuidlaren
18 december
15.00 uur Chazanoetconcert. 
Voorzangers uit de joodse ere-
dienst zingen liederen in verband 
met Chanoeka. Hiervoor geldt: 
opgave bij het secretariaat van 
PJGNN:
post@pjg-noordnederland.nl of 
tel: 0513 631160
22 januari
15.00 uur  Het Barbadoz-en-
semble brengt een gevarieerd 
programma van oude en nieuwe 
volksmuziek. Ze spelen fluit, vi-
ool, luit en doedelzak.
26 februari
15.00 uur Een muzikaal optreden 
van Trio Drie (klarinet, fluit, en 
accordeon) met Boheemse volks-
muziek, klezmer en klassieke 
muziek.
25 maart
15.00 uur De Drentse volksmu-
ziekgroep Tumölt speelt in de 
synagoge Europese volksmuziek.
29 april
15.00 uur Programma in het 
kader van 4 mei; dit wordt nog 
nader aangekondigd.

Voor bovenstaand programma 
geldt: graag reserveren in ver-
band met geringe plaatsruimte: 
tel: 050 4061210, of email: info@
synagogezuidlaren.nl
Entree: € 7,50; leden van Vereni-
ging Behoud Synagoge Zuidlaren 
en begunstigers Het Drentse 
Landschap € 5,-

Sjoeldiensten

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

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

In Groningen wordt eenmaal 
per veertien dagen een sjabbat-
ochtenddienst gehouden in de 
synagoge Folkingestraat.
De woensdagavond voorafgaand 
aan de sjoeldienst is er een lern-
avond over de sidra van de week.
Wilt u info over de diensten en de 
lernavonden, dan kunt u bellen  
naar tel. 0591 628949.
Bezoek onze website:
www.nig-groningen.nl

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

Struikelstenen Assen
De Stichting Struikelstenen As-
sen wil graag in contact komen 
met nabestaanden van Joodse 
mensen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vanuit Assen zijn 
gedeporteerd en omgebracht.

Het is de bedoeling de eerste serie 
Struikelstenen/Stolpersteine te-
gen de zomer van 2012 te leggen.

Meer informatie vindt u op onze 
website
www.struikelstenen-assen 
U kunt contact met ons opnemen 
en/of uw naam en adresgegevens 
doorgeven:
- per e-mail aan
info@struikelstenen-assen.nl  
- schriftelijk aan Stichting Strui-
kelstenen Assen, Emmastraat 28, 
9401 HG Assen.

Namens de Stichting Struikel-
stenen Assen, Y. Vos

Deel van een kaart van Pome-
granate; Chanoeka, Joan Landis
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Illustratie: Kaja Wolff (voorheen Dalia)
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20 tot en met 27 december Chanoeka
5 januari 2012   Vastendag van 10 Tewet
8 februari   Toe Bisjwat
7 maart   Vastendag van Esther
8 maart   Poeriem
6 april    Pesach 1e Seideravond
7  tot en met 14 april  Pesach
19 april    Jom Hasjoa
25 april    Jom Hazikaron
26 april    Jom Ha'atsmaoet
10 mei    Lag Ba'omer
20 mei    Jom Jeroesjalajiem
27 mei     1e dag Sjawoe'ot
28 mei    2e dag Sjawoe'ot
7 juli    Vastendag van 17 Tammoez
29 juli    Vastendag van 9 Aw
16 september   Erev Rosj Hasjana
17 september   1e dag Rosj Hasjana 5773
18 september   2e dag Ros Hasjana

Toe Bisjvat
8 februari 2012

Joodse feest- en treurdagen 5772/2011/2012

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

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