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IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

De Groningers van eens heel lang ge-
leden die niet ter sprake zijn geweest, 
blijven in ruste. U leest daar meer over 
op blz.10.

We besteden in dit nummer aandacht 
aan een aantal heel persoonlijke en 
verschillende ervaringen die met de 
oorlog te maken hebben. Meestal 
doen we dat niet, maar dat kwam nu 
toevallig (?) zo uit.
Eveneens een aangrijpende column 
van Simon Soesan – ook al niet vrolijk, 
maar helaas gerelateerd aan de harde 
werkelijkheid in Israël en omgeving.

Tussen de verschijning van dit num-
mer en het volgende is het allereerst 
Pesach.
Een prachtig citaat uit een boek van 
Carry van Bruggen illustreert het hele 
bijzondere van een seideravond (blz. 
13).  Dan volgen Jom Hasjoa op 19 
april, Jom Ha’atsmaoet op 26 april, de 
33ste dag van de Omer – Lag Ba’omer 
op 10 mei, Jom Jeroesjalajim op 20 
mei en ten slotte Sjawoe’ot op 27 en 
28 mei. Ook vindt u deze data nog-
maals vermeld, zoals gebruikelijk, 
op de één na laatste bladzijde. Alles 
vroeg dit Joodse jaar omdat de maand 
Adar II er niet meer bij is.

Oude en bijna ‘vergeten’ Joodse be-
graafplaatsen vragen ook uw speciale 
aandacht (blz. 8 en 12).
En ja, waarachtig, zowaar een echt 
toneelstukje in de rubriek Men Neme. 
U zult er van opkijken en het bijbeho-
rende recept is gemakkelijk te maken.

Kortom, genoeg te noteren in de 
agenda en vooral te doen – o.a. de 
voorbereidingen voor Pesach!
Ik wens u dan ook een hele goede 
pesachweek toe en een – zoals ie-
der jaar weer opnieuw – bijzondere 
seider avond.

Ruth Lipschits-de Leeuwe

Kopij voor het volgende nummer 
kan uiterlijk 18 mei 2012 als Word 
document worden ingeleverd bij 
ruthlipschits@gmail.com
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O.R.T.

Het grote plan en het kleine 
plan
Toen Ruth mij belde met het ver-
zoek om een artikeltje te schrijven 
voor dit JaGDaF-nummer, dat in 
de buurt van Poeriem en Pesach 
uitkomt, was het net een paar 
dagen daarvoor dat Nederlands 
trots, André Kuipers begonnen 
was aan zijn ruimtemissie. Een 
beetje overmoedig zei ik tegen 
Ruth dat ik wel wilde schrijven 
over de overeenkomst tussen An-
dré Kuipers en Pesach. Dat was 
makkelijker gezegd dan gedaan en 
dus heb ik enige tijd gepiekerd of 
ik een overeenkomst zou kunnen 
vinden. Aan u, gewaardeerde le-
zer, om te oordelen of het gelukt is. 

Vanuit de ruimte gezien
Een van de meest bijzondere er-
varingen die André Kuipers met 
zijn volgers deelt is zijn bewonde-
ring voor de pracht van de aarde. 
Juist vanwege het feit dat hij 
hoog boven de aarde verheven is, 
is hij in staat om de harmonie te 
zien tussen alle onderdelen van 
deze wereld. Door afstand te ne-
men, kan hij nog beter de pracht 
van deze aarde overzien. Heel 
voor zichtig kan je zeggen, dat hij 
een beetje het grote plan van de 
schepping kan zien. Het is maar 
voor een beetje, want het heelal is 
natuurlijk veel groter, maar toch. 
Door de schoonheid van deze pla-
neet nog beter te beseffen, komt 
men ook nog veel beter tot het be-
wustzijn dat we voorzichtig met 
deze schepping moeten omgaan. 
Zonder meteen een milieufreak te 

worden, is het wel duidelijk dat we 
voorzichtig met deze planeet moe-
ten omgaan. Dat is het grote plan, 
dat je van afstand kunt overzien.
En dat kan zich uiten juist in hele 
kleine dingen, want ieder mens 
draagt een eigen verantwoorde-
lijkheid. Door op een bewuste ma-
nier te leven, kunnen wij allemaal 
onze eigen bijdrage leveren. En dat 
is het kleine plan, waar wij onze 
eigen bijdrage kunnen leveren. 

Het hele volk en elk invidu
Pesach is eigenlijk ook iets 
heel algemeens en tegelijker-
tijd ook iets heel individueels. 
Aan de ene kant is Pesach het feest 
van het ontstaan van het Jood-
se Volk. Tot aan de Uittocht uit 
Egypte was het een verzameling 
van12 stammen, afstammelingen 
van aartsvader Jakov, maar het 
was nog geen volk, nog geen een-
heid. De Uittocht heeft een dimen-
sie toegevoegd en zeker de gebeur-

tenis van zeven weken daarna, de 
Openbaring op de berg Sinai, toen 
zijn we een Joods Volk geworden, 
met een eigen Joodse wet, de Tora.
Bij die Openbaring is er iets heel 
opmerkelijks gebeurd. G’d stelt 
zich voor aan het Joodse Volk en 
zegt: “Ik ben G’d, jouw G’d die jou 
uit Egypte heeft gevoerd.” Hij zegt 
niet ‘jullie G’d’, maar ‘jouw G’d’. 
Onze verklaarders leggen hier uit, 
dat op deze wijze de persoonlijke 
band tussen ieder individu en G’d 
wordt benadrukt en gelijktijdig 
ook de persoonlijke verantwoorde-
lijkheid, die iedereen heeft.  

Moshé Rabbénoe
De midrasj vertelt een opmerkelijk 
verhaal over Moshé, voordat hij tot 
leider van het Joodse Volk werd 
benoemd. Moshé was herder en hij 
hoedde het vee van zijn schoonva-
der Jitro. Op een dag was er een 
schaapje weggelopen, tot ver ach-
terin de woestijn. Moshé heeft het 
schaapje gezocht en gevonden en 
gezien dat het beestje zo ver weg 
was gelopen, omdat hij dorst had. 
Hij heeft het schaapje opgetild en 
te drinken gegeven. Dat was voor 
G’d het teken dat Moshé de ge-
schikte persoon was om het Joodse 
Volk te leiden. Enerzijds heeft hij 
aandacht voor de hele kudde, maar 
anderzijds verliest hij ook niet het 
enkele schaapje uit het oog. En di-
rect nadat hij het schaapje heeft 
gered, openbaart G’d zich aan 
Moshé in het brandende doorn-
bosje. Moshé’s aandacht voor het 
grote plan en het kleine plan, 
maakt hem tot de geschikte leider. 

Pesach vanuit de ruimte ge-
zien – een ander perspectief. 

Maar wel bijzonder om op 
die manier het licht erover 

te laten schijnen…

door rabbijn S. Evers

André Kuipers en Pesach
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Leshana haba’a 
Pesach kent heel veel gedetailleer-
de gebruiken. Het schoonmaken 
van het huis. Al het chameets ver-
wijderen. De seideravond met al 
haar symbolen, de matses met de 
strikte voorschriften hoe ze ge-
bakken moeten worden. Allemaal 
heel belangrijke details. Maar 
te gelijkertijd moeten we ook het 
grote plan van Pesach niet uit het 
oog verliezen. De bevrijding van 
het Joodse Volk. Een bevrijding 
die ruim 3000 jaar geleden heeft 
plaatsgevonden en een bevrijding 
die we zeer binnenkort weer ho-
pen te vieren, zoals we dat zeggen 
op het einde van de seideravond:  
Leshana haba’a bieJoerasja
lajim, volgend jaar in Jere
oesjalajim. 

De Seider
Uit: Bella Chagall, Brandende Kaarsen

Vervolg 'O.R.T.'
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De Hollandsche Schouwburg 
in Amsterdam. Tot de Tweede 
Wereldoorlog een plek voor 
de  edele theaterkunst, maar 
tijdens de bezetting een 
gruweloord. De bezetters stel
den er, in samenspraak met 
de Joodsche Raad, de van 
oorsprong Duitse Jood Walter 
Süskind aan als directeur. 
Hij deed het uiterste er het 
beste van te maken voor de 
Joden die er hun depor ta
tie in mensonterende om 
standigheden moesten af
wachten. Velen hebben hun 
lot door zijn toedoen kunnen 
ontlopen.

Een van hen is Bep Koster, voor-
malig voorzitter van de Joodse Ge-
meente Groningen. Op nog steeds 
onverklaarbare wijze werd zij er 
als tienjarig kind door een onbe-
kende vandaan gehaald. Ofschoon 
films over de oorlog niet aan haar 
besteed zijn, besloot ze onlangs 
de film Süskind in de bioscoop in 
de Groningse Euroborg te bekij-
ken, samen met haar zoon Arthur, 
zijn vrouw en hun dochter Esther. 
Achteraf heeft ze gemengde gevoe-
lens over haar bezoek aan de film.
Bep Koster: “Toen ik over de film 

hoorde, was mijn belangstelling 
wel gewekt, omdat ik er ook tij-
dens de oorlog gezeten had en ik 
mij daarvan nog heel wat kon her-
inneren. Ik werd daar 10 jaar en ik 
denk dat die verjaardag voor een 
kind toch wel iets speciaals heeft.”
Na enig wikken en wegen besloot 
ze naar deze film te gaan omdat 
ze wilde weten of haar herinne-
ringen overeen kwamen met hoe 
het nu in de film verbeeld werd. 
En ook omdat haar zoon en klein-
dochter het aan haar vroegen. 
“Ik denk dat het goed is als zo-
veel mogelijk  jongeren weten hoe 
de werkelijkheid van de uitroei-
ing van Joden kon gebeuren.” 
Het viel haar in de bioscoop niet 
mee. “Ik voelde me heel zenuw-
achtig voordat ik er heen ging en 
heel bedrukt en bedroefd toen ik 
er vandaan kwam. En ben dat ook 
dagen daarna nog gebleven. Ik 
herkende nog veel van het interi-
eur en bijvoorbeeld van het toilet 
waar ik voor mijn ontsnapping 
heen gegaan ben om de  ster van 
mijn kleding te halen en door de 
w.c. te spoelen om daarna door 
de achteruitgang te vluchten.” 
De scènes in en rond de Schouw-

burg vond Koster ‘aardig realis-
tisch’. “De opnames daarbui-
ten kan ik moeilijk beoorde-
len omdat ik het meeste daar-
van niet heb meegemaakt.”
Tijdens de film werd het haar te 
veel. “Vooral als er opnames met 
kinderen aan de orde waren.”
Zou haar eigen ontsnapping te 
danken zijn geweest aan Walter 
Süskind? “Ik denk wel dat hij er-
mee te maken had. Maar ook met 
een verzetsbeweging die op dat 
moment een plek had voor een kind 
met ‘lichte’ ogen – ik heb groene 
ogen - dat er ‘niet te Joods uitzag’. 
Dat wordt op een gegeven moment 
ook in de film gezegd. Maar het 
kan op dat moment natuurlijk 
ook een ander kind geweest zijn.”
Walter Süskind was na de oor-
log omstreden. Sommigen zagen 
hem als een held, anderen als 
een collaborateur. Volgens Bep 
Koster ligt de waarheid ergens in 
het midden. “Aanvankelijk deed 
hij het uit eigenbelang voor zich-
zelf en zijn gezin. Later, toen hij 
zich ervan bewust werd wat er 
werke lijk gebeurde met de wegge-
voerde Joden, werd hij een held.” 
 

Een ongemakkelijk weerzien met Süskind
door Marcel Wichgers
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Als dit nummer van JaGDaF 
ver schijnt gaan we richting april 
en de eerste week van mei. Ieder 
jaar opnieuw een beproeving, in 
ieder geval voor ‘bejaarde’ Joden. 
Al die documentaires, films, beel-
den, artikelen in de kranten.
Echter, het lijkt erop dat deze pe-
riode nu al enige tijd zijn intrede 
heeft gedaan. Misschien is het 
be gonnen met alle promotie rond 
Süskind; of was er nog een andere 
aanleiding om ongeveer dagelijks 
aandacht in de media te beste-
den aan allerlei onderwerpen 
die met Joden te maken hebben? 

In het algemeen besteden  wij
– JaGDaF –  daar nu juist  niet
veel aandacht aan (eind april
begin mei periode). 

Een tweede bericht ontving ik per 
e-mail vandaag van mijn nicht 
uit Parijs om naar zoveel mo-
gelijk mensen door te sturen. In 
plaats van het doormailen naar 
allerlei adressen, vind ik publi-
catie in JaGDaF wel zo effectief. 

Irena Sendler
De prijs gaat niet altijd naar 
diegene die hem het meest 
verdient...

Kort geleden is Irena op 98-ja-
rige leeftijd overleden. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog kreeg 
Irena toestemming om in het 
get to van Warschau te werken 
als een specialiste in loodgieters-

werk en naaiwerk. Zij had echter 
een belangrijke bijbedoeling. Zij 
wíst wat de nazi’s van plan waren 
met de Joden (zelf was zij Duits).
Irena smokkelde kinderen uit het 
getto, kleine kinderen op de bo-
dem van haar gereedschapskist en 
grotere kinderen in een jute zak.
Ze had ook een hond bij zich die 
ze getraind had dat hij zou gaan 
blaffen als nazi soldaten haar te 
dicht naderden bij het naar bin-
nen en naar buiten gaan van het 
getto. Die soldaten wilden niets 
te maken hebben met een agres-
sief blaffende hond en lieten haar 
snel door. Ook verdoezelde het 
blaffen van de hond de geluiden 
die de kinderen soms maakten.

Indrukwekkend

In deze aflevering zou ik twee uit
zonderingen willen maken. De 
eerste betreft een ‘Voetnoot’ in de 
Volkskrant van 3 december jl. van 
Arnon Grunberg. Enkele regels 
in gesprek met zijn moeder – tref-

fend en als een klein kunstwerkje 
weergegeven. Uiteraard moest ik 
hem wel om toestemming vragen 
voor publicatie in JaGDaF en die 
toestemming heb ik gekregen. 

Irena Sendler
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Gedurende haar werk in het 
getto heeft ze op deze manier 
2500 kinderen gered. Ze werd 
helaas toch nog gepakt. De na-
zi’s braken haar beide benen en 
armen; ze werd ernstig mishan-
deld. Niettemin overleefde ze.
Irena heeft alle namen van de kin-
deren die ze uit het getto gesmok-
keld heeft vastgelegd en bewaard 
in een glazen pot die ze begraven 

had onder een boom in haar tuin. 

Na de oorlog heeft ze geprobeerd 
de ouders van de kinderen die de 
oorlog overleefd hebben te lokali-
seren. Zo heeft ze gelukkig fami-
lies kunnen herenigen. De meeste 
ouders overleefden niet. De kin-
deren van die ouders heeft ze ge-
holpen bij pleegouders onder te 
brengen en/of te laten adopteren.

Afgelopen jaar werd ze voorgedra-
gen voor de Nobelprijs voor de 
Vre de. Ze werd niet uitgekozen. 
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Sinds een aantal jaren is op het 
vroegere CiBoGa terrein aan het 
Boterdiep een nieuwe wijk in aan-
bouw met  de naam Ebbingepoort 
kwartier. Wie een oude kaart van 
Groningen bekijkt zal daarop ook 
de Ebbingepoort, waaraan de nieu-
we wijk zijn naam ontleent, kun-
nen onderscheiden en de Ebbinge-
dwinger, een van de bastions van 
de oude Groninger vestingwerken. 
En wie heel goed kijkt zal ook zien 
dat op de dwinger een molen heeft 
gestaan, de Botermolen. Molen en 
Poort zijn allang afgebroken en 
van de dwinger is op een platte-
grond van de stad nog maar met 
moeite de omtrek te onderscheiden.  

Van Jodenkamp naar Moes
straat
Ook voor de Groningse Joden is 
dit stukje stad historische grond. 
In 1747 kreeg de Joodse Gemeente 
namelijk het recht om op de Eb-
bingedwinger een begraafplaats 
in te richten, een lang gekoes-
terde wens. Voor die tijd moesten 
de begrafenissen plaatsvinden 
in Appingedam of andere stadjes 
in de Ommelandse Mediene, wat 
natuurlijk veel extra moeite en 
kosten meebracht en vooral in de 
winter heel bezwaarlijk was. De 
Jodenkamp, zoals de nieuwe be-
graafplaats werd genoemd, was 
berekend op 1300 à 1400 graven, 
maar zover is het nooit gekomen. 
In 1826 brak in de stad een zware 
epidemie uit, een combinatie van 
tyfus en malaria, waaraan een 
tiende van de bevolking stierf. Al 
eerder was erop aangedrongen om 
in het belang van de volksgezond-

heid het begraven bij kerken en op 
kerkhoven in de stad te verbieden, 
en nu kwam het eindelijk zover. In 
1827 werd de Jodenkamp gesloten 
en kregen de Joden een ge deelte 
toegewezen van de nieuwe Noor-
derbegraafplaats, aan de   hui-
 dige Moesstraat, toen nog bui-
ten de stadsmuren gelegen. 

Ruiming met rabbinale toe
stemming
De Jodenkamp werd langzamer-
hand aan het oog onttrokken door 
nieuwe bebouwing aan het Bo-
terdiep en de Bloemsingel, maar 
vooral door de grote Gasfabriek 
(1854) en het Chemisch Laborato-
rium van de Universiteit. Zo werd 
de begraafplaats een stil en ver-
geten hoekje in de stad en dat is 
zo gebleven tot 1954. In dat jaar 
wilde de Universiteit het labora-
torium uitbreiden en dat kon in 
de onmiddellijke nabijheid alleen 
plaatsvinden op de locatie Joden-
kamp. Nu wist men wel dat Jood-
se begraafplaatsen niet geruimd 
mogen worden, maar toch waren 
er op deze regel in het verleden 
wel uitzonderingen gemaakt. Na 
onderhandelingen tussen de Ge-
meente Groningen en het opper-
rabbinaat is in 1953 onder strikte 
voorwaarden toestemming tot 
rui ming verleend, en deze heeft in 
1954 plaats gevonden. Op zorgvul-
dige wijze zijn de menselijke res-
ten verzameld en onder rabbinaal 
toezicht herbegraven in een apart 
gedeelte van de Joodse begraaf-
plaats aan de Moesstraat. Ook het 
fraaie smeedijzeren toegangshek 
is daarheen overgebracht, nog in-

tacte grafstenen zijn opnieuw ge-
plaatst en gebroken stenen zijn 
begraven. Een gedenksteen op de 
Joodse begraafplaats aan de Moes-
straat binnen de ommuring met 
grafstenen van de oorspronkelijke 
Jodenkamp herinnert nog aan 
de ze ruiming en herbegrafenis. 
 
Daarmee was de geschiedenis 
van de Jodenkamp nog niet afge-
lopen. Bij het begin van de bouw-
werkzaamheden voor de nieuwe 
wijk werden nog menselijke ske-
letresten gevonden. Deze zijn in 
2005 onder toezicht van rabbijn 
Spiero en met medewerking van 
de Joodse Gemeente verzameld 
en herbegraven. Een fotoreporta-
ge van de werkzaamheden door 
Robert Mulder is te zien geweest 
in mei 2006 op een tentoonstel-
ling in het Universiteitsmuseum. 

Plan voor gedenkteken
Nu zou dan het terrein van de 
voormalige Jodenkamp restloos 
onder de nieuwbouw verdwenen 
zijn, als niet de Stichting Historie 
Joods Groningen (SHJG), op initi-
atief van de toenmalige bestuurs-
leden Han Borg en René de Vries, 
het plan voor een gedenkteken ter 
plaatse hadden opgevat. Wij von-
den het onaanvaardbaar dat dit 
stukje Joodse geschiedenis in to-
tale vergetelheid zou raken. Ook 
voor de nieuwe bewoners leek het 
ons interessant, ja meer nog, be-
langrijk dat hun woonplaats deel 
uitmaakt van de geschiedenis van 
de Stad, dat degenen die daar be-
graven zijn geweest Stadjers wa-
ren zoals zijzelf ook. Voordat dat 

Een gedenkteken voor de verdwenen Jodenkamp
door Simone Mooij-Valk
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plan werkelijkheid kon worden 
moesten echter vele moeilijkheden 
overwonnen worden. In de eerste 
plaats moest er geld bijeen ge-
bracht worden. Dankzij bijdragen 
van de Universiteit, de Gemeente 
Groningen en diverse Joodse en 
culturele fondsen is dat gelukt. 
Met de Gemeente Groningen, die 
het streven van de SHJG steeds op 
alle manieren heeft gesteund, was 
overeengekomen dat het gedenk-
teken pas geplaatst zou worden 
als de naburige bebouwing en de 
omringende groenvoorzieningen 
vol tooid waren. Maar op een gege-
ven moment lag de bouw stil, om-
dat de woningen ten gevolge van 
de crisis van 2008 te slecht ver-

kocht werden. Zo werd ons plan op 
de lange baan geschoven. Geluk-
kig is er weer schot in de verkoop 
en de bouw gekomen. Inmiddels 
was ook een ontwerp gemaakt 
 door de in Engeland wonende  Ne-
 derlandse kunstenares Bettina 
Fur née en konden er concrete 
voor bereidingen getroffen worden. 

Voltooiing nadert
Nu is het dan zover dat de voltooi-
ing werkelijk nadert. Bijna ze-
ven jaar na het eerste begin zal, 
als alles volgens plan verloopt, 
op 13 mei 2012 het gedenkteken 
onthuld worden door wethouder 
Schroor. Ook rabbijn Spiero zal 
een toespraak houden. Na het of-

ficiële gedeelte zal een feestelijke 
receptie plaatsvinden in het na-
bij gelegen Paleis, het voormalig 
Chemisch Laboratorium, waar 
bo vendien een kleine tentoon-
stelling te zien zal zijn over de 
geschiedenis van de locatie. Ook 
geeft de SHJG een boekje uit, over 
de geschiedenis van de Joden-
kamp en het gedenkteken. Alle 
lezers van JaGDaF en de diverse 
Joodse Gemeenten zijn hiervoor 
uitgenodigd, evenals de bewoners 
van de nieuwe huizen in de buurt.  

Op zondag 13 mei om 10.45 
uur willen we ons verzamelen 
op de binnenplaats van het 
Paleis. 

Jodenkamp Zuidwesten
De oude situatie van de begraafplaats vóór 1954
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Joodse Groningers van Weleer
Epiloog

door René S. de Vries

Er zijn totaal 24 num-
mers verschenen met een af-
le  vering van de rubriek
‘Jood se Groningers van Weleer’. 
De eerste aflevering was in nr. 
89 van 1 oktober 2005. De laatste 
in nr. 117 van 17 december 2011. 
Het zijn totaal ongeveer 35.000 
woorden op ongeveer 70 pagina’s 
geweest. Ik heb met veel plezier 
het archiefonderzoek gedaan en 
het resultaat op papier gezet. Het 
lijkt me nu echter wel genoeg. Ie-
dere keer als er een aflevering 
klaar was, gaf me dat een voldaan 
gevoel. Er is iets ontstaan uit het 
niets. Zo voelt dat, bij mij tenmin-
ste. Mijn vrouw was van mening 
dat het aantal Groningers van  
wel eer op een gegeven moment op 
zou zijn. Niets bleek minder waar. 
Hoe dieper je in de geschiedenis 
graaft. Hoe meer er boven komt. 
Zo ook met de Joodse Groningers 
van weleer. In ieder geval zijn deze 
verhalen de oorsprong van een tele-
visie-uitzending (4 mei 2011-Tante 
Riek) en tenslotte de aanzet voor 
een monumentje in Loppersum om
de Joodse begraafplaats, in ge-
bruik van 1863 tot 1883 te realise-
ren (JagGDaF nr. 112 sept. 2010).  

Allereerst wil ik de lezers bedan-
ken voor hun moed om de verha-
len te lezen en voor hun vele reac-
ties die ik mocht ontvangen. Ten 
tweede wil ik de redactie danken 
voor het vele werk dat ze verzet 
hebben om de woorden uiteinde-
lijk getemd in JaGDaF te krijgen. 
Speciaal wil ik Ruth Lipschits en 
Anneke van Rhijn noemen die al-
tijd weer klaar stonden om mijn, 

vanuit WordPerfect naar Word 
geconverteerde teksten te corrige-
ren en in de juiste layout op pa-
pier te krijgen. Ook mijn vriend 
Han Borg, die als historicus al-
tijd bereid was om de verhalen 
op hun juistheid te testen en al-
tijd in de ‘last minute’ zijn visie 
moest geven, wil ik hier danken. 
Tevens heeft mijn echtgeno-
te Frouwke haar steentje bij-
ge dra gen door met vele ideeën 
en commentaren te komen. 

De opgevoerde data, personen, 
plaatsen en tijdstippen zijn alle(n) 

correct neergezet. Vaak nog met 
de dag van de week erbij. Maar 
wat de mensen tegen elkaar ge-
zegd, gedaan en bedoeld hebben, 
blijft natuurlijk een ‘waarschijn-
lijkheid’ welke logisch is, maar 
desalniettemin op fantasie berust. 
Voorzien van een vleugje drama 
of relativisme, al naar gelang de 
aard van het stuk, vond het zijn 
weg naar de redactie. Zo zijn er 
ook een paar onjuistheden inge-
slopen door vermeende zaken die 
wel bekend waren, maar mij niet 
bereikten. Er zijn twee stukken 
bij die als ‘fake’ functioneerden, 
waarbij de lezer op het verkeerde 
been gezet werd. Te weten, de Be-
dumer Rebbe en Shimon Hale-
vie. Waarheid en fantasie liepen 
hier dusdanig door elkaar, dat 
het bijna waar had kunnen zijn, 
maar waar de oplettende lezer 
onmiddellijk de humor van inzag.  

René S. de Vries

Er is een tijd van komen en 
een tijd van gaan. Zo is het 
ook met de ‘Groningers van 

weleer’.
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Omdat bij het schrijven van een 
artikel rekening moet worden ge-
houden met de lengte van het ver-
haal, is het wel eens frustrerend 
dat men zijn ei niet kwijt kan, of 
dat het verbrokkeld wordt over een 
aantal afleveringen, waardoor het 
aan kracht inboet. Daarom heb ik 
besloten om de verhalen te bunde-
len en in een boek uit te brengen. 
Ik hoop dit in oktober van dit jaar 
te realiseren. De artikelen zal 
ik dan voorzien van uitgebreide 
bronvermeldingen met interessan-
te handschriften en genealogieën. 
Als u interesse hebt kunt u zich 
alvast zonder enige vorm van 
verplichting hiervoor opgeven. U 
wordt dan op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen rondom 
de verschijning en de kostprijs. 
Voor mij is het zeer belangrijk om 
te weten hoeveel mensen in ieder 
geval geïnteresseerd zijn. Ik kan 
dan met de drukker overleggen 

hoeveel exemplaren er ongeveer 
moeten komen. Ik doe dit in ei-
gen beheer en zal, om de prijs zo 
laag mogelijk te houden zeer voor-
zichtig moeten manoeuvreren.
Voor zover ik kan nagaan ben 
ik de laatste Joodse Groninger 
van voor de oorlog die in de stad 
Groningen geboren, en nog in le-
ven is. ‘De laatste der Mohika-
nen’ noemt Jacq. Wallage me al 
enige decennia. Eens zal ook ik 
mij scharen onder de vlag van 
‘Joodse Groningers van Weleer’. 

Delfzijl, 1 maart 2012
Indien u op de hoogte wilt blijven 
van de verdere ontwikkelingen 
kunt u een berichtje sturen naar:
René S. de Vries
Abel Tasmanplein 1
9934 GD Delfzijl.
rsdevries@home.nl

Vermelding: ‘JGVW’ is voldoende.

Dank aan René de Vries

Wij zullen als dank voor zijn 
jarenlange inzet en inbreng twee 
bomen voor hem planten in een 
nog nader te benoemen bos in 
Israël.

Bestuur en redactie JaGDaF

Dit is dan de laatste aflevering 
van 'Groningers van Weleer'
Bestuur en redactie van JaGDaF 
willen René de Vries zeer danken 
voor de vele afleveringen in de 
serie 'Groningers van Weleer' en 
daarmede voor zijn langdurige 
bijdrage aan JaGDaF.
René de Vries gaf een indringend 
beeld en bij tijd en wijle een zeer 
indringend beeld van die Gronin-
gers. 
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zodat niets er nog aan herinnert 
dat hier Joden begraven liggen. 

Het gaat me aan het hart dat deze 
overledenen zonder enige vorm 
van herkenning onder de straat 
lig gen. Nu al weet geen mens 
meer dat daar een begraafplaats 
was. En als men het wel weet 
dan denkt men dat overblijfselen 
overgebracht zijn naar het nieuwe 
gedeelte, waar na 1883 de Joodse 
Gemeente haar doden begroef. 
Er is daar zelfs nog een nieuwe 
steen geplaatst ter nagedachte-
nis aan Hendrikje Meijers Cohen. 
Ze ligt daar echter niet begraven, 
maar op de oude begraafplaats. Zo 
komt er steeds meer verwarring.
Tijdens een renovatie van de Mo-
lenweg in 2010 ontstond het ge-
vaar dat de begraafplaats  bescha-
digd, zo niet geheel vernield zou 
worden. Er is door mij contact met 
Gemeentewerken van Loppersum 

In JagGDaF no. 112 van septem-
ber 2010 staat een artikel over ‘de 
familie Bamberger en de Eeuwige 
rust’. Dit heb ik geschreven naar 
aanleiding van de oude Joodse 
Be graafplaats die nog steeds 
op de hoek van de Schepperij 
en de Molenweg te Loppersum 
ligt. De drieëntwintig overlede-
nen die daar, gedeeltelijk onder 
de weg en gedeeltelijk onder een 
gemeentelijk gazon rusten zijn 
ver meld in Joden in Noord-oost 
Groningen op pagina 460. Deze 
begraafplaats, op gehuurde grond 
met eeuwigdurende pacht, heeft 
dienst gedaan van 1863 tot 1883 
en is daarna gesloten. De grond 
is door de burgerlijke gemeente 
verkocht en daarna nog acht maal 
doorverkocht. De bepalingen en 
bedingingen welke moesten ga-
randeren dat de begraafplaats 
herkenbaar bleef, zijn geleidelijk 
aan uit de koopakten verdwenen, 

De oude Joodse Begraafplaats te Loppersum 
door René S. de Vries 

Hoek Molenweg Schepperij te Loppersum.
Hier onder het gras en de weg liggen de overledenen.

Foto: René S. de Vries

opgenomen en ik heb tijdens een 
gesprek op 15 oktober jl. alle mo-
gelijke informatie overhandigd. 
Tijdens dit gesprek kwam ter spra-
ke dat het mooi zou zijn als er een 
steen geplaatst kon worden met alle 
namen, geboorte- en overlijdens-
data. Een dergelijk monumentje 
werd begroot op ca. € 4.000–.  
Na enige correspondentie en over-
leg met de wethouder is er een aan-
tal stichtingen om subsidie ver-
zocht. De eerste, groot € 750,- is 
zojuist binnengekomen. Een steen 
om alle namen en data te dragen 
is al geschonken. Van alle namen 
hebben we zowel de exacte geboor-
te- als overlijdensdata achterhaald.  
‘We’ zijn ‘de commissie’ bestaan-
de uit Willem Fokkens, Els 
Boon & Han Lettink, Sara Nie-
weg en ondergetekende. In de  
loop van dit jaar denken we,  met
enige gepaste publiciteit,  het
mo numentje te plaatsen. 
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“De moeder zat bij de tafel en keek 
toe met een zonnige lach van ver-
blijding. �e had met handige vin-. �e had met handige vin-
gers de drie verse, broze broden 
van ongezuurd deeg in de blanke 
plooien van een servet gevouwen 
en daarop het bruinhouten blad 
geplaatst, dat tot seiderschotel 
diende. De meisjes hadden ge-
vraagd de verschillende dingen 
daarop te mogen schikken, ze zou-
den het zorgvuldig doen naar voor-
schrift, en de moeder keek er bij 
toe en hielp ze met een enkel woord 
of een aanwijzend handgebaar. 

Daar lag dan de lange grauwe 
bitterwortel, met de lichtgroene 
kroon op de knoestige kop, het 
glazen  bakje stond ernaast met 
de natte, bruine brij van zoetig-
heid – appel en rozijn en kaneel 
en wijn – het zoete, dat het bit-
tere temperen moet. Het zwartge-
braden lamsbeentje was er, met 
een olijfgroot brokje vlees eraan 
... dat is het Paaslam, dat werd 
gegeten in de Bevrijdingsnacht 
... Het ei, het Eindeloze, van bit-
tere ballingschap, maar ook van 
hoop en Godsvertrouwen en de 
ve le groenten, die symbool zijn 
van weelde en van feestelijkheid. 
De moeder knikte, goedig en tevre-
den. ‘Bést hebben jullie het gedaan. 
�et nou nog de stoelen om de tafel 
en leg voor ieder z’n hagada neer, 
dat is gezellig, als ze binnenkomen.’
Esther nam het stapeltje gele, 
oude boekjes van het kastje en 
legde ze op ieders plaats. En 
Roosje drukte zich vleierig te-
gen goede moeder aan en kuste 
de warme moederhand, die naar 

kaneel en naar kruiderijen rook.
‘Héérlijk dat het seideravond is!’
Alles was nu gereed en het wach-
ten nog alleen op vader en de 
jongens. Buiten was voortdu-
rend de eentonige regenruis.
Totdat stappen hoorbaar werden 
en de winkeldeur werd open ge  -
duwd en de lichte feestkamer
zich vulde met gerucht  van
stemmen en gelach... 
Om de witte tafel schikten ze zich, 
ieder waar z’n boekje lag en z’n 
plaats was; en naast vader stond 
de stoel met blanke kussens, waar-
op hij naar ritueel voorschrift 
moest leunen met de linkerarm.
In de wijnglazen schonk vader 
oplettend en onder het aandach-
tig toekijken van de kinderen, 
het troebele aftreksel van grote 
gekookte rozijnen, met suiker 
aangezoet, met kaneel gekruid. 

De deur was dicht, en voor de bei-
de smalle winkelramen hingen de 
grauwe gordijnen neer. De wereld 

was nu ver en verscheiden van 
hun wereld, van al het blije, in-
tieme, dat de avond brengen ging.
Eén na één naderden ze dan, wa-
ren er, en gingen voorbij, al te snel 
voorbij, de gekende, blijde en ont-
roerende momenten, die herinne-
ring lieten voor het hele komende 
jaar en verlangen deden naar het 
volgende... het uitdrinken van 
het eerste glas, het breken van 
de eerste matse, het eten van on-
gezuurd brood en bitter kruid...”

Iedereen die jaarlijks een seider-
avond meemaakt, maar ook diege-
nen die nog nooit een seider heb-
ben meegemaakt en iets willen 
‘proeven’ van die hele bepaalde 
sfeer, raad ik aan dit citaat uit 
het prachtige boek van Carry van 
Brug gen hardop voor zichzelf te 
lezen. Om te zien en te horen hoe 
schilderachtig haar taalgebruik is. 

Ruth Lipschitsde Leeuwe

Seideravond
uit: De Verlatene van Carry van Bruggen (1881-1932)
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Van 15-19 januari was WIZO Ne-
derland met een delegatie van 21 
dames vertegenwoordigd op de 
25ste WORLD WIZO Enlarged 
Gen eral Meeting (EGM) 2012 in 
Tel Aviv. Meer dan 800 deelne-
mers uit 44 landen woonden deze 
internationale conferentie bij. 
Behalve vergaderingen, speech-
es en workshops bezochten
wij ook projecten.  

Nadat het veel geregend had, be-
gon onze reis naar Ashdod zondag-
morgen met een vrolijk zonnetje. 

Shelter
Wij bezochten als eerste het 
Gina Fromer Woman’s Shelter.
Dit is een ‘blijf van mijn lijf 
huis’. Na ontvangst met koffie 
en koekjes, kregen wij kort uit-
gelegd wat er in dit huis gebeurt.
Er heerst in dit huis een open-
gastvrije sfeer. De kinderen gaan 
gewoon naar school en de vrou-
wen doen samen het huishouden 
en koken om de beurt. Sommigen 
hebben werk buiten de shelter, 
maar moeten zelf zorgen voor 
de opvang van hun kinderen. 
In een warme, veilige omgeving 
worden 12 vrouwen met hun kin-
deren met veel liefde omringd.
Eén van die vrouwen vertelde 
haar verhaal met veel moeite. Zij 
wilde zelf graag vertellen, dat zij 
dacht dat zij de mishandelingen 
aan zichzelf te wijten had en dat 
zij beter haar best moest doen 
om het haar man naar de zin te 
maken. Toen zij eindelijk de stap 
maakte om met haar vier kinderen 
naar de shelter te gaan, werd het 

haar duidelijk dat zij door eigen-
lijk alleen te overleven, haar kin-
deren ook tekort gedaan had. De 
kinderen slaakten een zucht van 
verlichting toen zij hoorden dat 
zij niet terug naar huis gingen.
Door veel te praten en door de 
liefde die zij ervaart van de be-
geleidsters is haar duidelijk ge-
worden dat zij eigenlijk heel sterk 
is. Dit wilde zij tonen door zelf 
haar verhaal te doen. Zij heeft 
nog een lange en moeilijke weg 
te gaan. En wij waren erg onder 
de indruk van het verhaal van 
deze mooie, sterke vrouw, zodat 
er menig traantje weggepinkt 
werd. Hier mochten uiteraard 
geen foto’s gemaakt worden. 

Kinderdagverblijf
Onze volgende stop was naar het 
Day-Care Centre (kinderdagver-
blijf) in Kiryat Gat. Hier worden 
80 kinderen, waaronder 12 met 
verschillende moeilijkheden, op-

WIZO - liefde
door Iet Schabbing

gevangen. Bijvoorbeeld van één 
kindje is de moeder doof. Som-
mige ouders hebben financiële, 
drank-, of drugsproblemen. De 
ouders betalen naar draagkracht 
voor de opvang en voor sommige 
kinderen die via een sociale indi-
catie komen, wordt door de sociale 
dienst betaald. Alle kinderen zit-
ten in leeftijdsgroepen bij elkaar. 
Er is een groep van 3 maanden 
tot een jaar, een groep van 1 tot 2 
jaar en een groep van 2 tot 3 jaar.
Nadat het huis bijna failliet ging 
wordt er met een nieuwe staf met 
muziek gewerkt. Als de ouders
’s morgens de kinderen brengen 
is er koffie met iets erbij. De kin-
deren krijgen 3 koosjere maal-
tijden per dag, zodat zij alle voe-
dingsstoffen die zij nodig hebben 
dagelijks krijgen. Dit huis is uit-
gegroeid tot een soort buurthuis, 
waar mensen uit de buurt terecht 
kunnen bij de dagelijks aanwezige 
psychologe en waar naschoolse 
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op vang voor oudere kinderen is. 
Bovendien worden er voor ou-
ders met de kinderen muziek- en 
theatervoorstellingen gehouden.
De allerkleinsten doen ook actief 
en gezellig mee met eenvoudige 
in strumentjes, stokjes bijvoor-
beeld. Ook worden er liedjes op 
de cassetterecorder gespeeld, 
waarbij meegezongen  wordt. 

In kibbutz Be’eri genoten wij 
met enkele jongeren en hun be-
geleiders van een heerlijke lunch. 
Deze jongeren hebben het vaak 
moeilijk. Niet alleen omdat de pu-
bertijd nu eenmaal een moeilijke 
tijd is, maar in de tijd waarin er 
geen oorlog en geen vrede is, is er 
altijd sprake van een zekere span-
ning. Af en toe worden raketten 
afgeschoten vanuit Gaza. Vanaf 
een dak konden wij Gazastad zien 
liggen. Om deze jongeren toch 
een doel en verantwoordelijkheid 
te geven, wor den zij opgeleid om 
bij cala miteiten ingezet te kun-
nen worden. Naast hun school 
hel pen zij in de emergency-room 
bij Magen David Adom (ambu-
lancedienst) en bij de brandweer. 
Zij vertelden zelfs, dat zij medel-
eerlingen proberen over te halen 
om mee te doen, zodat ook zij 
zich beter zullen voelen. Je kunt 
beter een taak hebben als er zich 
iets voordoet, dan zenuwachtig 
wach ten op bijvoorbeeld raketten 
die af en toe afgeschoten worden.
Ook hier zie je de liefde van de 
begeleiders en de jeugd onder-
ling duidelijk door de schouder-
klopjes, letterlijk en figuurlijk. 

Terug naar Tel Aviv
Onder de indruk van alles wat wij 
gehoord en gezien hadden bracht 
onze buschauffeur ons weer veilig 
naar het Hilton hotel in Tel Aviv.
Hier konden wij nog genieten van 
een modeshow, die door de dames 
van WIZO-AVIV verzorgd werd. 
Om 8.30 uur de volgende dag was 
de opening van de 25ste EGM, de 
internationale conferentie. Het 
wer den nog drukke dagen vol 
ver  gaderingen, workshops en nog 
be zoeken aan projecten in het 
noorden van Israël. Donderdag

avond was de feestelijke afslui ting, 
waarna wij om 24.00 uur naar 
het vliegveld gebracht werden 
voor de terugreis om 3.15 uur.  
Door deze reis zie ik nog duidelij-
ker het belang van het werk, dat 
buiten Israël gedaan wordt om de 
hardwerkende betaalde krachten 
en vrijwilligers in Israël in staat 
te stellen hun werk te doen. 

Foto's: Iet Schabbing 
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Achmed Ismail Chatib
door Simon Soesan

Aan het einde van het islamiti-
sche Ramadanfeest, waar een 
maand lang van zonsopgang tot 
zonsondergang wordt gevast, 
komt het Suikerfeest, Id-el Fitr. 
De kinderen gaan dan de stra-
ten op met klapperpistolen en 
hebben reuze lol. Dit weet u nu 
dan. Helaas was het dit jaar niet 
medegedeeld aan de soldaten van 
het Israëlische leger.
En zo, aan het einde van de 
laatste week, was er weer een 
klopjacht in Jenin op terroristen. 
Echter deze klopjacht eindigde 
in een vuurgevecht in de straten 
van Jenin, waar ook Achmed op 
straat was om zijn nieuwe na-
maakgeweer aan zijn vrienden te 
laten zien.
Daar het Israëlische leger nu wet-
telijk verplicht is al zijn acties te 
filmen, is het tragische moment 
zeer duidelijk te zien: van diverse 
kanten wordt op de soldaten 
geschoten en opeens komt daar 
vanuit een hoek een geweer bij. 
Het namaakgeweer van de kleine 
Achmed is net zo groot als een 
echt geweer en de soldaat die het 
geweer de hoek om zag komen, 
twijfelde dan ook geen moment 
en schoot direct op de vermeende 
schutter, die dodelijk geraakt 
werd.
Vele verhalen zijn geschreven 

over de tragische en vaak onno-
dige slachtoffers van oorlogen. In 
statistieken is Achmed weer een 
zielig slachtoffer van geweld.
Maar dit is niet het einde van dit 
tragische verhaal.
Toen in het ziekenhuis in onze 
stad Haifa bekend werd dat 
Achmed aan zijn verwondingen 
was overleden, deelde zijn vader 
Ismail mede dat hij de organen 
van zijn zoon wilde doneren aan 
andere zieke kinderen. “Zodat 
andere kinderen vrij kunnen 
spelen”, voegde zijn moeder eraan 
toe.
Samach Raid uit Pke’in, een 
meisje van 12, kreeg zijn hart. 
Een baby van zes maanden oud 
kreeg een deel van zijn lever. Een 
vrouw van in de zestig kreeg een 
ander deel van zijn lever. Zijn lon-
gen gingen naar een meisje van 
veertien dat aan Cystic Fibrosis 
lijdt. Zijn nieren gingen naar een 
jongetje van vier en een meisje 
van zes.

Moslims, Christenen en Joden 
kregen hun leven terug dankzij 
de ouders van Achmed Ismail 
Chatib, die niet over politiek wil-
len praten, maar iets voor het le-
ven willen doen. De premier van 
Israël haastte zich om de de ou-
ders van Achmed uit te nodigen. 

“Als het aan de vrede bijdraagt, 
dan graag, anders blijven we lie-
ver thuis, we zijn in de rouw”, zei 
Ismail Chatib droevig.
De media in de hele wereld ver-
meldden deze nobele daad. Wat 
men niet vermeldde is dat wij 
in Israël bijna elke maand dit 
meemaken. Familie van mensen 
die verongelukt zijn doneren de 
lichaamsdelen van hun dierbaren 
aan zieken. En niemand heeft er 
nog ooit een punt van gemaakt 
naar wie de lichaamsdelen mogen 
gaan.
Uiteraard zijn er amper woorden 
om de ouders van Achmed te lo-
ven: de omstandigheden van de 
dood van hun zoontje zijn niet 
alleen tragisch, maar het maakt 
je ook woedend over de onzin van 
het geweld in onze regio.
Zoals elk jaar met Ramadan, ben 
ik met vrienden naar het dorpje 
Rahme gegaan, waar elke avond 
feestelijk wordt aangebeten. De 
sfeer was bedompt en er werd niet 
veel gepraat op het dorpsplein 
waar iedereen zat te eten.
De imam kwam naar ons toe om 
ons welkom te heten en vroeg 
me over de daad van de familie 
Chatib. Daar moest ik even over 
denken.

“De tragische omstandigheden 

Als je 12 bent en in Jenin woont, heb je niet bepaald leuke herinne
ringen aan je jeugd: de stad staat bekend als centrum van islamitisch 
terrorisme en heeft heel wat te verduren gehad van het Israëlische 
leger dat bepaalde gedeelten van de stad met bulldozers gewoon plat 
heeft gereden in zijn jacht op terroristen.
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van Achmeds dood zijn niet weg 
te denken,” zei ik. “Maar de daad 
zelf is niets nieuws. Als wij door 
onze dood iemand die ziek is 
beter kunnen maken, wat is de 
vraag dan eigenlijk?” vroeg ik 
hem. “De vraag die we ons moe-
ten stellen is: hoe en wanneer 
houdt het op?”
De imam, op zijn beurt, dacht 
lang na en het werd nu heel stil 
om ons heen. Hij schudde zijn 
hoofd. “Ik kan het je niet zeg-
gen,” zei hij serieus. “We horen 
over meer en meer geweld in de 
wereld, waar mensen die zich 
moslim noemen bij betrokken zijn 
en ik moet je zeggen, ik herken 
mezelf als moslim niet in hun 
verklaringen. Hier, in dit kleine 
stukje land dat zo heilig is voor 
zoveel mensen, hier schijnt iets 
te veranderen, maar wat het nu 
gaat worden, ik weet het niet. 
Wel moet ik denken aan een 

antwoord van Albert Einstein op 
de vraag wat de wapens van de 
Derde Wereldoorlog zullen zijn. 
Hij zei: ‘Ik weet niet met wat voor 
wapens de Derde Wereldoorlog 
zal worden gevochten. Maar ik 
kan u met zekerheid zeggen dat 
de Vierde Wereldoorlog met knup-
pels zal worden gevochten.’”
Het was stil om ons heen en de 
imam keek me lang aan.
“En toch,” zei hij, “toch heeft die 
kleine Achmed Chatib iets achter-
gelaten: we kunnen boven onszelf 
uitstijgen, boven het geweld uit-
komen en humaan blijven.”
Ik knikte met instemming.
De imam omhelsde me tradi-
tioneel als afscheid. Wat later, 
onderweg naar Haifa, dacht ik 
aan de kleine Achmed Chatib, die 
door een tragische fout doorleeft 
in zes lichamen. Het verkeersbord 
zei wat de richting van Haifa 
was, maar ik blijf het gevoel heb-

ben dat we hier toch in de rich-
ting van vrede gaan.

© Simon Soesan

Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.
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Cool in Sjoel is de naam van 
het nieuwe educatiecentrum 
in de Groningse synagoge. 
Scholieren en volwassenen 
zullen er op een speelse ma
nier veel kunnen leren over 
de Joodse cultuur, religie 
en geschiedenis. Aan de tot
standkoming werken vele en
thousiaste deskundigen mee. 

Iedere voorbijganger in de Folkin-
gestraat in Groningen kan het 
zien: de synagoge is door de re-
cente ingrijpende restauratie 
flink opgeknapt. Met fleurig 
rood geschilderde hekken, glan-
zend groene deuren en natuur-
lijk de opvallende gouden bollen.
Maar wat weinig mensen weten, 
is dat ook binnen druk ge- en ver-
bouwd wordt. Al sinds bijna een 
jaar wordt er hard gewerkt aan 
een heus nieuw Joods educatie-
centrum. In de wandeling wordt 
gesproken van een kindermuse-
um, maar volwassenen zullen er 
net zoveel plezier aan beleven als 
jongeren en scholieren. ‘Cool in 
sjoel’, heet het project van Stich-
ting Folkingestraat Synagoge. 

In de afgelopen jaren hebben 
al vele duizenden scholieren de 
syna goge met rondleidingen be-
zocht. De scholieren kregen een 
kijkje in het hele gebouw, bene-
den én boven. Beneden kregen ze 
uitleg in het sjoelgedeelte. Verteld 
werd over de dienst aan de hand 
van de bijbehorende voorwerpen 
als de biema, de Tora, de Hei-
lige Ark en het Eeuwige Licht. 
Boven, op de voormalige vrouwen-

galerij, werd een film vertoond 
over bar en bat mitswa. Kortom: 
de hele bijeenkomst van één tot 
anderhalf uur was mondeling. En 
dat is nogal lang voor moderne 
jongeren die gewend zijn aan om-
gang met moderne, snelle media. 
Beleving en zelfwerkzaamheid, 
zijn de toverwoorden in het te-
genwoordige onderwijs. Vandaar 
dat de Stichting begon na te den-
ken over een vernieuwde aanpak 
van de educatie. Inspiratie werd 
daartoe gevonden in een scho-
lierenproject dat het Rode Kruis 
enkele jaren geleden in de Gro-
ningse synagoge organiseerde. 
Het project, genaamd Kind onder 
Vuur, bestond uit een expositie 
waarbij scholieren zelf konden 
ervaren hoe het is om als kind 
in een oorlogssituatie te leven. 
Zo konden kinderen in een nage-
bouwde gevangenis gaan zitten. 
Het project bleek een groot succes.
Iets dergelijks zou ook gedaan 

kun nen worden met het thema Jo-
dendom. Maar een probleem dien-
de zich aan: waar in de synagoge 
zou zoiets mogelijk zijn? De bene-
denruimte moest gewoon gebruikt 
kunnen blijven door de Joodse Ge-
meente, en door de Stichting voor 
exposities en concerten. Het oog 
viel al spoedig op de voormalige 
vrouwengalerij. Die werd sinds 
de restauratie in 1981 niet meer 
gebruikt, behalve voor rondlei-
dingen en tijdens het 100-jarig 
bestaan van het gebouw in 2006. 

Deskundige medewerkers
Een onderzoek naar de haalbaar-
heid door cultureel adviseur Geert 
Lameris viel positief uit. Vervol-
gens moest nagedacht worden over 
de invulling. Hulp daarbij kwam 
zomaar uit de lucht vallen. Cultu-
reel adviseuse Grian Wind mocht 
namens haar instelling Cultuur 
Educatie Stad, onderdeel van het 
Groningse kunstencentrum, haar 

Choepa

Educatiecentrum Cool in de Sjoel nadert voltooiing
door Marcel Wichgers
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diensten kosteloos aanbieden en 
ging aan de slag om het educa-
tieve plan nader uit te werken.  
Dat resulteerde in een concreet 
plan om op de vrouwengalerij ‘be-
leefruimtes’ te bouwen, waar scho-
lieren spelenderwijs leren over de 
joodse traditie, religie en geschie-
denis. Op papier was de zaak nu 
rond, maar nu de uitvoering nog…
Het bestuur van de Stichting wist, 
met de plannen van Grian Wind 
in de hand, een passend bedrag 
aan subsidie los te peuteren bij 
fondsen. En een deskundige werk-
groep van grotendeels vrijwilligers 
werd opgericht om te bedenken 
wat er allemaal in de beleefruim-
tes voorhanden zou moeten zijn.
De werkgroep, bestaande uit 
Grian Wind, Annet Helmink, 
Jo ram Pool, Loes Roest, Anna 
Tjalsma, Esther Koops, Hanny 
Mig chelbrink en later Emmeli-
ne Euving, stak vervolgens ook 
volop de handen uit de mouwen 
om de ruimtes in te richten.    
Daarbij was een bijzondere rol weg-
gelegd voor timmervrouw Hanny 
Migchelbrink van Stichting Fol-
kingestraat Synagoge. Zij kent 
de Groningse synagoge op haar 
duimpje omdat zij er al sinds vele 
jaren alle mogelijke klussen doet. 
Ook is zij de maakster van de Loof-
hut die jaarlijks achter het gebouw 
wordt opgebouwd. Nu ontwierp ze 
voor Cool in Sjoel de bouwteke-
ningen, kocht materialen in en 
zette alles geduldig en precies in 
elkaar. Ook voerde ze grotendeels 
de inrichting van de beleefruimtes 
uit, steeds in samenspraak met de 
andere leden van de werkgroep. 

Loofhutje bouwen
Na maandenlang hard werken 
mag het resultaat er zijn, al is nog 
niet alles klaar. Eén van de twee 
galerijen staat in het teken van 
het dagelijkse joodse leven, met 
een mooi gedekte sjabbestafel (met 
dank aan Frits Grunewald) en 
een ‘kosjere’ keuken. Ook kunnen 
scholieren (maar zeker ook vol-
wassenen!) er een choepa en een 
bar en bat mitswa mee beleven. 
Op de galerij aan de overkant in 
de synagoge wordt fraai uitgebeeld 
hoe joodse feesten gevierd wor-
den: Soekot, Pesach, Chanoeka en 
Poeriem. Zo kunnen kinderen er 
eigenhandig een loofhutje opbou-
wen en zich verkleden voor Poe-
rim. In elke ruimte ligt voor scho-
lieren een opdracht klaar. Voor de 
uitvoering van de opdracht kan 
bij elke ruimte een computer ge-
raadpleegd worden. Bovendien is 
op het dwarse gedeelte van de ga-
lerij, aan de Folkingestraatkant, 
een documentatiecentrum inge-
richt met boeken, tijdschriften en 

audio-visuele hulpmiddelen, zo-
als computers en een filmruimte. 
En nog veel meer zal te zien en 
te beleven zijn in Cool in Sjoel.  

Naar verwachting zullen in het 
voorjaar van 2012 de eerste be-
zoekers –  jongeren en volwasse-
nen –  welkom zijn, na een fees-
telijke opening die met veel publi-
citeit gepaard moet gaan. Het is 
de bedoeling dat de synagoge en 
dus ook Cool in Sjoel over enige 
tijd regulier geopend zullen zijn, 
dus niet alleen meer op afspraak 
of tijdens expositieperioden. De 
Stichting denkt erover om op twee 
of drie vaste middagen per week 
open te gaan, naar het voorbeeld 
van de Enschedese synagoge. 
Daarbij zal een beroep worden 
ge daan op een nog te vormen 
team van vrijwillige begeleiders. 
Het is daarom niet overdreven te 
stellen dat Groningen binnenkort 
een prachtig museum rijker zal 
zijn! 

Foto's: Marcel Wichgers 

Sjabbestafel
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“Die winter is verganghen”. Kent 
u nog dat mooie oude volks liedje, 
dat Fré Cohen zo prachtig calligra-
feerde en illustreerde? Het is een 
variatie op Sjier Hasjieriem (Hoo-
glied) 2:11 “Kijk! De winter is voor-
bij, voorbij zijn de regens, wegge-
gaan.” Door A.B. Kleerekoper op 
rijm vertaald: “Winter is henen, re-
gen is over, droog en verdwenen”. 
Met Pesach vieren we onze be-
vrijding, de oogst van de eerste 
gerst, en de overgang van win-
ter naar zomer. Na de verwoes-
ting van de Tempel en in de 
diaspora, zijn de beide laatste fa-
cetten van het feest op de achter-
grond geraakt en vergeestelijkt. 
Over het lente feest hier meer.
Het Hebreeuwse woord aviv bete-
kent tegenwoordig ‘lente’ maar 
in de Bijbel gaat het om het rij-
pingsstadium van de gerst in de 
maand Niesan: als de halmen nog 
groen en de aren nog leeg zijn, dus 
geschikt als veevoer. Ook voor 
herfst is er oorspronkelijk geen 
woord; stav in modern Hebreeuws 
is in de Bijbel de winterse regen-
tijd. De ons bekende cyclus lente-
zomer-herfst-winter is een Euro-
pees begrip, dat door de zionistische 
kolonisten werd mee gebracht.  

Israël kent een typisch mediter-
raan klimaat van twee seizoenen: 
een zachte en regenachtige win-
ter van Soekot tot Pesach, en een 
warme, droge zomer van Pesach 
tot Soekot. Toch zijn er tekenen van 
overgang: het is lente als de natuur 
in kleuren uit barst en “de stem 
van de tortel gehoord wordt in ons 
land”; als we stekjes planten en 
hete droge woestijnwinden wed-
ijveren met koele regenbuien. Het 
wordt eindelijk herfst als een be-
scheiden wolkje knipoogt en ieder-
een naar buiten rent om de eerste 
druppels op zijn gezicht te voelen. 
Toen in bijbelse tijden het naakte 
bestaan van de mens afhing van 
een geslaagde oogst, betekende re-
gen vaak het verschil tussen leven 
en dood, beschouwde men deze als 
Gods zegen en het uitblijven ervan 
als hemelse straf. Op de achtste 
dag van Soekot hoort men daarom 
in sjoel Tefilat Gesjem, het ‘gebed 
om regen’, op de eerste dag van Pe-
sach te vervangen door Tefilat Tal, 
het ‘gebed om dauw’. Kan dauw 
een tegenhanger van regen zijn?

Dauw een tegenhanger van regen?
Dauw is een vorm van neerslag 
die ontstaat als waterdamp uit de 
afkoelende lucht op de aarde con-
denseert, zoals in gebieden met 
hoge luchtvochtigheid; meestal 
rond zonsopgang en in de noord-
westelijke Negev –  grenzend aan 
zee en met grote temperatuurs-
verschillen tussen dag en nacht – 
reeds kort na zonsondergang. De 
eerste dauwmeting werd – naar 
Sjoftiem (Richteren) 6:37-38 – ver-
richt door Gideon, die een wollen 
vacht ‘s nachts op de dorsvloer 
legde en er de volgende ochtend 
wel een kom vol water uitwrong. 
Het gemiddelde aantal dauw-
nachten bedraagt in de gehele 
kust  vlakte meer dan 200, in de 
NW-Negev meer dan 250. In de 
ber gen is dat aantal 150-180, 
in de Jordaanvallei minder dan 
50. Belangrijker dan het gemid-
delde aantal dauwnachten per 

Aantal dauwnachten in Israël

Tefilat Tal, gebed om dauw
door Ze’ev Bar



DaF 1 niesan jaargang 25 nummer 2 21

jaar is echter het aantal dauw-
nachten in de droge zomermaan-
den met hoge temperaturen. 
De regenloze zomer, met de hoog-
ste temperaturen en verdam-
ping, duurt zeven maanden van 
april tot en met oktober, dit zijn 
210 dagen. Het aantal dauw-
nachten in deze maanden is in 
de kustvlakte 86% (181/210), op 
de bergrug 42% (88/210) en in 
het Jordaandal 16% (34-210). 
Dauw is een soort neerslag en 
werd, evenals regen, als een zegen 
van de hemel beschouwd, symbool 
van leven, bron van over vloed en 
Godszegen: “Daarom onthoudt de 
hemel u zijn dauw en brengt de 
aarde niets meer op” (Haggai 1:10-
11); “Ik zal zijn als de dauw voor 
Israël; hij zal bloeien als een lelie” 
(Hosea 14:6). In Davids klaagzang 
(II Sam1-21) over de dood van 
Saul en Jonathan vervloekt hij 
de plaats van hun dood met de 
woorden “Bergen van Gilboa, 
draag geen dauw meer, duld geen 
regen op je hooggelegen velden”. 

Tefilat Tal in ons gebedenboek 
werd in de 8ste eeuw geschreven 
door Rabbi Eliezer ha-Kalier in 
acrostische lofzangen (pioetiem), 
elk eindigend met ‘door dauw’ 
en afsluitend met de woorden
Want Gij zijt het Heer onze God
Die de wind laat waaien en de 
dauw laat dalen.
Ten zegen en niet ten vloek.
Ten overvloed en niet tot honger.
Ten leven en niet ten dood.

Het Gebed om Dauw is door veel van 
onze grote voorzangers uit gevoerd 
op velerlei melodieën. Ik bezit o.a. 

Tikoen Hatal (de Sefardische rite) 
zoals gezongen in Florence, Leo 
Roth in Leipzig, ons aller Hans 
Bloemendal, maar voor mij gaat 
er niets boven de uitvoering door 
Leibele Waldman in New York, 

 Tefilat Tal, Gebed om Dauw

die u op het Internet vindt onder 
Leibele Waldman Tefilat Tal. 

Voor diegenen die geen Hebreeuws noch het Hebreeuwse alfabet ken-
nen het volgende: op bovenstaande regels staat het Gebed om Dauw in 
het Hebreeuws (wordt van rechts naar links gelezen). De eerste twee 
extra grote letters en ook in het laatste woord van iedere regel staan 
de letters tet en lammet,  de t en de l dus, samen tal is dauw.
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Akte 1
(Een rommelige keuken. Een tl-
lamp flikkert in een poging wat 
licht te geven. De gootsteen onder 
het raam is volgestapeld met vieze 
borden. De afvalbak stroomt over 
en wordt geflankeerd door lege 
fles sen. Een kleine keukentafel is 
geheel bedekt met kranten en onge-
opende post. Twee stoelen ernaast. 
We horen het geluid van een sleutel 
in het slot en gedempte stemmen. De 
deur slaat dicht en op dat moment 
stappen twee mannen links het to-
neel op: Hurley, een jonge man in 
een leren jack, en Clack, een oudere 
man die eruit ziet als een zwerver.)

Hurley Kom binnen en neem 
plaats. (Clack komt binnen en 
kijkt om zich heen) Wat een rot-
licht. Ik moet een nieuwe lamp 
kopen. (Hurley strekt z’n arm uit 
en tikt tegen de lamp tot het flik-
keren ophoudt) Ik zal iets te eten 
maken.
Clack Ik heb nog niks gegeten 
van daag. Het is een tijd geleden 
dat ik een echt maal had. Ik be-
doel een echte maaltijd aan tafel, 
warm eten dus.
Hurley (Kijkt in de koelkast) Wil 
je misschien iemand opbellen? Je 
dochter bijvoorbeeld?
Clack Wat? Zo laat nog? Ik bel 
haar morgen wel. Ze komt hier 
echt vanavond niet meer langs 
want ze moet morgen vroeg op.

U zult misschien verschrikt, 
maar ook aangenaam verrast kij-
ken naar de rubriek ‘Men neme’. 
Wat is hier aan de hand? Op mijn 
verjaardag kreeg ik van een lieve 
vriendin een ongelofelijk interes-
sant en leuk boekje: Kafka’s Soup 
– A Complete History of World Lite-
rature in 14 Recipes; samengesteld 
en geïllustreerd door Mark Crick. 
Het gaat dus om 14 recep-
ten geschreven à la bijvoor-
beeld Franz Kafka (Quick Miso 
Soup), Jane Austin (Tarragon 
Eggs), Marcel Proust (Tirami-
su), John Steinbeck (Mushroom 
Risotto) en nog 10 anderen. 
Om deze culinaire rubriek nu
maar eens helemaal op zijn kop te 
zetten, heb ik het recept uitgeko-
zen à la Harold Pinter, omdat hij 
vooral een toneelschrijver is. Een 
mini toneelstukje dus. Weer een 
andere vriendin ging voor 3 weken 
naar de VS en had wel zin om het 
voor u te vertalen. Het resultaat 
vindt u hieronder. Het is een heer-
lijk recept, dat kan ik u verzekeren! 

Broodje kaas à la Harold
Pinter

1 ciabatta brood
1 aubergine
olijfolie extra vergine
pesto
2 bollen mozzarella
2 tl. verse oregano, fijngehakt

Illustratie bij het recept van 
Franz Kafka: Quick Miso Soup

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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Hurley Ik heb niet veel te bieden, 
want ik heb al tijden geen bood-
schappen gedaan. Wat vind je 
van een broodje kaas?
Clack Wat voor kaas?
Hurley Mozzarella.
Clack Mozza wat?
Hurley Mozzarella, dat is Itali-
aanse kaas.
Clack  Niks voor mij. Geef mij 
maar alleen een stukje brood.
Hurley Ik mag deze grillpan 
wel eens een keertje schoon-
maken. (Hij houdt een pan vast 
waarin korsten gebakken kaas 
vastgekoekt zitten. Hij snijdt een 
ciabattta in de lengte in twee 
stukken. Ook een aubergine snijdt 
hij in de lengte  in dunne plakken 
en legt die in een  pan waarin een 
beetje olie opgewarmd is.) 
Clack Geen slechte ruimte heb 
je hier. Helemaal voor jou alleen? 
(Pauze) Heeft je zeker een aar-
dige duit gekost? Hoelang woon je 
hier al?
Hurley Ik weet niet … een jaar 
of drie.
Clack Goeie zaken gedaan, ze-
ker? (Hurley schuift de stukken 
ciabatta onder de hete grill) Wat 
een enorm stuk brood is dat!
Hurley Dat is ciabatta.
Clack Cia … wat?
Hurley Ciabatta, Italiaans brood.
Clack Ben je soms een Italiaan?
Hurley Iedereen eet dat tegen-
woordig: ciabatta, focaccia, schi-
acciata, panini.
Clack Doe voor mij maar gewoon 
een paar sneetjes in de broodroos-
ter.
Hurley De broodrooster is kapot. 
(Pauze) Ik hou ervan om elke dag 

een Italiaans gerecht te eten. 
Niks bijzonders, hoor. Simpele 
snacks zoals een geroosterde 
sandwich, een panini, van ciabat-
ta of focaccia of een bruschetta. 
Of een pasta voor de lunch zoals 
spaghetti, penne, rigatoni. En 
dan met gewone basissauzen: 
pesto, Bolognese of arrabiata. En 
klassieke hoofdgerechten: carpac-
cio van tonijn besprenkeld met 
truffelolie, een biefstuk op een 

bedje in eigen vocht geroerbakte 
spinazie. Wil je er een kopje thee 
bij?
Clack Een kopje thee, dat begrijp 
ik tenminste.
Hurley Ben je wel eens in Italië 
geweest? Ik heb daar iemand 
gekend die wel wat op jou leek. 
Het is jaren geleden. Hij is waar-
schijnlijk al dood. (Hij haalt de 
aubergine uit de pan. Het vrucht-
vlees heeft de olie opgezogen en 
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is mooi goudkleurig met donkere 
strepen van de ribbels in de pan. 
Het ciabattabrood is warm en 
hij smeert een laagje pesto op de 
aangesneden kant.) Waar woont 
je dochter nu?
Clack Mijn wat?
Hurley Je dochter. Je weet wel, 
die je op zou komen halen van het 
station.
Clack O, die… (Pauze) Die woont 
in Catford.
Hurley Catford? Daar ben ik 
vaak geweest voor de hondenren-
nen. Ik herinner me een avond 
dat het me erg meezat: op bijna 
alle winnaars had ik een wed-
denschap lopen. Tot ik ten slotte 
al het geld inzette op de laatste 
race. Ik had een voorgevoel dat de 
nummers 2 en 4 zouden winnen. 
Ik weet niet waarom, maar bijna 
altijd win ik met 2 en 4. Maar die 
avond deed ik dat niet en helaas: 
4 en 2 wonnen de race. Ik verloor 
alles. Ben jij een gokker?
Clack Mijn geld op die manier 
over de balk gooien zeker! Nee, ik 
ben helemaal geen gokker! (Pauze 
terwijl hij naar zijn schoot tuurt) 
Heb jij misschien een veiligheids-
speld voor me? (Hurley legt de 
plakken gebakken aubergine op 
de ciabattahelften besmeerd met 
pesto en begint de mozzarella in 
plakken te snijden)
Hurley Je kunt haar ook morgen-
ochtend bellen. Ik maak wel een 
bed voor je klaar.
Clack Ze werkt ’s morgens. Dat 
zei ik toch al.
Hurley Hou je van olijfolie? (Hij 
legt de plakken mozzarella op de 
aubergine, druppelt er wat olijf-

Vervolg 'Men Neme'

olie op en strooit er ten slotte wat 
gehakte oregano over voordat hij 
de broodjes onder de hete grill zet) 
Clack Ik wil niets weten van die 
vreemde troep.
Hurley Olijfolie? Dat is gezond 
voor je.
Clack Daar maak je toch je oren 
mee schoon?
Hurley (gooit het gebruikte thee-
zakje in de overvolle afvalbak) 
Alsjeblieft, hier heb je een kopje 
thee.
Clack (zucht van tevredenheid) 
Er gaat toch niets boven een lek-
ker kopje thee. (Hij neemt een 
slokje en vertrekt zijn gezicht) Heb 
je ook suiker?
Hurley Staat daar, op de tafel. 
Ik gebruik het haast nooit. (De 
suiker is keihard. Clack bikt er 
met een theelepeltje steeds wat af, 
terwijl hij af en toe checkt of de 
thee  zoet genoeg is. Een sissend 
geluid komt van de grill. Hurley 
wacht tot de mozzarella bruine en 
goudkleurige plekjes vertoont.)
Hurley Kijk eens: het is klaar. 
(Hurley snijdt de twee ciabat-
tahelften in kleinere stukken) Je 
wilt toch wel iets proeven?
Clack Voor mij niet. Dat is niets 
voor een man als ik. (Hurley 
zet de schaal met ciabatta op 
de  tafel) Hoewel… het ziet er 
niet slecht uit, dat moet ik je wel 
nageven. Het is … (Pauze) leuk 
opgediend. Ja, dat is het: leuk op-
gediend.
Hurley Als ik het in huis had, 
zou ik het met wat sla of een paar 
verse basilicumblaadjes versierd 
hebben.
Clack Ziet er helemaal niet 

slecht uit! (Pauze) Ik ga toch 
een hapje proeven. (Hij pakt een 
stukje en zet er zijn tanden in. De 
mozzarella hangt in lange draden 
aan zijn baard. Hij kijkt verrast 
op) Dat is helemaal niet slecht. 
Daar kun je dus echt wel mee 
aankomen!
(Hij pakt een tweede stuk. Hurley 
is ook aan het eten. De twee man-
nen zitten zwijgend bijeen, af en 
toe nemen ze een slokje van hun 
thee. De tl-lamp begint opnieuw 
te flikkeren, maar deze keer slaat 
Hurley er geen acht op. Het licht 
gaat langzaam uit.)

Doek.

Vertaald door Helen Modder
man

Mozza... wat?
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Pim Griffioen en Ron Zeller 
Jodenvervolging in Neder-
land, Frankrijk en België 
1940-1945. Overeenkomsten, 
verschillen, oorzaken
Waarom zijn er tijdens de 
Tweede Wereldoorlog meer Jo-
den uit Nederland weggevoerd 
en vermoord dan uit andere 
WestEuropese landen? Op deze 
vraag geeft dit boek antwoord. 

Tientallen jaren hebben histori ci 
zich beziggehouden met het op-
merkelijke verschil in de percen-
tages omgekomen Joden uit Ne-
derland (ongeveer 75%) en landen 
als België (40%) en Frankrijk 
(25%). De historici Griffioen en 
Zeller doen in dit boek uitspraken 
over deze kwestie, waarbij zij zich 
als eersten baseren op grondig en 
toegespitst vergelijkend onder-
zoek. Ze hebben gekeken naar de 
overeenkomsten en verschillen in 
het bestuur van de bezetters in 
Nederland, Frankrijk en België, 
de houding van de overheden en 
de bevolking, en de mogelijkheden 
van de joodse bevolkingsgroepen 
om aan vervolging te ontkomen. 

Voor de Nederlandse situatie is 
het vooral opvallend dat de Duit-
se politie de alleenheerschap-
pij kreeg over de voorbereiding, 
orga nisatie en uitvoering van de 
deportaties, buiten het overige be-
zettingsbestuur en de Nederland-
se autoriteiten om. Na de brute 
razzia’s en de Februaristaking in 
1941 – het enige massale, publie-
ke protest tegen de Jodenvervol-
ging tijdens de oorlog – voerde de 

bezetter de Joden zo onopvallend 
mogelijk weg en maakte daarbij 
gebruik van misleiding en be-
drog. Dit in tegenstelling tot wat 
in de zomer van 1942 in België 
en Frankrijk gebeurde. Van Vi-
chy-Frankrijk geeft dit boek een 
onthullend en onthutsend beeld. 
Een ander belangrijk verschil met 
de twee andere landen was de la-
te opkomst van georganiseerd 
ver  zet en onderduikmogelijk-
he den in Nederland. Zo vonden
joods verzet en onderduik in 
Bel gië al snel aansluiting bij 
algemene verzetsbewegingen.  
€ 49.50 
 
“Hun resultaten zijn veel overtui-
gender dan welke voorafgaande 
studie ook.” - Prof. Dan Mich-
man, in: The Holocaust. Voi-
c es of Scholars (2009), p. 120. 

 Alex van Galen Süskind, het 
nooit verteld verhaal over 
moed, verraad en overleving
1942. In het door de nazi’s bezette 
Amsterdam besluit de joodse Wal-
ter Süskind, werkzaam bij de Jood-
sche Raad, handjeklap met de SS te 
spelen. Het is een levens gevaarlijk 
kat- en muisspel, waarmee hij 
honderden kinderen van trans-
port naar de concentratiekam pen 
weet te redden. Terwijl de raz-
zia’s toenemen en het net zich ver-
der sluit rond de joodse gemeen-
schap, riskeert Walter alles wat 
hem lief is en toont hij de moed 
van een held. Een aangrijpende 
en waargebeurde geschiedenis.  
€ 17.90 
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25 maart 
Begin zomertijd
5 april
Na zonsondergang zoeken naar 
chameets (kol chamira)
6 april
Begin vasten 5.14 uur, begin cha-
meetsverbod 10.31 uur, chameets 
verbranden voor 11.50 uur,
begin sjabbat en jomtov 19.05 
uur. Eerste seideravond.
7 april 
Eerste dag Pesach, ‘s avonds 
tweede seideravond en begin 
Omertelling.
8 april 
Tweede dag Pesach
9 t/m 12 april 
Tussendagen chol hamoeet
12 april
Begin jomtov 19.15 uur
13 april
Zevende dag Pesach; begin sjab-
bat 19.15 uur
14 april
Achtste dag Pesach
19 april
Jom Hasjoa, herdenking Holo-
caust
25 april 
Jom Hazikaron, herdenking 
slachtoffers in oorlogen en aan-

slagen Israël.
26 april
Jom Ha’atsma’oet, Onafhanke-
lijkheidsdag Israël
4 mei
Dodenherdenking
begin sjabbat 19.45 uur
5 mei
Bevrijdingsdag
10 mei
Lag Ba’Omer
14 mei
19.45 uur, Goede Herderkerk, 
Middenweg 14, Hoogeveen.
Genootschap NederlandIsraël 
organiseert een viering van Jom 
Ha’atsma’oet.
20 mei
Jom Jeroesjalajiem, hereniging 
van Jeruzalem
20 mei
12.30 uur, voormalige synagoge, 
Sacramentsstraat 19, 8911 GK 
Leeuwarden. Viering van de On-
afhankelijkheidsdag van Israël 
met een optreden van het 'Carmel 
Trio' en een hapje en een drankje. 
Toegang vrij, collecte bij de uit-
gang, na aftrek van de onkosten, 
is de opbrengst voor voedselpak-
ketten in Israël, bankrekening 
5018888 t.n.v. Onafhankelijk-
heidsdag Israël, Leeuwarden. 
Info 058 2121524.
27 mei
Sjawoe’ot-Wekenfeest, eerste dag
28 mei
Wekenfeest Sjawoe’ot, tweede dag

Winsumse sjoel
16 april
Eerste sjoellezing door Betty 
Huizinga; 20.00 uur, toegang 
€3,50.

info@sjoelplein.nl
19 april
Film: ‘Al più bel giorno della mia 
vita’; aanvang 20.30 uur, toegang 
€ 5,-.
info@sjoelplein.nl
26 april t/m 11 mei
Expositie ‘Vrijheid geef je door’ in 
Gemeentehuis Winsum van groep 
8 van 10 Winsumse basisscholen.
6 mei
Sjoelpleinconcert met Fluittrio 
Travertijn; aanvang 15.00 uur; 
toegang € 7,50.
info@sjoelplein.nl

Voor tentoonstellingen en evene-
menten in het Joods Historisch 
Museum zie ook www.jhm.nl
tot en met 30 maart
Hartelijke groeten: Berichten uit 
concentratiekampen. Presentatie 
in de mediatheek.
tot en met 15 april
Mijn naam is Cohen 
tot en met 24 juni
Else Berg en Mommie Schwarz. 
Schilderspaar uit de Nederlandse 
Avant-garde.
In de Hollandse Schouwburg is 
een audiovisuele presentatie te 
zien over de tot nu toe onderbe-
lichte naoorlogse geschiedenis 
van het voormalige theater.
tot en met 30 maart
Hollandse Schouwburg Walter 
Süskind. Uniek materiaal van 
een verzetsheld.
tot en met 15 april
In de Nieuwe Kerk in Amster-
dam. Jodendom. Een wereld vol 
verhalen.

 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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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

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

Joodse feest- en treurdagen 5772/2012

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

Stolpersteine in Meppel

Op woensdag 18 april worden 
in Meppel opnieuw in totaal 
46 ‘struikelstenen’ geplaatst in 
de Hoofdstraat, Voorstraat en 
Noteboomstraat.
Deze dag heeft een ochtend- en 
avondprogramma en wordt 
gehouden in de Grote- of 
Mariakerk.

De ochtend (toegang gratis) be-
gint om 10.00 uur (zaal open 9.30 
uur) tot 12.00 uur en de avond 
begint om 20.00 uur (zaal open 
19.30 uur). Dit is een benefietcon-
cert, waarvan de baten geheel ten 
goede komen voor de plaatsing 
van de Stolpersteine.
Niki Jacobs met NIKITOV en Di 
Gojim zullen dan optreden. 
De kaarten kosten € 15.00, incl. 2 
consumpties.

ronniehoving@gmail.com
Tel. 0522 785 337 

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

Mozes met de Stenen Tafelen Marc 
Chagall, 1956
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