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Redactioneel

Voor u ligt het zomernummer van ons 
magazine. JaGDaF is sinds enige tijd 
een kwartaal-magazine geworden, 
dat zal u niet ontgaan zijn. Een van de 
consequenties is dat er amper sprake 
kan zijn van actualiteit. Gelukkig zijn 
daar tegenwoordig vele andere media 
voor beschikbaar.
In dit nummer zijn er een aantal artike-
len die een terugblik geven naar enige 
tentoonstellingen, een onthulling van 
een gedenksteen, alsnog een 4 mei 
column (vanuit Israël) en de verschij-
ning van een indrukwekkend boek.

In september verschijnt het 120ste 
nummer! U weet het: wij wensen el-
kaar met verjaardagen “tot 120 – ad 
mea we’esriem”. Waarom? Dat wordt 
in dat 120ste nummer onthult door 
Shimon Evers. We gaan proberen 
daar inhoudelijk iets bijzonders van te 
maken. Met de zomervakantie voor de 
deur is er niet voldoende tijd voor an-
dere vormgeving of kleurendruk; ook 
ontbreken de financiële mogelijkheden 
hiervoor. Maar wie weet, komt er toch 
nog een kleine verrassing uit de bus… 
Mocht u een of andere bijzondere 
bijdrage willen leveren – u bent van 
harte welkom! De deadline is 24 au-
gustus; tekst te versturen als word-
document; een foto of andersoortige 
illustratie als JPG. Graag naar mijn 
e-mailadres: ruthlipschits@gmail.com 
Als deze JaGDaF verschijnt is de
ZOMER net begonnen… wie weet 
houden de weergoden daar reke-
ning mee en is dat het begin van een 
prachtige zomer!

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Het centrale onderdeel van elke 
dienst op sjabbat en op Jom tov 
(een feestdag) is de lezing uit de 
Tora. Misschien minder bekend is 
het dat er ook uit de Tora wordt 
gelezen sjabbatmiddag bij het mid-
daggebed (mincha) en ook elke 
maan dag- en donderdagochtend 
bij de ochtenddienst. Met andere 
woorden als er niets bijzonders aan 
de hand is, dan wordt de Tora elke 
week viermaal uit de Aron HaKo
desj, de Heilige Arke gehaald om 
voorgelezen te worden. Zo gaan er 
nooit meer dan drie  dagen voorbij 
zonder Toravoorlezing. Onze ge-
leerden vergelijken het met water, 
net zoals een mens niet drie dagen 
zonder water kan, zo kan hij niet 
drie dagen zonder Toravoorlezing. 

Behalve deze vaste momenten 
wordt er ook uit de Tora gele-
zen op Rosj Chodesj (het begin 
van een nieuwe joodse maand), 
op Chanoeka en op Poeriem. Op 
een vastendag wordt er zelfs 
twee maal uit de Tora gelezen, 
zowel bij de ochtenddienst als 
bij de middagdienst. Alles bij el-
kaar opgeteld wordt er bijna 250 
keer per jaar uit de Tora gelezen. 

Sidra 
De Tora is ingedeeld in 53 stuk-
jes. Elk stukje wordt een sidra ge-
noemd. We eindigen de cyclus van 
de Toralezing op Simchat Tora en 
beginnen dan ook meteen weer 
met het lezen van het eerste stuk-
je van het begin. Elke sidra heeft 
een naam, die afkomstig is van 

een van de eerste woorden van 
die afdeling. De eerste sidra van 
de Tora heet Bereesjiet, waarvan 
we dus het eerste stukje lezen op 
Simchat Tora, om de cyclus niet te 
verbreken. En de laatste sidra van 
de Tora, die op Simchat Tora wordt 
gelezen heet Wezot Habracha.  
De hoeveelheid sidrot (meervoud 
van sidra) is voldoende om elke 
sjab bat van een sidra te voorzien, 
ook als het jaar een schrikkeljaar 
is met 13 maanden. Dat zou bete-
kenen dat je overhoudt in een ge-
woon jaar, maar dat lossen we op 
door in een gewoon jaar op som-
mige sjabbatot 2 sidrot te lezen. 

Dit joodse jaar (5772) heeft zich 
nog iets anders bijzonders voorge-
daan. Er is namelijk enige weken 

een verschil tussen Israël en de 
rest van de wereld welke sidra er 
gelezen wordt. Zoals bekend duurt 
Pesach in Nederland 8 dagen en in 
Israël 7 dagen. In Nederland was 
de 1e dag Pesach op sjabbat en ook 
de 8e en laatste dag Pesach viel 
op sjabbat. Daarentegen in Israël 
duurde Pesach 7 dagen en was de 
7e en laatste dag op een vrijdag. 
De sjabbat die daarna kwam was 
eigenlijk een reguliere sjabbat, 
waar op gewoon de sidra gelezen 
werd die toen aan de beurt was, 
de sidra Sjemini. Wij hebben die 
sidra Sjemini pas een week later 
gelezen. Gedurende enige weken 
heeft Israël 1 sidra op ons voorge-
lopen tot wij op een sjabbat 2 si-
drot hebben gelezen, en Israël 
dat over 2 weken heeft verdeeld. 
Daarna gingen we weer gelijk op.
Een van onze vaste sjoelbezoekers 
was Pesach in Israël en toen hij 
sjabbat weer terug was in Neder-
land zei hij, dat hij dit verhaal vori-
ge week ook gehoord had in Israël. 

Parasja
Elke sidra is op zijn beurt weer 
onderverdeeld in 7 parsjiot, enkel-
voud van parasja en vaak verbas-
terd tot ‘parsje’. Bij elk van de 7 
parsjiot wordt iemand ‘opgeroepen’ 
(hij krijgt een aliya). Vroeger was 
het zo dat die persoon dan zelf die 
parasja lajende, voorlas op de bij-
behorende melodie. In de loop der 
tijd bleek, dat steeds minder men-
sen zo voor de vuist weg in staat 
waren te lajenen en dat leidde tot 
problemen. Ofwel mensen wilden 
niet opgeroepen worden, ofwel het 

250 keer per jaar wordt 
er uit de Tora gelezen! 53 
sidrot – voor elke sjabbat 

één, en soms twee.

De Toralezing

door rabbijn S. Evers
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was een gestuntel van jewelste. 
De oplossing was, dat één persoon 
het lezen van de Tora op zich is 
gaan nemen, de ba’al koré. Hij be-
reidt het lajenen voor, om het goed 
te kunnen voorlezen in sjoel. De-
gene die opgeroepen wordt, gaat 
naast de ba’al koré staan en zegt 
de beragot (de lofzegeningen) voor 
en na het lezen en leest heel zacht-
jes mee. Zo kan iedereen in volle 
tevredenheid het lezen uit de Tora 
goed volgen. Sommige sjoels heb-
ben een vaste ba’al koré en in an-
dere sjoels wordt er een heel sche-
ma gemaakt, wie wanneer lajent. 
Ik herinner mij uit de jeugdkam-
pen dat we vaak de parsjiot ver-
deelden onder verschillende ba’alé 
koré, omdat het vaak te veel was 
voor één jongen om alles te doen.
Een bar-mitswa jongen leest één 
parasja of meerdere parsjiot en het 
gebeurt ook wel regelmatig dat een 
bar-mitswa jongen de he le sidra 
leest. Soms moet er gezocht wor-
den naar originele oplos singen. Ik 
herinner me dat ik een keer naar 
Israël reisde  voor de bar-mitswa 
van een neefje, een zoon van mijn 
zus in Petach Tikva. Maar die sjab-
bat was hij niet de enige bar-mits-
wa boy in die sjoel! Geen probleem, 
genoeg minjemannen en er werd 
gewoon in een zaaltje een tweede 
feestelijk minjan georganiseerd. 
Het is helaas wel een beetje ver-
war rend dat het woord parasja 
ook gebruikt wordt om daar-
mee de hele sidra aan te duiden. 
Dus als iemand het heeft over 
zijn parsje is het verstandig om 
even door te vragen of hij een 
stukje bedoelt of de hele sidra. 

Aliya: opgeroepen worden
Letterlijk betekent Aliya ‘omhoog 
gaan’. De reden hiervoor is dat de 
Biema, de centrale tafel waar de 
Tora op wordt neergelegd bij het 
voorlezen, vaak ook een verhoging 
is. Soms een paar treetjes, maar 
in Tsefat, Noord-Israël, heb ik een 
aantal sjoels gezien, waar het echt 
een flink stuk hoger was en de Tora 
vanuit de hoogte wordt gelezen.
Er is ook een diepere betekenis. 
Het is ook de bedoeling dat dege-
ne die een Aliya krijgt er ook iets 
spiritueels van meeneemt, dat hij 

spiritueel door de Aliya iets om-
hoog gaat. Bij de Portugezen be-
staat de prachtige gewoonte dat 
de vrouw en kinderen ook gaan 
staan als hun man/vader een aliya 
krijgt. Met andere woorden het is 
niet alleen een Aliya voor hem, 
maar eigenlijk voor het hele gezin. 
Een chatan, een bruidegom, krijgt 
een aliya op de sjabbat vooraf-
gaande aan zijn huwelijk. Vaak 
wordt hij dan bestrooid met al-
lerlei lekkers. Ook hier is de ge-
dachte dat hij iets aan spiritua-
liteit meeneemt het huwelijk in, 

Vervolg 'O.R.T.'

Uit: Symbols of Judaïsm
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gekoppeld aan de zoete wensen, 
waarmee hij bestrooid wordt. 

Bij de hand, de Jad
De ba’al koré wijst de tekst die 
hij voorleest aan met een Jad, zo-
dat de opgeroepene het makkelijk 
kan volgen. Hij doet dit niet met 

zijn vinger omdat hij uit respect 
voor de heiligheid van de Tora 
de rol niet met zijn blote handen 
wil aanraken. Bovendien kan het 
zijn, dat de handen vochtig of vet-
tig zijn, waardoor er een vlek op 
een letter kan komen en dat kan 
ertoe leiden dat de hele Torarol 

ongeschikt voor gebruik wordt, 
tot hij hersteld is. Bovendien kan 
het soms heel praktisch zijn om 
een Jad te gebruiken, als de tekst 
bovenaan een kolom is en je wel 
hele lange armen moet hebben om 
die goed aan te kunnen wijzen.

Een oude Jemeniet tekent in devote aandacht met een ganzenschacht zwarte karakters op rollen perka-
ment. In de eenzaamheid, ergens in een schemerige hoek van een verlaten binnenplaats, schrijft hij met 
geroutineerde vaardigheid zijn Torarollen. De tekst van de Tora ligt opengeslagen naast hem, want de 

traditie verbiedt de schrijver (sofeer) uit het hoofd te werken. 
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van een eens grote, Joodse ge-
meenschap die in de Stad vanaf 
het midden van de 18e eeuw aan-
wezig was. Het was aan rabbijn 
Shmuel Spiero om enkele woorden 
en gebedsteksten uit te spreken, 
nadat de wethouder van Cultuur 
van de Gemeente Groningen, Ton 
Schroor, het monument onthuld 
had. Onder luid gebeier van de 
kerkklokken van de Martinitoren 
(puur toeval) las de rabbijn een 
tekst uit de Spreuken der Vaderen 
voor en zei het Yizkor-gebed, een 
Hebreeuwse formule ter herinne-
ring aan een gestorven fami-
lielid, hier collectief gedacht en 
bedoeld. De gasten werden hier-
op aansluitend in de Erlemeijer-
zaal van Het Paleis uitgenodigd 
om een goed en helder betoog 
van Han Borg aan te horen, voor-
malig bestuurslid van de Stich
ting Historie Joods Groningen. 
Het was deze Stichting, met Si-
mone Mooij-Valk als voorzitter, 
die de aanzet heeft gegeven tot 
het plaatsen van dit gedenkteken. 
Haar gedachte en die van de an-
dere bestuursleden was om in de 
nieuwe wijk Ebbingepoort de ge-
schiedenis van deze plek zichtbaar 
te maken en levend te houden. De 
Stichting heeft kans gezien de be-
nodigde gelden bijeen te brengen, 
nadat men in 2005 nauw betrok-
ken was geraakt bij de herinrich-
ting van het gebied, waardoor 
men selijke resten van de ruiming 
in 1954 tevoorschijn kwamen. De 
stadsarcheoloog Gert Kortekaas 
maak te toen melding van vond-
sten van zowel brokken steen 
als botten die onmiskenbaar be-

De Jodenkamp 5507 geopend 1747, 
5587 gesloten 1827, 5655 ommuurd 
1894, 5714 overgedragen 1954, ge
ruimd en verhuisd 5714/1954 – 
5765/2005, herdacht 5772/2012 

Deze opsomming van gegevens en 
jaartallen is sinds zondag 13 mei 
2012 te lezen op een lichte steen, 
gelegen op een grasveld aan de 
Botermolendrift in Groningen.  
Samen met negen andere stenen, 
met daarop de tekst Hier was het 
huis van de gedachte muren – een 
dichtregel van Ronald Ohlsen – 
vormt deze een gedenkteken voor 
de voormalige Jodenkamp, een 
be naming die niets anders aan-
duidt dan het ´veld voor de Joden´ 
(campus Iudaeorum), de Joodse 
begraaf plaats. Zou de kunstena-
res Bettina Furnée ooit van een 
minjan hebben gehoord, het tiental 
mannen dat nodig is om een dienst 
in synagoge of leerhuis te laten 
plaatsvinden? In ieder geval staan 
deze negen plus tiende steen sym-
bool voor een bewogen Groningse, 
Joodse geschiedenis die achter de 
genoemde jaartallen schuilgaat.  
Op zondag 13 mei 2012 verza mel-
den zich een honderdtal mensen 
op de binnenplaats van Het Pa
leis, onderdeel van het voormalig 
Scheikundig Laboratorium van de 
Rijksuniversiteit Groningen aan 

het Boterdiep. Achter dit gebouw 
lag tot 1954 de oudste Joodse be-
graafplaats van de stad Gronin-
gen. Nu wordt op dit zogeheten 
CiBoGa-terrein een woonwijk ge-
realiseerd en dreigt iedere herin-
nering aan dit historische deel 
van de stad in de vergetelheid te 
raken. Ruim honderd jaar geleden 
stond hier nog de Ebbingedwin-
ger als restant van de Groninger 
verdedigingswerken. De Joodse 
be graafplaats lag in aanvang op 
gepaste afstand van de binnen-
stad, wat deels te verklaren is 
door een toenemend besef van ge-
vaar voor de volkgezondheid. Aan-
nemelijker is dat het Stadsbestuur 
een Joodse begraafplaats ook met 
opzet verder weg wilde hebben – 
Groningen was van oorsprong ka-
tholiek, daarna protestants, en 
hoe rijker de gelovige christen, 
des te dichter en opvallender werd 
hij of zij rondom en bij voorkeur 
in de kerken begraven. Tegenover 
Jo den bestonden talrijke vooroor-
delen en hun plaats in de Stad 
was niet vanzelfsprekend. Toch 
was er vanuit Joods gezichtspunt
niets tegen een begraafplaats in 
de Nieuwe Uitleg aan de noord-
kant van de middeleeuwse binnen-
stad. De Joodse traditie schrijft 
di verse graden van onreinheid 
voor en die van een gestorvene 
en zijn nabijheid is de hoogste 
graad. De rabbijnse voorschriften 
nemen dit als uitgangspunt voor 
alle rouw- en begraafrituelen. 

Op deze zondagse bijeenkomst lag 
veel nadruk op de herinnering 
aan de Jodenkamp als onderdeel 

Onthulling van gedenkteken ´De Jodenkamp´ 
door Wout van Bekkum
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hoorden tot de voormalige Joden-
kamp. De ruiming van 1954 was 
op zijn zachtst gezegd niet nauw-
keurig genoeg gebeurd en ook nu 
nog roept het besluit van toen en-
kele vragen op. Zo kort na 1945 
wilde de universiteit uitbreiden 
op een plaats die strikt genomen 
volgens de gangbare Joodse regels 
nooit geruimd had moeten worden. 
Het is opvallend dat het toen-
malige College van Bestuur de 
Neder lands-Israëlitische Gemeen-
te Groningen niet direct aansprak 
maar een verzoek tot uitbreiding 
van het Scheikundig Laborato-
rium via de Gemeente Groningen 
aan het landelijk Opperrabbi naat 
richtte. Ook al bewilligde het Op-
perrabbinaat dit verzoek op een 
aantal strenge voorwaarden, de 
vraag blijft waarom men instem-
de. In 1952 was de grote synagoge 
in de Folkingestraat gesloten en 
verkocht aan een stomerij/wasse-

rij, de Joodse Gemeente trok zich 
terug in de Jeugdsjoel aan de Fol-
kingedwarsstraat, vele leden ver-
lieten Groningen om zich in het 
westen van het land of in de jonge 
staat Israël te vestigen, dit alles 
vanwege de bittere constatering 
dat de Joodse gemeenschap nog 
maar een schim was van wat er 
voor de oorlog aan Joods leven in 
de Stad bestond. De conclusie kan 
niet anders zijn dan dat in de jaren 
1953 en 1954 mensen hele andere 
zorgen aan hun hoofd hadden dan 
het in tact houden van een Joodse 
begraafplaats die daar al sinds 
1747 was. Natuurlijk, oude graf-
stenen met prachtige, Hebreeuw-
se teksten als ook menselijke 
resten werden naar de Moesstraat 
overgebracht, maar het besluit 
van het Opperrabbinaat verdient 
op zijn minst nader onderzoek. 
Hoogtepunt van de bijeenkomst 
op 13 mei was de aanbieding van 

een goed verzorgd boekje met de 
titel Het huis des levens, voorzien 
van twee bijdragen van Han Borg 
over de voorgeschiedenis en over 
de ontwerpster van het gedenk-
teken, Bettina Furnée, bovendien 
rijk geïllustreerd met fraaie foto ś 
van Robert Mulder, Peter de Kan 
en Paul Highnam. De goede be-
doelingen van degenen die zich 
voor dit gedenkteken hebben in-
gespannen wordt het beste door de 
dichter Ronald Ohlsen verwoord:  
De graven, het leven, de wereld. 
Hier was het huis van de gedachte 
muren. Dit was de ruimte onder het 
eindeloze plafond. Zo is wat was 
nog steeds aanwezig, langs wegen 
naar de stad, ligt het verspreid.  

Carla da Silva heeft een filmpje 
van deze gebeurtenis gemaakt. Het 
staat o.a. op de website van de Stich-
ting Historie Joods Groningen.  
www.historiejoodsgroningen.nl  

Rabbijn Spiero aan het woord
Foto: Robert Mulder
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Op 9 februari 2012 vond in de 
Portugese Synagoge de pre sen-
tatie plaats van het boek In Me
moriam. De gedeporteerde en 
vermoorde Joodse, Roma en Sinti 
kinderen. Kort daarna werd in het 
Stadsarchief de gelijknamige ten-
toonstelling geopend. Drie maan-
den lang trok daar iedere dag een 
stoet van mensen langs de drie-
duizend foto’s van  de vermoorde 
kinderen. Het was een aangrij-
pend en ontroerend schouwspel. 
Het was duidelijk dat de foto’s en 
de namen van de kinderen bij de 
bezoekers veel losmaakten. Men-
sen herkenden neefjes en nichtjes, 
buurkinderen, klasgenoten, zagen 
na zeventig jaar hun eerste vriend-
je terug. Het gastenboek werd vol-
geschreven, er werden bloemen 
neergelegd, er werden verhalen 
verteld. Er kwamen 500 ‘nieuwe’ 

foto’s van kinderen boven water.
Al het werk was niet voor niks
geweest. 

In de vier jaren die aan het ver-
schijnen van In Memoriam en 
de gelijknamige tentoonstelling 
voorafgingen, had ik dagelijks te 
maken met de kinderen die tij-
dens de bezetting uit ons land 
zijn weggevoerd om ver van huis 
vermoord te worden. Iedere dag 
weer waren er de transportlijsten, 
de schriftjes, waarin ik de namen 
van gede porteerde kinderen had 
over geschreven. 19.000 namen 
heb ik onder ogen gehad. Een aan-
tal van de namen en de kinderen 
die bij die namen hoorden, zijn in 
de loop van de tijd een steeds gro-
tere rol in mijn leven gaan spelen. 
Te beginnen bij Sientje Abram, 
een meisje uit de Rapenburger-

straat, dat ik vrij willekeurig had 
uitgekozen omdat ik benieuwd 
was naar wat je over een gewoon 
kind te weten kon komen. Niets 
dus. Een paar data, maar daar 
blijft het bij. Aan Sientje Abram 
bestaat geen enkele herinnering. 
Maar Sientje liet het er niet bij zit-
ten en op een nacht zweefde er een 
paar regels langs, die uitgroeiden 
tot een lang gedicht, ‘Sterrenlied’, 
waarin wij met elkaar praten 
en ik haar jeugd verzin. Sientje 
is voor mij als het onzichtbare 
vriend je of vriendinnetje van onze 
kinderen en kleinkinderen. Ik zie 
haar niet, maar ze is er, ze gaat 
naar school, ze speelt op straat, ze 
zingt en in de verte zie ik de trein, 
die aan alles een einde maken zal.
De meeste van de duizenden na-
men in mijn schriftjes zag ik maar 
een of twee keer, maar sommige 

‘In memoriam’
door Guus Luijters

Citaat uit de Inleiding van In Memoriam
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kinderen vroegen iedere keer op-
nieuw om aandacht. Omdat hun 
naam meereisde van het ene 
transport naar het andere om uit-
eindelijk toch een keer voorgoed te 

verdwijnen. Omdat er iets bijzon-
ders was met het kind, waardoor 
het extra aandacht nodig had.  
Bijvoorbeeld omdat het wel op een 
transportlijst stond, maar niet als 

overleden geregistreerd stond. Of 
als het omgekeerde aan de hand 
was. Of als het niet op een trans-
portlijst voorkwam en een sterf-
datum had die niet rechtstreeks 
gekoppeld kon worden aan een 
transportdatum. Van deze, maar 
ook van heel veel andere  kinde-
ren heb ik de Joodse-Raad-kaart 
bekeken, een eenvoudige systeem-
kaart, waarop met de typemachi-
ne, met de pen en in diverse kleu-
ren potlood allerlei gegevens staan 
genoteerd, die hun informatie niet 
eenvoudig prijsgeven. Vaak zijn er 
uit die paar aantekeningen hele 
geschiedenissen af te leiden. Als je 
de kaart van Silvia Basch bekijkt 
en die van haar vader en moeder 
ernaast legt, voltrekt zich onder 
je ogen een drama dat je uit de 
jaartallen die bij Silvia’s naam ho-
ren, Amsterdam1933-Auschwitz 
1943, niet kunt aflezen. Silvia’s 
vader was al in februari 1942 bij 
de Joodse Raad in Westerbork 
gaan werken. Ruim een jaar la-
ter, op 29 juni 1943 kwamen zijn 
vrouw Rose en Silvia in Wester-
bork aan. Rose ging meteen ‘door’ 
en werd op 2 juli 1943 in Sobibor 
vermoord. Martin Basch wist zijn 
dochter voor transport te behoe-
den. Samen wisten ze nog twee 
maanden in Westerbork te blij-
ven, maar op 14 september 1943 
werden ze gedeporteerd. Op haar 
tiende verjaardag kwam Silvia in 
Auschwitz aan. Ze werd meteen 
van haar vader gescheiden. Hij 
werd toegelaten tot het kamp. Zij 
werd vergast. Alleen. Haar vader 
stierf op 5 december 1943. Ook in 
Auschwitz. Liesje Baarda heeft 
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van haar schoolvriendinnetje een 
foto bewaard, twee meisjes op 
het ijs. Het ene meisje is nu een 
jaar of 80, het andere al heel lang 
dood. Silvia Basch is een van de 
kinderen met wie ik leef. Zoals ik 
leef met Etty Heerma van Voss, 
in 1931 geboren als Etty Noach 
en een jaar oud geadopteerd door 
het echtpaar Heerma van Voss 
uit Haarlem. In de zomer van 
1942 belandde Etty in het Joodse 
Weeshuis in Leiden. In de nacht 
van 17 op 18 maart werd ze met 
vijftig andere kinderen naar 
Westerbork gevoerd. Die nacht 
gooide ze een door haar pleegou-
ders voorgeadresseerde  brief-
kaart uit de trein, waarin ze 
schreef: 

Donderdag 18 Maart
Wij zijn weg.
we zijn woensdagavond om 9 uur 
weg gehaald.
Nu zit ik in de trijn. Wij zijn bijna 
bij Westerborg.
Dag allemaal een benden kusjes 
van je Etty

Etty Heerma van Voss werd op 16 
april 1943 in Sobibor vermoord. 
Ik leef met Renée Landau, het 
dochtertje van schaakmeester 
Salo Landau, als kind geportret-
teerd door Maria Austria, in de 
onderduik tweemaal verraden 
en op 14 oktober 1944, vijf jaar 
oud in Auschwitz vermoord. En 
met Appie van Coevorden. Op 
8 november 2009 kreeg ik een 
brief van Arie Meijer, de zoon 
van Adriaan Meijer en Sientje 
van Coevorden, Appie’s oudere 

Vervolg ‘In memoriam’

zuster. Arie Meijer schreef mij:  

“Bijgaand een foto van Appie van 
Coevorden (geb. 17 augustus 1928 
te Amsterdam), vergast in Sobi-
bor 26 maart 1943 tesamen met 
z’n moeder Branca Soep. Z’n ou-
dere broer was al eerder vermoord 
in Auschwitz, z’n vader verdween 
spoorloos in Midden-Europa.
Ze hadden geen idee wat hen te 
wachten stond; Appie nam z’n 
groot ste bezit – z’n mondhar-
monica – mee naar Westerbork, 
z’n moeder haar werkschorten, 
‘want’ zei zij ‘ik kan hard wer-
ken, we slaan ons er wel door’.
En nog steeds, na 67 jaar, wordt z’n 
oudere zus dagelijks  wakker met 
het gezicht van haar broer tje voor 
ogen, zijn stem in haar oren en zijn 
haar gedach ten bij het gezin waar 
zij beiden deel van uitmaakten.”  

Ik zit een boek te lezen of ach-
tervolg een vlinder in de tuin, 
ik bak een ei, sta me te scheren, 
stook een vuurtje en plotseling 
merk ik dat ik er met mijn ge-
dachten niet bij ben. Dan denk 
ik aan Appie met zijn mondhar-
monica, aan Sientje, Silvia, Etty, 
Renée, en al die andere kinderen.

Op de tentoonstelling ‘In Memo-
riam, de gedeporteerde Joodse, 
Roma en Sinti kinderen 1942-
1945’ in het Amsterdams Stadsar-
chief, waar van 10 februari tot 20 
mei 2012 de foto’s van 3000 ver-
moorde kinderen werden getoond, 
waren 15 vitrines ingericht, waar-
in 15, aan Amsterdam verbonden 
kinderen, extra aandacht kregen.  

Tot die 15 kinderen behoren Sien-
tje Abram, Silvia Basch, Renée 
Landau en Appie van Coevorden. 
De andere kinderen met een vi-
trine waren Julius Egger, Liesje 
Tertaas, Karientje Sajet, Heinz 
Geiringer, Jetty Hes, Lineke de 
Vries, Anne Frank, Hansje de 
Leeuw en Maxje Rosenbaum, 
David Müller en Selma Cardozo. 
De tentoonstelling werd op zon-
dag 20 mei 2012 onder grote be-
lang stelling gesloten. Op dit 
ogenblik worden er gesprek-
ken gevoerd om de tentoonstel-
ling een permanente plaats in 
de stad te geven, bijvoorbeeld 
in de Hollandsche Schouwburg. 

Guus Luijters:
In Memoriam. De gedeporteerde 
en vermoorde Joodse, Roma en 
Sinti kinderen 19421945
Beeldredactie: Aline Pennewaard
Uitgeverij Nieuw Amsterdam, 
1000 pagina’s, € 99,95

Van de redactie:
Guus Luijters houdt zich aanbe-
volen voor alle foto’s van gede-
porteerde kinderen die nog niet 
in het boek In memoriam voorko-
men. Hij heeft al meer dan 500 
foto’s toegestuurd gekregen na 
verschijning van het boek. Er zal 
dan ook uiteindelijk een adden-
dum (toevoeging) komen van alle 
nagekomen foto’s. 
g.luijters@gmail.com
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Als conservator van het dr. L. Fuks-
studiecentrum in Tre  soar maak 
ik vaak bij zon  dere dingen mee. 
Naast mijn werk in Tresoar do-
ceer ik Hebreeuws aan de Uni-
  ver siteit van Leiden. 
Enkele ja ren geleden kregen wij op 
onze fa culteit een nieuwe hoogle-
raar Hebreeuws uit Duitsland.
Aan het eind van mijn kennisma-
kingsgesprek met deze nieuwe 
hoogleraar liet hij mij een bijzon-
der gebedenboek zien dat hij van 
een kennis van hem in Duits-
land meegekregen had. Zij vond 
dat het boek, nu de hoogleraar 
in Nederland ging werken en 
wonen, eindelijk terug moest naar 
waar het vandaan kwam: Neder-
land.  Hij vroeg daarbij of ik wist 
aan welke instelling in Neder-
land hij het boek kon schenken. 
Ik werd nieuwsgierig en opende het 
oude gebedenboek. Tot mijn grote 
verbazing bleek dat het gebeden-
boek in de  Amsterdamse druk-
kerij van Johannes Levi  Rofe en 
zijn zoon Benjamin in 1805/1806 
werd gedrukt. De omslag, vermoe-
delijk van schildpad, was met 
zil veren beslag vervaardigd.   
Tevens kon ik zien dat  het een gebe-

denboek voor Joodse feestdagen in 
de Pools-Duitse (Asjkenazische) 
rite betrof en dat er in het boek  
een lijst van liederen voor de Shab-
bat, instructies voor het gebruik 
van Psalmen bij bepaalde gelegen-
heden en gebeden voor bijzondere 
gevallen, zoals een moeizame 
be valling e.d., te vinden waren. 
Echter, de grootste verrassing 
was: een gelijmd perkamenten 
blad vóór in het boek waarop  een 
opdracht in het Hebreeuws van 
David ben Joseph van Gelder uit 
Leeuwarden stond. Van Gelder 
begint zijn opdracht met een 
gedicht aan zijn geliefde zwa-
ger, Menachem Mendel Loewen-

stamm, woonachtig in Freustadt 
(Pruisen), aan wie hij dit boek 
in 1848/1849 heeft geschonken. 
Toen ik de hoogleraar vertelde 
dat ik ook in het dr. L. Fuksstu-
diecentrum te Leeuwarden 
werkte en dat het gebedenboek 
eigenlijk terug moest naar de 
stad waar het ooit vandaan was 
gekomen,  vond hij het een heel 
goed idee en een wonderlijke 
samenloop van omstandigheden.  
Het boek is keurig gerestau-
reerd op de binderij van Tresoar 
en is nu in het Dr. L. Fuksstu-
diecentrum te bewonderen! 

Het dr. Fuksstudiecentrum in Tresoar 
door Uzi Hagai

Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.
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Jodendom. Een wereld vol ver-
halen heet de ten toon stelling 
die de afgelopen maanden te 
zien was in de Nieuwe Kerk 
in Amsterdam. JaGDaf, in de 
persoon van Ruth Lipschits, 
neemt Bosatlasuitgever Peter 
Vroege mee naar de tentoon-
stelling. Hoe bekijkt iemand 
die niet uit de Joodse wereld 
komt zo ’n expositie? Verslag 
van een goj. 

Bij het betreden van de Nieu-
we Kerk word ik aangespro-
ken door twee oude dametjes. 
“U lijkt op Leon de Winter!”, zeg-
gen ze, terwijl ze me onderzoe-
kend aankijken. Nog voor ik 
kan reageren, laten ze alle twij-
fel varen: “U bent het écht hè! 
Wat leuk u te ontmoeten. U 
schrijft zulke prachtige boeken!”  
Dat begint goed. Word je als 
buitenstaander gevraagd een 
onbevan gen blik op het Jodendom 
te werpen, zien ze je bij de ingang 
al aan voor een Joodse schrijver. 
En dan ook nog een met griezelige 
rechts-radicale opvattingen over 
de Palestijnse kwestie. Anderzijds 
streelt het natuurlijk bewonderd 
te worden door oude dametjes.  

Een kerk vol voorwerpen en 
verhalen
Conservator Ernst Veen heeft geen 
half werk geleverd: meer dan vijf-
honderd bruiklenen uit musea en 
privécollecties van over de hele we-
reld zijn in de Nieuwe Kerk samen-
gebracht. In afzonderlijke ruimtes 
zien we alle thema’s langskomen 
die het verhaal vertellen van drie-

Jodendom. Een wereld vol verhalen
door Peter Vroege

duizend jaar Joodse godsdienst, 
geschiedenis, kunst en cultuur.
Een kerk vol voorwerpen, op the-
ma uitgestald in hoeken, nissen 
en aparte kamertjes. De eerste 
indruk is die van heel veel mooie 
spullen. Zoals je ze ook op de dure 
kunstbeurzen tegenkomt. Ik werp 
een blik op een vitrine met tien-
tallen rugkrabbertjes. Zo zien ze 
er tenminste uit. In werkelijkheid 
zijn het aanwijshandjes die moe-
ten voorkomen dat je met je vin-
gers de Torarol bevuilt. Maar zo ’n 
Jadje dient ook om een zekere af-
stand te bewaren uit respect voor 
de heilige tekst. Jad verwijst naar 
‘hand’. Ook in Bargoens Neder-
lands komen we het tegen: ‘Blijf 
met je jatten van de Torarol af!’. 
Wat dan wel weer een verwarrend 

dubbelzinnige uitspraak wordt.  
Eén heel bijzonder ‘Jadje’ had 
geen handje, dat kwam uit China!  

Door het verhaal krijgen de voor-
werpen betekenis. Dat geldt eigen-
lijk voor de hele tentoonstelling. 
Pas als je het verhaal kent, komen 
de uitgestalde voorwerpen tot le-
ven. Het handigst is het om de 
tentoonstelling multimediaal door 
te lopen: je bekijkt de voorwerpen, 
terwijl je met mp3-speler en kop-
telefoon het bijbehorende verhaal 
beluistert. Een gewaardeerd re-
dactielid naast je is een mooi alter-
natief. De verhalen worden zo nog 
levendiger, al zijn er ten opzichte 
van de mp3-speler ook nadelen. Je 
kunt een redactielid bijvoorbeeld 
niet uitzetten of doorspoelen naar 
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een volgend thema. Bovendien 
was het verhaal bij mijn voorwer-
pen soms spoorloos verdwenen 
tussen de vele banieren die in de 
Nieuwe Kerk waren opgehangen.  

Diaspora in beeld
In de tentoonstelling zijn voorwer-
pen uit de hele wereld bijeenge-
bracht. Bijzondere manuscripten, 
Jadjes, gebedsriemen, siertorens. 
Iedere cultuur geeft er zijn eigen 
vorm aan, van eenvoudig en sober 
tot uiterst kostbaar en verfijnd. 
Prachtig is dat te zien in de uit-
stalling van vele tientallen rimo
niem, ofwel siertorens (rimon is 
het Hebreeuwse woord voor gra-
naatappel en granaat). Ze worden 
op de stokken van de Torarol gezet 
als deze niet in gebruik is. Er zijn 
rimoniem uit Nederland, Duits-
land en andere Europese landen, 
maar ook torens uit Cochin in In-
dia, uit Afghanistan, Egypte en 
Ethiopië. Het is fascinerend om te 
zien dat een voorwerp dat overal 
op de wereld dezelfde religieuze 
functie vervuld zoveel verschillen-
de verschijningsvormen kan heb-
ben (wel bijna altijd min of meer 
in de vorm van een granaatappel). 

Een boek vol verhalen
De catalogus bij de tentoonstel-
ling behandelt 100 thema’s, in 
al fabetische volgorde. Op het eer-
ste gezicht niet een echt aantrek-
kelijke opbouw. Maar als je de 
teksten doorleest, ontstaat wel 
de gelijk ‘een wereld vol verha-
len’. Verhalen die de uitgestalde 
voorwerpen tot leven brengen en 
duidelijk maken hoe bijzonder 

Siertorens
Afghanistan, Balkh (?), 19e eeuw. Zilver, turkoois, glas

The Cymbalista Collection

de ze tentoonstelling is. De voor-
stelling die hier van drieduizend 
jaar Jodendom wordt gegeven is 
rijk, veelzijdig en indrukwekkend.  

Ons gewaardeerd redactielid was 
een andere mening toegedaan. 
‘Ik vond het een beetje tegenval-
len’, zei Ruth na afloop. Niet zo 
vreemd, want zij kent de voor-
werpen en verhalen van haver 
tot gort. Voor buitenstaanders is 
dit ongetwijfeld een interessan-
tere tentoonstelling dan voor 
door de wol geverfde Joden. Een 
grote troost was natuurlijk wel 
dat zij een hele dag met Leon de 

Winter heeft mogen optrekken. 

Reliëf met zevenarmige
kan delaar

Klein-Azië, Priene, 3e-4e eeuw
marmer, 61,5 x 61 cm
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Clara Asscher-Pinkhof is 
voor éven terug in de synago-
ge. Háár synagoge. En die 
van haar man Avraham. Ze 
ver telt er over haar leven en 
dat van lotgenoten. En over 
de wereld waarin haar gezin 
opgroeide. Sofia’s Wereld, 
want één van haar kinderen 
heette Sofia, ofwel Fieke. Een 
wereld die zich uitstrekte van 
Groningen, via Amsterdam 
en Bergen-Belsen, tot uitein-
delijk Palestina/Israël.

In de Groningse synagoge klinkt 
een indringende stem. Een vrou-
wenstem, soms uit verschillende 
hoeken van de sjoel tegelijk. Een 

keurige stem, maar niet geaffec-
teerd. Weloverwogen en ferm, en 
dus niet klagelijk, al vertelt ze over 
de diepe ellende die ze in de oorlogs-
jaren heeft gezien en meegemaakt. 
De vrouw kijkt je aan als je de 
sjoel binnenkomt, haar man – een 
rabbijn – naast haar. Dan weer. 
En weer. Van jonge vrouw tot oude 
vrouw en alle fasen daartussen.  

Het zijn foto’s op de recente ex-
positie ‘Sofia’s Wereld’ over Clara 
Asscher-Pinkhof en haar dochter 
Sofia, of Fieke, in de Groninger 
synagoge. Heel wat voetstappen 
heeft Clara in en rond het ge-
bouw gezet toen ze er rabbijns-
vrouw was van 1920 tot 1926. En 

ook in het Rabbinaatshuis, waar 
dit artikel geschreven wordt. Nu 
vergader- en werkruimte van de 
Joodse Gemeente en Stichting 
Fol kingestraat Synagoge; in haar 
tijd het gebouw waar haar man 
als opperrabijn werkte. En waar 
ze wellicht traditiegetrouw, maar 
mo gelijk niet honderd procent 
overtuigd, achter een stevige giet-
ijzeren deur in het mikwe ging. 

Sjeitel (pruik)
Betrekkelijk kort duurde die peri-
ode. Een periode waarin ze intens 
gelukkig was met haar man, maar 
minder gelukkig was met haar 
‘functie’ als vrouw van …  Ze hield 
van haar man, maar niet van alle 

Clara Asscher-Pinkhof terug in háár synagoge
door Marcel Wichgers 

Foto: Marcel Wichgers



DaF 3 tammoez jaargang 25 nummer 3 15

joodse gebruiken waaraan zij ge-
acht werd zich te houden. Uiter-
aard droeg ze een sjeitel als ze zich 
in het openbaar vertoonde. Maar 
dit gebruik was haar een gruwel. 
Als ze ‘s avonds in de beslotenheid 
van haar slaapkamer zat, wierp ze 
de pruik van zich af om weer haar 
eigen lange onbeknelde haren 
te kunnen borstelen. En als rab-
bijnsvrouw fietsen door de binnen-
stad van Groningen? Ongehoord. 
Toch deed ze het, onverstoord.  
Ze deed er alles aan om de jood-
se lessen in de Joodse Gemeente 
van Groningen te modernise-
ren. Het stof en de spinnenweb-
ben, die kinderen ervan 
weerhiel den om écht iets te le-
ren, moesten eruit, vond Clara. 

Aan die periode van intense liefde 
voor haar man – die hij overigens 
evenzeer beantwoordde – en af-
keer van ouderwetse en onnutte 
joodse gebruiken kwam in 1926 
een einde toen Avraham in 1926 
stierf aan een longziekte, moge-
lijk tbc. Ze stond alleen voor de 
opvoeding van haar zes kinde-
ren: Menachem, Elie, Jitschak, 
Meier, Rosa en Sofia/Fieke. 
Met haar optimistische aard 
wilde ze toch iets van het leven, 
van zichzelf en haar gezin ma-
ken. Er doorheen dansen. Maar 
wel noodgedwongen als een ‘dan-
seres zonder benen’. Geampu-
teerd door de dood van haar man.
Het lukte haar wonderwel. Cur-
sussen opvoedkunde ging ze geven. 
Daarin liet ze zien bijzonder voor-
uitstrevend te zijn. Ze keerde zich 
tegen de autoritaire opvoeding die 

destijds heel gewoon was. Overleg 
in het gezin tussen ouder en kind, 
dát was haar pedagogische credo. 

Clara begon ook boeken te schrij-
ven. Kinderboeken vooral, zo-
als de beroemd geworden Ro
zijntje-serie. Joodse kinderlied-
jes ook, die tot op de dag van 
van daag worden gezongen.  
Met al die werkzaamheden lukte 
het Clara haar weduwenpensi-
oen aardig aan te vullen. Ze kon 
zich woningen veroorloven aan 
on der meer Korreweg, de Petrus 
Campersingel en de Westersin-
gel. En vakanties met haar kin-
deren op de Waddeneilanden. 
Ook de rest van haar leven, dat 
eindigde in Israël, beschreef Cla-
ra in Danseres zonder Benen. Dit 
boek was ook de leidraad van de 
expositie Sofia’s Wereld. Citaten 
uit het boek leidden de bezoekers 
van Groningen naar uiteindelijk 
het ‘Nederlandse’ bejaardente-
huis Beth Joles in Haifa, waar 
Clara haar levenseinde vond. 

Mooi(j) idee
De expositie werd met enorm veel 
toewijding samengesteld door de 
Gro ningse studente Moniek Sla-
man. De uitvoering was in han-
den van het Grand Theatre en het 

Groninger Forum. Aan de vele 
maanden waarin Slaman inten-
sief aan de expositie werkte, ging 
nog een heleboel vooraf. Bestuurs-
lid Simone Mooij van Stichting 
Historie Joods Groningen (SHJG) 
was daarbij intensief betrokken. 
“Een aantal jaren geleden kreeg 
ik een e-mail van een dame uit 
Delft”, vertelt Simone Mooij. “Zij 
had in Israël het theaterstuk 
‘Sophia’s Drawings’ gezien. Het 
had veel indruk op haar gemaakt 
en ze had ook gesproken met de 
regisseur van het stuk Pablo 
Ariel. Hij wilde graag met het 
stuk naar Nederland, in het bij-
zonder naar Groningen, komen.” 
Mooij vond het wel een mooi idee, 
en mailde een poosje heen en weer 
met Pablo. Maar ze begreep al 
snel dat dit project de mogelijk-
heden van SHJG te boven ging. 
Maar de Israëlische ambassade 
wil de wel een deel van het vervoer 
van requisieten betalen. En het 
Grand Theatre. en het Groninger 
Forum bleken vervolgens bereid 
alles te organiseren en uit te voe-
ren, waarbij ze alle medewerking 
kregen van de familie Asscher, 
in het bijzonder Sofia’s dochter 
Efrat, die ook optreedt in het stuk. 
Mooij: “Ik heb er verder niets aan 
gedaan, alleen nog de Engelse bo-

De Groninger stadshistoricus en programmamaker Beno Hofman 
interviewde Efrat Hadany voor zijn drieluik over vooroorlogs joods 
Groningen. Het drieluik wordt onder meer op de Groningse stads

zender OOG TV  uitgezonden en is ook te zien op
 www.groningsjoodseerfenis.nl. Ook komt het drieluik mogelijk

uit op dvd. 
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ventitels in het Nederlands ver-
taald. Met andere woorden, het 
idee is afkomstig van de SHJG, 
maar de uitvoering van anderen.”
 
Flory Asscher
De expositie werd in mei ge-
opend in het Grand Theatre aan 
de Grote Markt, met onder meer 
een toespraak van Dirk Mul-
der van Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork. Niet lijfe-
lijk aanwezig maar wel live via 
het  internet was Flory Asscher, 
de 93-jarige weduwe van Elie 
Asscher, de in 2010 gestorven 
oudste zoon van Clara. Ten over-
staan van de genodigden van de 
opening werd zij geïnterviewd.  
Samenstelster Moniek Sla-
man weet nog goed wat Flory 
via de internetverbinding in 
het Grand Theatre vertelde.   
Slaman: “Flory vertelde over het 
weerzien met Elie na de bevrijding. 
Flory had ondergedoken gezeten, 
Elie zat in krijgsgevangenschap in 
Duitsland. Ze hadden elkaar drie 
jaar niet gezien. Elie kwam aan in 
Eindhoven. Ook Flory reist daar 
naartoe, om er voor iemand anders 
een joods jongetje op te halen dat 
uit de kampen was teruggekeerd. 
Flory denkt bij het betreden van 
de opvang in Eindhoven Elie in 
een auto die het terrein verlaat, te 
zien. Ze verklaart zichzelf, en met 
haar vele anderen, voor gek. Toch 
blijkt het hem geweest te zijn. 
Elie reist naar Groningen en hoort 
dat Flory in Eindhoven zit, waar 
hij net vandaan kwam. Hij reist te-
rug, maar Flory is inmiddels naar 
Groningen afgereisd omdat haar Op de foto's is duidelijk Clara Asscher-Pinkhof te zien.

Foto: Marcel Wichgers

Vervolg 'Clara Asscher-Pinkhof terug in háár synagoge'

ter ore was gekomen dat Elie daar 
was. Zo lopen ze elkaar een tweede 
keer mis. Vervolgens blijft Flory in 
Groningen en ontmoeten ze elkaar 
weer. ‘Ik had gedacht dat we weer 
erg aan elkaar zouden moeten 
wen nen, maar het was of we el-
kaar gisteren nog hadden gezien.’” 

Terug naar april en mei 2012, 
de synagoge aan de Groningse 
Folkin gestraat. Tweeduizend 
men sen bezoeken de expositie. 
Een van hen is een vrouw uit Isra-
el. Regelmatig loopt ze tussen de 
foto’s, teksten, films en klanken 
van de expositie. Efrat Hadany 

is haar naam. Dochter van Sofia, 
kleindochter van Clara. Van bei-
den heeft ze haar artistieke ta-
lent. Ze is theatermaakster, kun-
stenares en poppenspeelster. In 
de periode van de expositie trad 
ze in Groningen en Amsterdam op 
met haar stuk ‘Sofia’s Drawings’ 
over haar moeder Fieke en groot-
moeder Clara. Met Efrat is Clara 
zelf weer écht een beetje terug.  . 

Van de redactie:
Op blz. 29 twee etsen van Fieke/
Sofia Langer-Asscher.
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Deze keer wist ik eigenlijk niet 
zo goed wat ik met deze ru-
briek aanmoest. Geen inspira-
tie. Niets bijzonders meege-
maakt op culinair gebied. 

Dit nummer verschijnt ook ná 
Sjawoe’ot en een recept voor Tisja 
be’Av (29 juli – Verwoesting van 
de Tempel) bestaat niet aange-
zien dit niet bepaald een feest-
dag is, maar een treurdag. Een 
dag van vasten en het zingen 
van klaagliederen: Echa, van de 
profeet Jeremia. Een dag waarop 
we stilstaan bij de verwoesting 
van de Tempel door de Romeinen 
in het jaar 70 na de gewone jaar-
telling en nog een aantal andere 
rampen die rond deze tijd van het 
jaar in het verleden plaatsvonden. 

Aangezien ik dit artikel schrijf op 
de 11e mei, nog maar net na alle 
herdenkingen en documentai-
res, films e.d. waarmee we over-
spoeld worden, is het misschien 
toch een idee om wat meer in te 
gaan op deze treurdag. Ik ver-
moed dat velen van u niet pre-
cies weten welke catastrofes er 
allemaal herdacht worden. Mis-
schien ook niet de perfecte plaats 
in een culinaire rubriek, maar het 
kan nu eenmaal zo uitpakken. 

Negende Av – 17 Tammoez
Volgens de mondelinge overleve-
ring hebben veel rampen die het 
Joodse volk in de loop der tijden 
beleefde, op deze dag – de ne-
gende Av – plaatsgevonden. De 
verwoesting van de Tempel in 
Je ruzalem is ongetwijfeld de erg-

ste daarvan. De herdenking van 
deze verwoesting bepaalt ook 
voornamelijk de gebruiken en 
riten op deze dag, waarvan het 
weghalen van het Parochet voor 
de Aron Hakodesj in sjoel er een 
is (uiteraard de avond tevoren). 

Al drie weken voor de val van Je-
ruzalem, op 17 Tammoez (dit jaar 
valt dat op een sjabbat, 7 juli, en 
wordt daarom op zondag 8 juli 
‘gevierd’), werd de stadsmuur van 
Jeruzalem door de vijand doorbro-
ken. De gevechten duurden 3 we-
ken, tot de negende Av. Daarom is 
17 Tammoez een vastendag en wor-
den er gedurende drie weken geen 
feesten gevierd, geen huwelijken 
gesloten, koopt men geen nieuwe 
kleren en knipt men zijn haar niet.
Tijdens de eerste 10 dagen van de 
maand Av eet en leeft men so ber. 
Op de avond voor Tisja be’Av, bij de 
laatste maaltijd voor het vasten,
eet men een hard gekookt ei en ron-
de krake lingen als teken van rouw.  
Het vasten duurt van avond tot 
avond. Men mag zich niet wassen 
en geen leren schoeisel dragen.
Een van de gebruiken is ook dat 
er bij de ingang van de sjoel een 
schaal met as staat; men dom-
pelt er een vinger in om vervol-
gens wat as op het voorhoofd te 
doen als herinnering aan de ver-
brande Tempel. In sjoel brandt 
geen licht, behalve wat kaarsen. 

In Israël was – en misschien is 
het nog steeds – gebruikelijk 
wan neer men een huis bouwt, 
een hoekje onafgemaakt te laten. 
Ook breekt de chatan (bruide-

gom) onder de choepa een glas. 
Zo wordt de verwoesting van de 
Tempel nooit vergeten en blijft 
Je ruzalem steeds in onze gedach-
ten, want: “Indien ik u vergete, 
O Jeruzalem, zo vergete (ik) mijn 
rechterhand.” (Psalmen 137:5) 

Ter herinnering
Nog even een korte samenvat ting 
van de belangrijkste rampen op 
Tisja be’Av:

De Eerste Tempel werd •	
verwoest door de Babyloniërs, 
onder leiding van Nebukadnezar 
(586 voor de gewone jaartelling).

De Tweede Tempel werd •	
verwoest door de Romeinen, on-
der leiding van Titus (70 na de 
gewone jaartelling).

De Bar Kochba opstand •	
werd neergeslagen door de Ro-
meinse Keizer Hadrianus. De 
stad Betar – de laatste vesting 
waar de Joden hadden stand 
gehouden – werd veroverd en ver-
woest (135 na de gewone jaartel-
ling).

Van latere datum:
De Spaanse Inquisitie •	

bereikte zijn hoogtepunt met 
de verdrijving van de Joden uit 
Spanje op Tisja be’Av 1492.

De Eerste Wereldoorlog •	
brak uit op Tisja be’Av in 1914, 
toen Rusland aan Duitsland de 
oorlog verklaarde.

Op Tisja be’Av in 1942 •	
begon de deportatie van de Joden 
uit het Getto van Warschau.
(Voor toch nog een recept zie blz. 
22).

Men neme - de negende Av
door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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Ik begrijp het verdriet van pre-
mier Benjamin Netanyahoe. Het 
overlijden van zijn 102-jarige 
uitzonderlijke vader Benzion Ne-
tanyahoe moet, hoewel niet on-
verwacht, hard zijn aangekomen. 
Benzion Netanyahoe was en is zijn 
spirituele leidsman. Een cynische 
revisionist die het Israëls eerste 
premier, David Ben Goerion, niet 
kon vergeven dat hij in 1947 in-
stemde met de verdeling van Pa-
lestina in een Joodse en Palestijn-
se staat. Alvorens de ideologische 
lijn tussen vader en zoon door te 
trekken, wil ik mijn bewondering 
uitspreken voor de intellectuele 
kwa liteiten van de overledene. 

Benzion Netanyahoe heeft het 
klas sieke boek geschreven over 
de Spaanse inquisitie. Een pil van 
bijna 1200 bladzijden. The Ori
gins of the Inquisition in Fifteenth 
Century Spain is een absoluut 
meesterwerk. Deze diepgaande 
stu die over het lot van de Spaanse 
Joden heb ik met zeer grote be-
langstelling gelezen. Ik neem aan 
dat zijn zoon dat ook heeft gedaan 
en daaruit de les heeft getrokken 
dat Joden in de diaspora niet ze-
ker van hun lot kunnen zijn. Na 
een bloeiperiode van zes eeuwen 
in Spanje, onder de Moren, kwam 
er onder de katholieke vorst Fer-
dinand de Tweede van Aragon en 
diens vrouw Isabella de Eerste 
van Castilië in 1492 een abrupt 
einde aan de Joodse aanwezigheid 
op het Spaanse schiereiland Ibe-
ria. De Joden werden voor de keus 
gesteld óf over te gaan tot de Kerk 
óf hun biezen te pakken. Joden die 

voor Jezus kozen, ontsnapten ook 
niet aan achtervolgingen. De Kerk 
bleef hen wantrouwen. Erger nog: 
In Toledo werd in 1449 de eerste 
anti-Joodse rassenwet, Sentencia-
Estatuto, geformuleerd. Nazaten 
van bekeerde Joden bleven volgens 
dit decreet tot in het oneindige Jo-
den. Het ‘Joodse bloed’ stroomt als 
een levensgevaarlijk virus door de 
geslachten heen, is de betekenis 
van dit decreet dat wellicht ook 
Hitlers antisemitisme heeft geïn-
spireerd. Nieuwe Christenen gin-
gen de brandstapel op, en als dat 
niet gebeurde waren zij niet ge-
rechtigd te getuigen in rechtszaken 
en publieke functies te bekleden. 

Benjamin Netanyahoe heeft dat 
geweten natuurlijk. Zijn vader 
zal het hem wel hebben ingepe-
perd. Het lot dat de grote Joodse 
gemeenschap in Spanje trof, her-
haalde zich in Duitsland in onze 
tijd. Ook daar kwam na een uit-

zonderlijk snelle emancipatie in 
de Duitse samenleving een bar-
baars einde aan. Tussen de jo-
denhaat van de Kerk in Spanje en 
die van Hitler in nazi-Duitsland 
is niet zo’n groot verschil. Brand-
stapel en gaskamer zijn de keer-
zijde van dezelfde medaille. Met 
haat hebben Joden leren leven, 
met moord niet. Het wereldbeeld 
van de oude Benzion Netanyahoe 
werd ook gevormd door de weige-
ring van de Verenigde Staten om 
zijn waarschuwingen voor de Ho-
locaust serieus te nemen en daar 
naar te handelen. Trouwens, het 
zionistische leiderschap kreeg er 
ook van langs omdat het de waar-
schuwingen van de revisionisti-
sche leider Ze’ev Jabotinsky over 
de dreigende Holocaust negeerde 
en naliet de Joden uit Europa te 
evacueren. Ik vermoed dat deze 
hoofdlijnen in het denken van de 
oude Netanyahoe grote invloed 
heb ben op de wereldvisie van zijn 

Benzion Netanyahoe
door Salomon Bouman

Benjamin Netanyahoe en zijn vader Benzion
Foto: Internet
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zoon. Geschraagd door de geschie-
denis domineert het vijandbeeld. 
De vader geloofde niet in vrede, 
de zoon zegt het wel maar handelt 
er niet naar. Benjamin Netanya-
hoe’s waarschuwingen voor een 
Iraans atoomwapen moeten tegen 
het licht van de pessimistische vi-
sie van zijn vader worden gezien. 

Benzion Netanyhoe was verknocht 
aan Israël, maar niet gek op de 
Israëli’s. Hij zette dikke vraagte-
kens achter hun capaciteit om een 
land te leiden. Hij vond de Isra-
eli’s onbekwaam en twijfelde aan 
het voortbestaan van het zionisti-
sche experiment in Israël. Ook dat 
heeft zijn zoon tot in den treure 
van zijn vader gehoord. De vader 
geloofde dat zijn zoon de capacitei-

ten heeft om Israël te beschermen 
in een vijandige omgeving. Wie 
de politiek van Netanyahoe volgt 
en naar hem luistert, kan daarin 
de elementen van het denken van 
zijn vader ontdekken. Netanyahoe 
had nog een goede reden om de 
wereldvisie van zijn vader in zijn 
politiek te integreren. Vijftien jaar 
geleden voorzag Benzion Netan-
yahoe de islamitische explosie in 
het Midden-Oosten en de opkomst 
van islamitische extremisten die 
zich proberen uit te rusten met 
atoomwapens. Uit respect voor het 
historisch inzicht van zijn vader 
staat Benjamin Netanyahoe nu 
op de bres tegen de Iraanse nucle-
aire dreiging. Benzion Netanya-
hoe, deze grote historicus van de 
Spaanse inquisitie, gelooft dat de 

islam het Westen zal overweldigen 
doordat de westerse beschaving 
bij gebrek aan leiderschap uiteen 
zal vallen. Wat dat voor Israël zal 
betekenen is duidelijk. Als het 
Wes ten valt, heeft Israël geen toe-
komst, wat Netanyahoe ook doet. 
En misschien wordt hem daarom 
wel door Ha’arets verweten niets 
te doen dat de vrede naderbij zou 
kunnen brengen. Ik deel deze apo-
calyptische kijk op de geschiede-
nis niet. Israël heeft serieuze kan-
sen zich in het Midden-Oosten te 
handhaven als het de realiteiten 
onder ogen ziet en zich niet laat 
leiden door messiaanse instincten. 

Overgenomen van de Crescas
web site met toestemming van
Salomon Bouman.

Leden van de Royal Commission (1936), voorafgegaan door Lord Peel die de verdeling van Palestine in 
een Arabische en Joodse staat aanraadde.
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Gewetenloos
door Simon Soesan

Elk jaar op 4 mei, waar ik ook ben op deze wereld, denk ik even aan 
Nederland. Waar men dan met de vuist op de borst slaat en de zovele 
onnodige slachtoffers van de wrede Tweede Wereldoorlog herdenkt. 
Uiteraard komen daar heel wat persoonlijke gevoelens bij als je een 
uit Nederland afkomstige Jood bent en weet dat juist Nederland het 
land is met het hoogste percentage Joodse slachtoffers van alle door 
de Duitsers bezette landen. En het land met het laagste percentage 
(3%) actieve weerstand van burgers tegen de Duitsers.

slachtoffers van een doctrine. 
Misschien hadden ze het zelfs zo 
niet bedoeld. Die Duitse soldaten, 
niet het dorpje in Gelderland. 
Daarom heb ik besloten het o zo 
tolerante Nederland te helpen 
en wil ik u graag enkele ideeën 
geven om de 4 mei herdenking te 
veranderen in een echte, Hol-
landse en tolerante slachtoffer-
polonaise. Want heus, slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog zijn 
overal te vinden:
• Wat vindt u van de kinderen 
van Himmler, Goebbels en hun 
maatjes, die door hun ouders 
werden vergiftigd? Zijn dat geen 
slachtoffers? Een minuut stilte 
graag voor de zielige kindjes van 
alle Duitse nazi ś!
• Wat vindt u van al die Duitse 
piloten? Dacht u dat het plat-
bombarderen van Rotterdam een 
makkie was? Dat is héél trauma-
tisch hoor! Graag ook een mi-
nuutje voor hen!
• En, oh ja, natuurlijk, al die vrij-
willige kampbewakers? Het is ze 
echt niet in de koude kleren gaan 
zitten hoor! Probeert u maar eens 
6 miljoen man te vermoorden! 
Heel zielig wat die mensen al-

lemaal hebben gedaan! Twee 
minuten voor hen. Kom, tolerant 
Nederland!!!
• Echt, al die mensen die vochten 
voor Duitsland en uiteindelijk ook 
nog verloren ... dat is toch heel 
erg?
• Wat dacht u van de Koninklijke 
Familie? Heel hard weggerend en 
jaren op zielige kamers in Londen 
en Canada? Kunnen we even een 
treurig gezicht maken voor hun 
trauma?
• En dan hebben we de nieuwe 
generatie van slachtoffers: wat 
zal het een schok zijn voor alle 
Moslims – legaal en illegaal – in 
Nederland, dat ze geen deel van 
deze oorlog hebben uitgemaakt! 
Even netjes een uurtje stilstaan 
voor deze slachtoffers, die de 
grootste slachtpartij van Joden 
net gemist hebben ... Geen won-
der dat ze niet willen dat dit ver-
haal op de Nederlandse scholen 
wordt geleerd. Kom op!
• En laten we vooral die 97% van 
de Nederlandse bevolking uit de 
jaren ‘40-‘45 niet vergeten, die zo 
goed de Duitsers hebben gehol-
pen, of alleen maar toekeken en 
geen poot uitstaken, in de hoop 

Ik denk dan hoe we vroeger, in 
Beverwijk en later in Castricum, 
met de Stille Tocht meeliepen en 
bloemen legden bij het oorlogs-
monument.

Uiteraard zijn we nu jaren verder 
en is er een nieuwe generatie die 
anders denkt over het herdenken 
van wat het Duitse volk Neder-
land en zijn inwoners aandeed. 
We hebben al gehoord dat er over-
wogen werd om een prachtgedicht 
te laten voorlezen, goedbedoeld 
geschreven door een jongetje dat 
zijn oudoom legitimatie wilde 
geven, nadat deze enkele jaren 
als vrijwilliger bij de SS had 
gediend en zijn familie, zeker dit 
jonge kind, wist te overtuigen dat 
hij slechts een verkeerde keuze 
had gemaakt en eigenlijk zelf een 
slachtoffer was.

Maar ook elders in Nederland 
vindt men het een goed idee 
om dit jaar ook de Duitse sol-
daten, die tijdens een geweld-
dadige bezetting, gericht op het 
sy stematisch uitmoorden van een 
volk en om het leven kwamen, 
te herdenken. Want ook zij zijn 
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dat ze van de Joden af zouden 
komen, om te ontdekken dat bijna 
10% van de Nederlandse Joden 
aan dit plan is ontsnapt (inclu-
sief mijn ouders, waarvoor mijn 
excuses ...), dat is toch schokkend, 
dat maakt hen toch ook slachtof-
fers?

Nee echt, gaat u vooral door met 
het eren van de duivel en zijn 
handlangers, dat is zo multicul-
tureel, dat is wel zo tolerant, en 
– eerlijk is eerlijk – wel zo typisch 
Hollands! Want niet alleen 
Günther Grass heeft het ware 
gezicht van Duitsland laten zien: 
ook het 4 en 5 mei Comité heeft 
zijn ware gezicht laten zien en nu, 
dankzij een dorpje in Gelderland, 
kan ik eindelijk begrijpen waar-
om juist uit Nederland het groot-
ste aantal Joden is vermoord ti-
jdens die Tweede Wereldoorlog en 
waarom een oud-premier, samen 
met een antisemitisch viswijf op 
alle media in Nederland hun an-
tisemitisme mogen preken: omdat 
het een land is van voornamelijk 
huichelaars en verraders van 
eigen huis en haard. Toch waren 
er nog enkele rechtvaardigen in 
Sedom – mijn ouders waren bij 
de familie Snellen ondergedoken, 
die, uit overtuiging en zonder 
zelfbelang, mijn ouders het leven 
hebben gered – waardoor mijn 
broers, zusters, ikzelf en onze 
kinderen en kleinkinderen mogen 
leven.

Nee. Wij zijn geen oorlogs-
slachtoffers en u hoeft ons niet te 
herdenken. Het is mij nu duide-

lijk wat het werkelijke slachtoffer 
van de Tweede Wereldoorlog is: 
de moraal, het moreel, de in-
tegriteit en de ruggengraat van 
Nederland, allemaal te koop voor 
een habbekrats bij uw politici en 
autoriteiten. Ik zou bijna zeggen: 
Nederland, schaam u!

Maar daarvoor moet men eerst 
een geweten hebben.
© Simon Soesan

Op 4 mei in Nes (Dongeradeel) gaat de kerkklok beieren om 10 mi-
nuten voor 8. De mensen die in de buurt van de kerk wonen gaan in 

hun tuin staan en wachten tot de kerkklok ophoudt. 
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Neem de vla van het vuur, laat 
ze bekoelen, maak van de eiwit-
ten heel stijve suikersneeuw en 
vermeng dit heel luchtig met de 
afgekoelde vla.

Geïllustreerd Ritueel Kookboek 
met dieetrecepten
90 Figuren en afbeeldingen
Malvine Glück en E. Bramson-
Best met medewerking van
Rabbijn I. Vredenburg

Bij het verhaal over ‘de drie we-
ken’ hoorde geen recept. Om u 
toch niet helemaal uit de keuken 
te houden dacht ik ineens aan een 
recept van mijn moeder: citroen-
vla. Citroenen zijn zuur, dus mis-
schien toch een klein beetje een 
link naar de treurige 3 weken. 
Alhoewel het uiteindelijke resul-
taat van de citroenen met de ove-
rige ingrediënten niet bepaald een 
zuur resultaat oplevert; fris dat wel. 

Ik geef u inderdaad het recept 
van mijn moeder (ik heb trouwens 
geen ander recept). Zij maakte het 
vooral ’s zomers en als er gasten 
kwamen – altijd een succes. In het 
Ritueel Kookboek door Malvine 
Glück en E. Bramson-Brest (1932) 
ligt nog altijd een klein blaadje van 
mijn moeder bij het recept van ci-
troenvla (blz. 125, recept nr. 546); 
dat laat ik daar ook rustig liggen. 
Zij kreeg dit kookboek bij haar hu-
welijk in december 1933 cadeau van 
de Joodse Gemeente in Rotterdam. 
Vlak voordat zij en mijn vader op 
aliyah gingen naar het toenmalige 
Palestina (Brits mandaatgebied).
Het kookboek heeft door diverse 
reizen overzee (de oorlog heeft 
het op de een of andere manier 
overleefd) nogal wat te lijden ge-
had. Na mijn moeders overlijden 
in 1967 – vlak voor de Zesdaagse 
Oorlog – lag het behoorlijk uit 
elkaar, met vele briefjes en aan-

te keningen erin. Ik heb het op-
nieuw laten inbinden, nog wel 
met de originele omslag; lekker 
aan getast door het vele gebruik.  
Alle briefjes heb ik er eerst uitge-
haald en later weer teruggelegd.

Citroenvla
Benodigdheden
citroensap van 2 citroenen (een 
eetlepel suiker bewaren voor de 
eiwitten)
3 eieren
80 à 100 gram suiker
half eetlepeltje maïzena
een kopje water
Bereiding
Vermeng de dooiers met het ci-
troensap, de aangemaakte maï-
zena en de suiker. Kook alles 
onder flink kloppen op en laat het 
3 minuten zachtjes doorkoken. 

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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Men vertelt: in de tijd toen de 
heilige Maggied van Zlotsjov nog 
in het verborgene leefde, was hij 
zo arm dat zijn vrouw geen schoe-
nen had en op pantoffels liep die 
ze zelf genaaid had. In die da-
gen vastte hij het merendeel van 
de week en kwam hij nauwelijks 
uit het leerhuis. Elke ochtend 

verkocht zijn vrouw de melk van 
hun enige koe en met het geld on-
derhield ze zichzelf en haar kin-
deren. Op een vrijdagochtend gaf 
de koe ineens geen melk meer. Ze 
lag ter aarde en verroerde zich 
niet. De vrouw deed haar best om 
het dier weer tot leven te wekken, 
maar al haar moeite was vergeefs.  

Ze riep een boer die het kon vil-
len, zodat ze tenminste de huid 
nog had. Nog voor de boer er was, 
kwam rabbi Michal thuis. Hij zag 
de koe daar liggen op het erf, tik-
te er tegen met zijn stok en zei:             
“Toe sta toch op, je moet ons toch 
onderhouden?” En meteen ging 
de koe weer op haar benen staan.

Uit: Een vleugje paradijs - Chassidische vertellingen bijeengezocht door Eli Whitlau
getekend door Piet Klaasse

De Koe
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Ron van Hasselt De oorlog 
van mijn vader – een halve 
familiegeschiedenis
Ben van Hasselt, een Joodse onder-
wijzer uit Appingedam, was goed 
op de hoogte van de ontwikkelin-
gen in het vooroorlogse Duitsland. 
Hij aarzelde daarom niet om in 
de meidagen van 1940 een laatste 
ontsnappingspoging te wagen. Hij 
dacht met een roeibootje Engeland 
te kunnen bereiken. Na een bijzon-
der avontuur op zee, komt hij uit-
eindelijk aan in Engeland. Hoewel 
van oorsprong pacifist, nam hij uit 
volle overtuiging dienst in het le-
ger om van daaruit het fascisme 
te bevechten. Hij kwam als eerste 
Nederlandse militair terug in het 
smalle strookje bevrijd Nederland 
en was daar heel even, onbedoeld, 
de hoogste gezagsdrager. Zijn oor-
log wordt echter vooral bepaald 
door de gruwelijke waarheid die 
hij na zijn terugkeer beetje bij 
beetje leerde kennen. De waar-
heid over wat er met zijn achter-
blijvende familie was gebeurd.  
€ 19.95

Maarten Th. Frankenhuis 
Droomonderduik
Op negenjarige leeftijd raakt Al-
fred Hirsch, een Duits-Joods jon-
getje, onverwachts tijdens een van 
de grootste razzia’s opgesloten in 
Artis. Het is september 1942 en de 
Jodenvervolging is op zijn hevigst. 
Als onderduikertje moet Alfred 
bij na drie jaar zien te overleven 
in de stookkelder van het Apen-
huis zonder direct contact met 
andere mensen. Zijn leven veran-
dert in dat van een nachtdier. In 

zijn beklem mende eenzaamheid 
en ontreddering leeft Alfred meer 
dan twee jaar in een wonderlijke 
fantasiewereld: de dieren en de 
vele beeldhouwwerken in de die-
rentuin worden zijn beste vrien-
den. Maarten Frankenhuis, voor-
malig Artis-directeur, heeft zijn 
eigen ervaringen als onderduik-
kind in Twente verweven met die 
van onderduikers in Artis. Dit is 
zijn zeer persoonlijke en op ware 
gebeurtenissen gebaseerde relaas.  
€ 19.90

Guus Luijters en Aline Pen-
newaard In Memoriam - De 
gedeporteerde en vermoorde 
Joodse, Roma en Sinti kinde-
ren 1942-1945
In Memoriam is een indrukwek-
kend monument van meer dan 
dui zend pagina’s, waarin wordt 
ge probeerd om 17.964 kinderen 
uit de anonimiteit van het grote 
getal te halen. Ze krijgen hun 
naam terug en waar mogelijk 
weer een gezicht. Het gaat om alle 
kinderen die tijdens de Tweede 
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Wereldoorlog vanuit Nederland 
zijn gedeporteerd: 102 transpor-
ten met Joodse, Sinti en Roma 
kinderen. Van ieder kind zijn 
de naam, de geboortedatum en 
het adres opgenomen alsmede de 
sterfdatum en -plaats. Bovendien 
zijn van 3000 kinderen foto’s ach-
terhaald en afgebeeld. (zie ook het 
artikel van Guus Luijters op blz.8)
€ 99.95
 
Peter de Ruiter e.a. Else Berg 
en Mommie Schwarz Kunste-
naarspaar uit Amsterdam 
1910-1942 
€ 35.00

Betty van Garrel De trommel 
van Else Berg
Twee boeken en een tentoonstel-
ling in het Joods Historisch Muse-
um gaan over Else Berg en Mom-
mie Schwarz, een schilderspaar 
uit de Nederlandse vooroorlogse 
avant-garde. Wat een mooi werk, 
wat een oeuvre. Veel daarvan 
staat in het boek over deze twee 
kun stenaars uit Amsterdam.
Het boekje van Betty van Gar -
rel gaat over de persoonlijk pa-
perassen die in het trommel-
tje zaten dat Else Berg in hun 
huis achterliet toen ze wer-
den gehaald om uiteindelijk in 
Auschwitz te worden vergast. 
€ 14.95

Tim H. Hulzebos
Vrijheid vieren
Een bundel verhalen uit de provin-
cie Groningen waarin ‘gewone’ 
men sen vertellen hoe de oorlog be-
slag op hen heeft gelegd en hoe hun 

leven verder gaat na de bevrijding. 
Verhalen die beginnen bij de fami-
lie van de schrijver maar uitdijen 
naar anderen in andere dorpen.  
€ 15.00

Else Berg
Jongetje in de box, circa 1929
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Nieuwe Joodse glossy MZZL! voor breed publiek
door Marcel Wichgers

MZZL! is het nieuwe glossy 
magazine van de Stichting 
Folkingestraat Synagoge 
(SFS) in Groningen. Boorde-
vol informatie over achter-
gronden van de synagoge zelf, 
bekende (joodse) Groningers 
en activiteiten van SFS. Het 
laagdrempelige magazine 
is bedoeld voor een breed 
publiek. Aangezien het blad 
inmiddels blijkt te voorzien 
in een behoefte, zal het waar-
schijnlijk jaarlijks verschij-
nen.

De naam MZZL! is gekozen om-
dat ze zowel de traditie als het 
moderne leven in zich herbergt. 
MZZL! is immers een door jon-
geren in Nederland veel gebruik-
te afscheidsgroet, in de zin van 
‘doei!’. Ook verwijst de klinkerloze 
afkorting naar het Hebreeuws. 
MZZL! Wil laten zien dat de syna-
goge in de Folkingestraat bruist 
van activiteiten: educatie aan jon-
geren, rondleidingen voor groepen, 
concerten, exposities en natuurlijk 
de diensten en bijeenkomsten van 
de Joodse gemeente. Bovendien 
ko men de lezers te weten dat de 
stad Groningen een veelbewo-
gen joodse geschiedenis kent en 
dat er nog volop joods leven is. 

Jacques d’Ancona
Slechts weinig stadjers weten dat 
de bekende straatmuzikant Moti 
van joodse afkomst is. Moti en zijn 
zoon Robin weten daarover in het 
magazine boeiende verhalen te 
vertellen. Over de jeugd van Moti 
in Israël. En over de ervaringen 

van zijn zoon met diens joodse af-
komst. 
Ook over de joodse achtergrond van 
de journalist Jacques d’Ancona is 
wei nig bekend. In MZZL! vertelt 
d’Ancona voor het eerst uitgebreid 
en onverbloemd over zijn Gro-
nings-joodse familie en over zijn 
sterke band met het Jodendom.  
Ook in het verleden heeft Gro-
ningen bekende Joden voortge-
bracht, zoals de schilder Jozef 

Israëls en de voorvechtster voor 
vrouwenrechten Aletta Jacobs. 
Over beiden schreef docente 
vrou wenstudies aan de RUG Mi-
neke Bosch een bijzonder artikel.
Ook over de synagoge aan de Fol-
kingestraat valt in de MZZL! veel 
te lezen. Zoals een interview met 
bouwkundige Jur Bekooij van 
Stich ting Oude Groninger Ker-
ken over de recente ingrijpende 
restauratie. Zo is aan hem te dan-

Maggelende Jozef Israëls werd Groningse Rembrandt
Foto: Clemens Fortuin
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ken dat twee bollen aan de voor-
gevel onlangs voorzien zijn van 
een laag bladgoud. Lezers kun-
nen aan de hand van twee arti-
kelen zelf een rondleiding volgen 
door de synagoge en door de voor-
malige Groningse Jodenbuurt.                                                                                                                                      
  
Moslima 
SFS organiseert in de synagoge 
niet alleen concerten, exposities 
en rondleidingen. Meer en meer 
zal  de stichting zich toeleggen op 
educatie aan scholieren over Jo-
dendom en de multiculturele sa-
menleving. Vandaar dat in een ar-
tikel het nieuwe educatiecentrum 
Cool in Sjoel op de bovengalerij 
van het gebouw wordt gepresen-
teerd. Het centrum zal over enkele 
maanden officieel worden geopend.  
In het educatiecentrum zal ook 
aandacht worden besteed aan 
de islam. De integratie van zo-
wel Joden als moslims in de 
Ne derlandse samenleving ver-
toont immers vele raakvlak-
ken. Daarom bevat de MZZL! 
een uitgebreid interview met de 
beken de Groningse moslima Els 
Fongers, bekend van haar orga-
nisatie Moslima’s voor Moslima’s.   

Bisschop
Wat in een heuse glossy niet kan 
ontbreken, zijn een recept, co-
lumns en mooie foto’s. Het re-
cept van keukenprinses Ruth 
Lipschits-de Leeuwe gaat over 
tra ditioneel joodse viskoekjes. 
De columns zijn geschreven door 
onder anderen Mgr. Gerard de 
Korte (bisdom Groningen/Fries-
land), Marianne Glashouwer 

(voormalig omroepster EO) en 
Peter Breukink (directeur Stich-
ting Oude Groninger Kerken). 
MZZL! is rijk geïllustreerd met 
vele fraaie foto’s van een fotocol-
lectief dat twee jaar lang activitei-
ten in de synagoge fotografeerde. 

MZLL! is in de stad Groningen te 
koop bij onder meer de boekhandels 
Selexyz, Godert Walter, Riemer en 
Van der Velde. Daarnaast in boek-
handels in Haren en Roden. Tij-
dens openstellingen ook te koop in 
de synagoge. Verkoopprijs: € 2,95.
Donateurs van SFS ontvangen de 
volgende editie van MZZL! gratis. 
Donateur worden? Mail naar 
info@synagogegroningen.nl  

Geen Idols en Sjmeidels voor Moti en zijn zoon
Foto: uit Mzzl
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Een dag in het teken van de 
Joodse cultuur voor iedereen.
Een dag om niet te missen!

Op zondag 9 september 2012 
wordt het weer een uitdaging om 
de juiste keus te maken uit de 
15 sprekers die op Jofelcultuur-
dag een lezing geven. Om het 
nog moeilijker te maken, kunt u 
ook documentaires bekijken, een 
stads wandeling maken en zelfs 
volksdansen. Wilt u in de pauzes  
met elkaar kletsen? Kennismaken 
met andere mensen? Iets eten? 
Het kan allemaal op de Jofelcul-
tuurdag vanaf 10.30 ’s ochtends 
tot 18.30 ’s avonds in Leeuwarden.  

In het programma is er voor elk 
wat wils: Zo vertelt prof. Wout 
van Bekkum over Joods Berlijn 
en dr. Jochem Abbes praat over 
Moses Mendelssohn, een Berlijn-
se filosoof uit de 18e eeuw. De 
arts Jacob de Leeuwe komt met 
zijn recente vertaling van de  
Talmoed en Jacob Ben-Chaim 
geeft een antwoord op de vraag: 
Waarom vieren wij het Joodse 
Nieuwjaar zes maanden te laat? 

Drs. Anne Groeneveld vertelt 
hoe ´koosjer´ het Nieuwe Testa-
ment is en striptekenaar Ben 
Ger shon verzorgt een pikante 
‘strip-act’ met zijn ‘IdiJood’ strip. 

Dr. Ronit Nikolsky vertelt in het 
Engels over Mythen in de Bijbel. 
Denise Citroen deelt met ons de 
impressies van haar recente initi-
atief ‘Open Joodse Huizen’ in Am-
sterdam, en drs. Danielle Vos ver-

telt over de drie Joodse begraaf-
plaatsen in de stad Groningen.  
Drs. Karin Daalderop mengt tekst 
met kunst in haar lezing over de 
Kabbala, Kunst & Filosofie, en 
drs. Henk Puts heeft het over de 
illustraties van El Lissitzky voor 
het Pessach-liedje, ‘Chad Gadja’. 

Kunstenaar Joseph Semah zal zijn 
cryptische titel: Black on White 
in memory of the Destruction op 
Jofel ontcijferen, en Iet Schab-
bing vertelt over haar bijzondere 
WIZO-reis naar Israël kort gele-
den. De Amsterdamse fotograaf 
Ron Veeninga vertelt over zijn 
bijzondere sociale kunstproject 
over gastarbeiders in Dubai en 
Annette van der Steen sluit, tra-
ditiegetrouw, de dag af met Jood-
se ‘volksdansen voor dummies’. 

WIZO afdeling Leeuwarden zorgt 
voor broodjes voor een schappelij-
ke prijs.

Graag tot ziens op Jofel cultuur-
dag in Leeuwarden op zondag 9 
september 2012.
 
Wanneer? Zondag 9 september 
2012 in Tresoar te Leeuwarden 
van 10.30-18.30 uur.
Website: http://sites.google.com/
site/jofelcultuur
E-mail: jofel.cultuur@gmail.com
Deelname:  Door  €10,- over te 
maken op bankrekeningnum-
mer (Rabobank): 12.75.94.264 
van Tresoar te Leeuwarden o.v.v. 
‘Jofelcultuurdag’. (Donateurs zijn 
welkom.)
Deze culturele dag is voor ieder-

een toegankelijk.
Adres: Tresoar – Fries historisch 
en letterkundig centrum, Boter-
hoek 1, 8911 DH Leeuwarden. 
Tel. 058-7890789
 

Tekeningen hielpen 
Fieke/Sofia Langer-
Asscher de oorlog te 

overleven.
In mei 1988  werd haar werk 
geëxposeerd in de synagoge Fol-
kingestraat. 

In een interview in het NIW van 
13 mei 1988 naar aanleiding van 
deze tentoonstelling, vertelde zij 
dat zij weer is gaan tekenen toen 
zij met vervroegd pensioen is 
gegaan, in 1981, 'dus ik ben een 
beetje een Grandma Mozes...'

Hiernaast twee etsen:
Droom en De vallei van Jisreël.
Eigendom van Anneke van Rhijn.

Jofelcultuurdag 9-9-12
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24 juni
15.00 uur, Synagoge Folkinge-
straat in Groningen. Het vrou-
wenkoor Focus Vocaal geeft een 
concert. Info en reserveren
focusvocaal@hotmail.com. Entree 
€12,50 Kinderen tot 12 jaar €6, -
Tot en met 7 oktober
In Venlo Floriade 2012! Dagelijks 
van 10-20 uur Sint Jansweg 15, 
5928 RC Venlo.
Israël Week op de Floriade van 16 
tot 22 juli. Info www.floriade.nl
12 juli
Vastendag 17 Tamoez, begin vas-
ten 1.46 uur
29 juli
Vastendag van 9 Aw / Tisja Be-
aw. Verwoesting van de Tempel
Vóór 1 september:
Bestellen van bloemen met 
Nieuw jaarsgroet bij WIZO afd. 
Friesland per tel. 058 2121 524, 
of via
wizofriesland@hotmail.com. Kijk 
ook op www.wizo.nl 
11 september
19.30 tot 21.30 uur, Tresoar, Bo-
terhoek 1 Leeuwarden. Genoot-
schap Nederland-Israël organi-
seert een lezing door drs. Jenni-
fer B. Guetta-Peersmann met als 

onderwerp  ´Van Sinaï naar Sion: 
Jeruzalem als Eden´ Info GNI.nl 
of 058 844 8066.
13 september
WIZO afdeling Friesland brengt 
uw bloemengroet bij de mensen 
thuis.
16 september
Begin jomtov 19.00 uur
17 september 
Eerste dag Nieuwjaar / Rosj Has-
jana 5773
18 september
Tweede dag Rosj Hasjana / 
Nieuwjaar 5773
19 september 
Vastendag van Gedalja, begin 
vasten 5.38 uur
25 september
Erev Jom Kippoer / Grote Ver-
zoendag
Begin vasten en werkverbod 
19.10 uur
26 september 
Grote Verzoendag / Jom Kippoer
30 september
Begin jomtov 19.00 uur
1 oktober 
Eerste dag Soekot / Loofhutten-
feest

Voor tentoonstellingen en
evenementen in het Joods Histo-
risch Museum zie ook www.jhm.
nl of www.jhmkindermuseum.nl 
Tot en met 15 september
JHM Kunstkabinet Chagall
Tot en met 30 september
Foto’s van Joods Amsterdam, 
oorlog en bevrijding, van Emmy 
Andriesse

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

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

E-mail: ietschabbing@hotmail.com

Sjoeldiensten

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

PJGNN: informatie ook over 
sjoeldiensten 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.
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8 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 Rosj Hasjana
19 september   Vastendag van Gedalja
25 september   Erev Jom Kippoer
26 september   Jom Kippoer
30 september   Erev Soekot
1 oktober   1e dag Soekot
2 oktober   2e dag Soekot
8 oktober   Sjemini 'Atseret
9 oktober   Simchat Tora
8 december   Erev Chanoeka
9 tot en met 16 december Chanoeka

Baderech 

Joods onderwijs bij de Progressief Joodse Gemeente Noord 
Nederland. 
www.pjg-noordnederland.nl

In september begint een nieuw leerjaar joods onderwijs voor kinde-
ren van 6 tot 13 jaar. 

Het PJGNN-jeugdonderwijs biedt laagdrempelig, interactief onder-
wijs. Het lesmateriaal is zo opgezet dat kinderen er zelfstandig en in 
hun eigen tempo mee kunnen werken. 

Op zondag 9 september 2012 is er een introductieles voor ouders 
en kinderen. 
Info: onderwijs@post-pjgnoordnederland.nl

Joodse feest- en treurdagen 5772/2012

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
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