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IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Voor u ligt het 120ste nummer van 
JaGDaF! Daar zijn wij buitengewoon 
trots op. Een kleurtje extra om het 
bijzonder te maken. Maar niet alleen 
een kleur, ook enkele interessante 
‘gastauteurs’ die direct bereid waren 
mee te werken.

Dan een interview, eerder verschenen 
in Dagblad van het Noorden met het 
oudste lid van de Joodse Gemeente 
Groningen. Gaat u maar op zoek.
Sowieso in dit nummer nogal wat ‘ge-
leende’ artikelen.

Ook al is het een bijzondere JaGDaF, 
toch is er deze keer een factuur bij-
gevoegd. Geen acceptgiro zoals u 
gewend bent; dat is om extra kosten 
te besparen, maar ook omdat steeds 
meer mensen gebruikmaken van 
internetbankieren. Uiteraard zou het 
plezierig zijn als u deze financiële han-
deling zo spoedig mogelijk verwerkt. 
Eveneens het jaarlijkse ‘een beetje 
meer’ is, zoals u begrijpt, nog steeds 
van toepassing.

Zelfs in Israël besteden ze aandacht 
aan het magische getal 120, want 
daar denkt men een hele bijzondere 
pil uitgevonden te hebben...

Rosj Hasjana en Jom Kippoer zijn 
voorbij – de soeka staat waarschijnlijk 
klaar om in gebruik te worden geno-
men. Het is echter nog niet te laat om 
u allen een goed, zoet en voorspoedig 
jaar te wensen.

Ruth Lipschits-de Leeuwe

Kopij voor het volgende nummer 
kan uiterlijk 16 november 2012 als 
Word document worden ingeleverd bij 
ruthlipschits@gmail.com
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O.R.T.

Dit is de vrome wens die we ie
mand meegeven op zijn verjaar
dag of bij andere heuglijke ge
beur  tenissen, meestal met de 
toevoeging ‘in gezondheid’! 
Eens werd mij de vraag gesteld, 
wat moet je nou wensen aan ie
mand die 119 is geworden? ‘Tot 
120’ klinkt dan niet echt vrien
delijk! Ik heb geantwoord dat ik 
het een heel goede vraag vond en
dat de persoon maar weer bij mij
terug moet komen met die vraag 
op het moment dat hij echt  met
dat probleem wordt geconfron
  teerd. Tot nu toe is hij er 
nog niet op teruggekomen! 

Deze wens is gebaseerd op de
leef tijd die Moshé Rabbe noe
heeft mogen bereiken. 
Op zijn120e heeft hij dit aardse le
ven verlaten. De Tora vertelt ons 
dat Moshé’s krachten niet waren 
afgenomen, niet lichamelijk en 
niet geestelijk. Moshé staat dus 
symbool voor iemand, die in goede 
gezondheid een hoge ouderdom 
heeft weten te bereiken. Daarmee 
is niet gezegd dat iemand niet 
ou der dan 120 zou mogen wor
den, dus bovengenoemde vraag is 
makkelijk te beantwoorden door 
iemand van 119 ‘nog vele jaren 
in gezondheid’ te wensen, zonder 
daarbij een leeftijd te noemen. 

Lechajim – Op het leven!
Deze wens is vaak gekoppeld aan 
het gebruiken van een beetje alco
hol. ‘Lechajim’ zeggen betekent dat 
het glas geheven wordt om daar
aan een goede wens te koppelen 

(ook wel in de Nederlandse taal 
verbasterd tot ‘daar ga je’!). De 
oorsprong van de koppeling tussen 
alcohol en een goede wens, ligt bij 
Noach. Juist door een goede wens 
uit te spreken bij het drinken wil
len we corrigeren, wat er fout ge
gaan is bij Noach. De Tora vertelt 
ons dat Noach, nadat hij uit de 
Ark gekomen was een wijngaard 
heeft geplant en van de wijn heeft 
gedronken en daardoor dronken 
was geworden en zich in zijn tent 
heeft uitgekleed. Zijn zoon Cham 
heeft dit gezien en heeft zijn va
der belachelijk gemaakt. De twee 
andere zonen, Shém en Jefet, 
zijn achterwaarts de tent binnen
gelopen en hebben de naakt
heid van hun vader toegedekt. 
Aangezien het eerste alcoholge
bruik gepaard ging met onge
wen ste neveneffecten heb
ben we de gewoonte om nu 
bij elk alcoholgebruik er een 
goede wens aan toe te voegen. 
Volgens de halacha (Joodse wet) 
moet er tussen het eten van vis 
en vlees iets gedronken worden. 
Aangezien bij onze traditionele 
sjab batmaaltijd meestal als eer
ste gang vis geserveerd wordt en 
daarna de onvolprezen kippen
soep (kunt u zich sjabbat inden
ken, zonder kippensoep? Ik ter

nauwernood) is dat ook het mo
ment om Lechajim te zeggen. 
Mijn zoontjes zijn heel goed in het 
onthouden van namen, van men
sen die een extra zegen nodig heb
ben, en die mensen memoreren we 
dan bij het zeggen van Lechajim. 
Sommigen kennen een wat uitge
breidere versie en zeggen ‘Lechajim 
oelesjalom’, ‘tot leven en tot vrede’. 
Anderen zeggen ‘Lechajim
weliw’ racha’,  ‘tot leven en tot ze
gen’. 

Het bensjen van de kinderen
Het is een eeuwenoude traditie 
dat ouders hun kinderen zege
nen op vrijdagavond. Sommigen 
doen het ook uitgaande sjab
bat. De ouder legt zijn handen 
op het hoofd van zijn zoon of 
dochter en zegent hem of haar. 
Bij een zoon zegt hij: ‘Moge G’d je 
maken als Ephrajiem en als Me
nasje’. Dit waren de kleinzonen van 
onze aartsvader Jakow, die Jakow 
gezegend heeft op zijn sterfbed. 
Bij een dochter spreekt men de 
wens uit dat G’d haar moge la
ten zijn als Sara, Rivka, Ra
chél en Lea. De 4 aartsmoeders.
Daarna gaan we verder met de 
woorden van de priesterzegen:  
‘Moge G’d jou zegenen en bescher
men’
‘Moge G’d Zijn gezicht tot jou 
wenden en jou begunstigen’
‘Moge G’d Zijn gezicht naar jou 
opheffen en jou vrede geven’.

Het is deze prachtige wens die ou
ders aan hun kinderen geven op 
vrijdagavond, na aanvang van de 

Wat heeft Moshé te maken 
met onze wens: tot 120! En 

hoe worden kinderen ge
bensjt  op vrijdagavond?

Ad me’a we’esriem
tot 120!

door rabbijn S. Evers
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sjabbat. Velen hebben ook de ge
woonte om deze wens uit te spre
ken over hun kinderen aan de voor
avond van Jom Kippoer. En het is 
ook vrij standaard om met deze 
wens een toespraak af te sluiten ter 
gelegenheid van een Bar of Bat
Mitswa, met de handen boven het 
hoofd van de jongen of het meisje.
Ook een toespraak bij een 
Choe pa, een huwelijksinzege
ning, eindigt met deze wens. 

De handoplegging
Zoals u hierboven hebt kunnen 
lezen worden de handen gelegd op 
het hoofd van degene die men wil 
zegenen. Dit gebruik is al heel oud 
en wordt in de Tora verschillende 
malen genoemd. Eigenlijk altijd 
als iets wordt doorgegeven, dat 
niet tastbaar is. Door de handop

legging krijgt het een wat concre
tere vorm. Zo komen we het tegen 
bij het brengen van de offers. Als 
iemand een zonde had begaan en 
dan een offer bracht ter verzoening, 
dan legde hij zijn handen op de 
kop van het offerdier en sprak een 
zondenbelijdenis uit. Zo legde hij 
als het ware de zonden op het dier. 
Bij de benoeming van Jehosjoe’a 
als opvolger van Moshé Rabbénoe, 
heeft Moshé ook zijn handen op 
het hoofd van Jehosjoe’a gelegd en 
zo zijn autoriteit doorgegeven aan 
Jehosjoe’a. En al veel eerder zien 
we het in de Tora wanneer Jakow 
zijn twee kleinzonen zegent en 
zijn handen op hun hoofden legt. 

Tot de komst van de verlosser  
Ad bie’at hago’él (de g, zoals in 
girl).

Dit is een fragment bovenin het grootste schilderij dat Chagall ooit gemaakt heeft, de titel is ‘La Vie’ 
(1964). Wereldwijd wordt dit schilderij als zijn meesterwerk beschouwd. Alle thema’s die in zijn leven 

belangrijk zijn geweest komen in dit schilderij voor (zijn Joodse inspiratie – zie het fragment –), zijn on-
gelofelijke fantasie en kleurgebruik. Het hangt in Fondation Maeght in St.-Paul-de-Vence, vlakbij Nice. 

Afmeting: 296 x 406 cm.

Misschien wat minder bekend, 
maar een oude NederlandsJoodse 
traditie is om dit te zeggen tot ie
mand die ‘jaartijd’ heeft. Jaartijd 
is de dag van herinnering van het 
overlijden van een van zijn naaste 
familieleden. Jodendom gelooft in 
een Herleving der doden. Door deze 
wens uit te spreken, wensen we de 
nabestaande toe, dat hij spoedig 
weer herenigd mag worden met 
zijn overleden familielid. Het ant
woord op deze wens is Bimhéra 
wejaménoe ‘spoedig in onze dagen’.  

Tot slot wens ik al onze lezers 
Ad mea we’esriem en zoals wij 
het thuis zeggen Lechajiem we
liv’racha, tot leven en tot zegen!! 

Vervolg 'O.R.T.'



DaF 13 tisjri jaargang 25 nummer 4 5

De Joodse traditie kent grote 
waarde toe aan het getal 120, 
de veronderstelde leeftijd van 
Mozes. Meer algemeen vinden 
we in vele oude verhalen over 
langlevende mensen dit getal 
terug of een veelvoud ervan met 
de zoektocht naar het eeuwige 
leven als onderliggend motief.  

In de Middeleeuwen zochten alche
misten naar het elixer van eeuwig 
leven en sommigen zouden op dit 
zogeheten ‘kompas van de wijzen’ 
wel 400 tot 600 jaar oud geworden 
zijn. In een Joods commentaar op 
het leven van Noach wordt ver
meld, dat hij gedurende een peri
ode van 120 jaar aan zijn ark heeft 
gebouwd. Het is deze ark waarmee 
Noach de zondvloed heeft overleefd 
en de hele mensheid heeft gered.  

120 jaar geleden
Als wij vanaf nu 120 jaar terugre
kenen en dat in het licht plaatsen 
van het Joodse leven in de provin
cie Groningen in het jaar 1892, 
dan pas realiseren wij ons in wat 
voor volstrekt andere tijd wij le
ven. Bijvoorbeeld, op 2 september 
van datzelfde jaar werd in Veen
damWildervank een nieuwe sjoel 
in gebruik genomen op de plaats 
van de oude, omdat de iets meer 
dan 500 leden tellende Joodse ge
meente een toekomst voorzag van 
plaatselijke groei en bloei. Enkele 
decennia daarvoor had hoofdon
derwijzer Jonas Levie Voorzanger 
nog een boek over Het Joodsch in 
Nederland, aan het Hebreeuwsch 
en andere talen ontleende woorden 
en zegswijzen het licht doen zien, 

een literairJoods product uit 
Veendam, nu totaal vergeten.  

De familienaam Voorzanger wijst 
op de in die tijd belangrijke fun
ctie en positie van de voorzanger of 
chazzan die in de synagoge tijdens 
iedere dienst met welluidende en 
mooie stem gebeden en liederen 
ten gehore bracht. Naarmate het 
publiek minder individueel deel
nam aan de dienst, des te promi
nenter werd de voorzanger die na
mens de gemeente voorging in de 
orde der gebeden en gezangen, in 
het Hebreeuws siddoer geheten. 
Het bestuur van de hoofdsynago
ge in Groningen maakte er in 
de 19e eeuw veel werk van om 
zeer geschoolde en bekwame 
voor zangers aan te trekken wat 
wel de kans op conflicten deed 
toenemen: meerstemmige koor
zang werd niet door iedereen ge
waardeerd en leidde in Groningen 
zelfs tot een tijdelijke afscheiding.   

Oppervoorzanger Vleesch-
houwer
Dat speelde in 1892 niet meer en 
zo kon het gebeuren dat opper
voorzanger Juda Izak Vleesch
houwer toen al 15 jaar de dien
sten leidde met veelgeroemde 
des kundigheid en, heel waarde
vol, met kennis van de plaatselij
ke tradities in zang en melodie. 
Er bestond een eigen Groningse 
traditie op Hebreeuwse zang en 
muziekgebied die Vleeschhouwer 
heeft uitgevoerd en bestendigd.  
Hoe weten we dat? Een en ander 
zou zonder meer in de mist van de 
geschiedenis zijn verdwenen, als 

niet in 1928 een uniek document 
was vervaardigd waarin de melo
dieën van Vleeschhouwer werden 
vastgelegd. In 1909 kwam een 
einde aan zijn voorzangerschap, 
hij was toen 70 jaar oud maar 
dat hoeft niet de werkelijke reden 
te zijn van zijn ontslag. Drie jaar 
daarvoor, in 1906, was de nieuwe 
synagoge in de Folkingestraat 
met groot ceremonieel ingewijd. 
Was deze en de huidige sjoel te 
groot voor Vleeschhouwer? Wilde 
het bestuur iemand anders en zo
genaamd beter? Hoe het ook zij, 
Vleeschhouwer legde zijn functie 
neer en zou enkele jaren later op 
25 juli 1913 sterven. Zijn opvolger 
was voorzanger Levie Rosenblatt, 
een heel andere persoonlijkheid, 
niet minder talentvol, maar of 
hij zich met plaatselijke melodie
gewoonten inliet is onzeker. 

Notenschrift 
Feit is, dat de oude chazzan niet 
werd vergeten. Op verzoek van 
kleinzoon Juda Eliza Vleeschhou
wer nam tweede voorzanger en 
koordirigent Benjamin M. Stern 
de taak op zich om de zangtra
ditie van Juda Izak Vleeschhou
wer in notenschrift op te tekenen. 
Daarover zegt Stern zelf het vol
gende in de inleiding: “Ik accep
teerde deze opdracht doch voelde 
de groote schier onoverwinnelij
ke moeilijkheden, die zich bij dit 
werk zouden voordoen. Hoofdzaak 
toch was, het Ghazonoes zóó weer 
te geven als het gezongen was 
… ik hoop, dat het mij gelukt is, 
door een juiste wedergave het 
door den talentvollen en bemin

Koul Jehoedoh (De Stem van Juda) 
Voorzanger Juda Izak Vleeschhouwer in zijn Groningse periode (1877-1909)

door Wout van Bekkum
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ook die in 2006 bij de 100jarige 
viering van de synagoge in de 
Folkingestraat de dienst leidde, 
ge huld in de oorspronkelijke toga 
van zijn overgrootvader. Het is 
aan de tegenwoordige Neder
landsIsraëlietische Gemeente om 
de eigen GroningsJoodse traditie 
van zang en melodie op te pak
ken en ten uitvoer te brengen, 
on geacht de moderne, Hebreeuw
se uitspraak. Voorzanger Jaap 
Krammer was in de jaren zeventig 
en deels jaren tachtig de laatste 
die wat dit betreft het dichtst bij de 
lokale voorzangtraditie stond. De 
afgelopen 120 jaren zijn overbrug
baar door opnieuw te proberen de 
‘oude dreunen’ zoals de schrijfster 

den ghazzen gezongene aan de 
vergetelheid te hebben ontrukt.” 
In 1928 voltooide meester Stern 
zijn ongepubliceerde manuscript 
en noemde zijn werk Kaul Jehoe
doh, Chazonoes J.I. Vleeschhou
wer (‘De Stem van Juda, het 
Voorzangerschap van J.I. Vleesch
houwer’). Het handschrift werd 
ge durende de oorlog verborgen en 
is daarna in handen gegeven van 
de nazaten, de familie Peles in Is
raël die hun Hebreeuwse achter
naam hebben gebaseerd op de drie 
medeklinkers in het woord ‘vlees’. 
Enkele tientallen GroningsHe
breeuwse gezangen met melodie 
zijn op deze manier overgeleverd 
en bestudering ervan leidt tot de 
conclusie dat chazzan Vleesch
houwer zeer creatief was in het 
be denken van eigen of aan Friese 
of Drentse volkszangen ontleende 
melodieën voor bekende teksten 
uit de Joodse liturgie voor sab
bat of feestdagen, natuurlijk in de 
NederlandsJiddische uitspraak, 
zoals verschillende versies van 
Lekho Doudi likras kalloh, penei 
sjabbos nekabbeloh (‘Ga, mijn ge
liefde, de bruid tegemoet, de sab
bat willen we welkom heten!’)  

In 1998 werd in Jeruzalem voor 
de eerste keer tijdens een voor
zangersconcert een aantal zangen 
van Vleeschhouwer ten gehore 
ge bracht, waarna de musicologi
sche interesse voor zijn werk was 
gewekt. Een speciale cd werd in 
2004 vervaardigd door Syncoop 
waarop de achterkleinzoon van 
Vleeschhouwer, Oded Peles, als 
voorzanger optrad. Hij was het 

Carry van Bruggen die noemde 
te zingen of te laten voorzingen.         

Jaap Krammer, Jom Ha'atsmaoet, Haren, 1983

Vervolg 'Koul Jehoedoh (De Stem van Juda)' 
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”Voor mij is het elke dag 4 mei”
Interview met Betty Krammer

door Chantal Bakker

Joodse Betty Krammer (92) 
dook bijna drie jaar onder in 
Nieuw-Amsterdam.
Tweelingdorp plaatst her den-
kingsste nen voor huizen van 
omgekomen Joden.

Groningen: Koffers pakken. 
Klaarmaken voor doorreis, stond 
in het telegram dat het joodse 
echt paar Isse en Roos Den
neboom uit NieuwAmsterdam op 
2 oktober 1942 bereikte. 

De 92jarige Betty Krammer
Den  neboom uit Groningen herin
nert het zich nog goed. “Het was 
even na 20.00 uur. Mijn broertje 
Carel lag al op bed. De buurman 
bracht het telegram dat neef Carel 
had ontvangen van de Joodse 
Raad. “Dit is het”, zei ik “Ze ko
men ons halen.” Krammer was 20 
jaar, doodsbang. Wat er precies 

stond te gebeuren, wist ze niet. 
Twee uur later, om 22.00 uur, ver
liet het gezin Denneboom huis en 
slagerij aan de Vaart NZ 45. “We 
doken onder bij Jan en Corrie van 
Buiten aan de Vaart NZ 23 vlakbij 
de christelijk gereformeerde kerk”, 
vertelt Krammer. "Op 3 oktober 
werden alle Joden in Groningen, 
Friesland en Drenthe van hun bed 
gelicht en naar concentratiekam
pen getransporteerd. Ik kan nog 
altijd niet geloven dat ik de oorlog 
overleefd heb. Als mijn neef dat 
telegram niet had gestuurd… “ Ze 
schudt haar hoofd en zucht. “Kop
je thee?”, vraagt ze. Praten over 
de oorlog, het valt haar zwaar.  

Slapen in een kast
De familie Denneboom sliep twee 
jaar en acht maanden in een kle
dingkast. Overdag bleven ze in de 
slaapkamer van Jan en Corrie. 

Jan van Buiten was tim merman 
en had onder het schuine dak in 
een boven kamer een kast getim
merd. "'s Nachts sliepen we op 
planken en zagen geen licht. Eten 
en drinken waren schaars. Het 
was een angstige tijd, Ik weet 
nog dat er een bom gedemonteerd 
werd bij het station. Het dorp 
liep leeg maar wij bleven zitten. 
Het was de straat op of de lucht 
in. Gelukkig liep het goed af.” 
Een ingekwartierde Duitse sol
daat woonde zes we ken lang 
onder één dak met de familie 
Denneboom. "We durfden amper 
adem te halen. Toen mijn broer 
tje een pan liet vallen, riep ik: 
‘het is over’. Maar die Duitser had 
wonder boven wonder niks door. 
Ook de kringleider van de NSB, 
Toxopeus, niet. Samen met Corrie 
van Buiten stond hij op een dag 
in de kamer, vlakbij onze kast. 
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'Hier verblijft mijn moeder. Voor 
haar is het kacheltje', zei Corrie. 
'U ziet wel dat wij hier verder 
niemand kunnen hebben.' Toxo
peus knikte en draaide zich om. 

Einde aan de angst…
De bevrijding maakte een einde 
aan de angst. “Mijn broertje en 
ik liepen hand in hand naar huis. 
Onderweg golfde de grond onder 
onze voeten. We moesten ons aan 
elke boom vasthouden. Daglicht 
deed pijn aan de ogen. Maar wat 
waren we gelukkig. Nooit meer 
kou lijden, nooit meer honger.” Het 
gezin keek toe toen NSB’er Toxo
peus werd opgepakt. “Wat was dat 
een tri omf.” Maar de vreugde was 
van korte duur. Alle Joden uit het 
dorp zoals rabbi David van Rhijn 
en oudklasgenootjes van Kram
mer, waren er niet meer. Ook de 
familie bleek verscheurd. “Mijn 
vader had drie broers, mijn moe
der een broer en zus. Allemaal 
waren ze vermoord. Even als 
hun kinderen. Neem mijn lieve
lingsoom Max. Hij zat onderge
doken in Orvelte bij boer Koerts. 
Zijn zoon Carel zat in Zwolle 
maar moest daar weg. Hij fietste 
naar Orvelte en vroeg onderweg 
naar boer Koerts. Op 21 mei 1943 
werden ze verraden en opgepakt.”  

In juni 1945 ontmoette de 25jari
ge Denneboom de zestien jaar ou
dere Jaap Krammer. Hij bezocht 
haar ouders, die onderdak boden 
aan zijn nicht. Hij vertelde dat hij 
op 10 juli 1942 te werk was gesteld 
in kamp Kloosterhaar bij Harden
berg. Zijn vrouw Regine (34) en 

kinderen Rita (7) en Sander (5) 
bleven achter in hun huis aan de 
Wassenberghstraat in Groningen. 
Op 3 ok tober 1942 werden zij af
gevoerd naar Westerbork, 23 okto
ber kwamen ze om in Auschwitz.
“Jaap wist van niks”, zegt Kram
mer. “Hij dook onder in Buinen 
nadat hij op 2 oktober 1942 uit het 
kamp vluchtte. In zijn dagboek 
schreef hij zijn gezin iedere dag: 
‘Welterusten en gezond weer op’. 
Wat heb ik veel tranen gelaten toen 
hij mij zijn dagboeken liet lezen.” 
Ook de ouders van Jaap Krammer 
kwamen om in de oorlog. Hij had 
tien broers en zussen, drie over
leefden. 
Na de oorlog opende hij opnieuw 
een tricotagezaak met zijn jongste 
broer Hennie in de stad Gronin
gen. “Ik ging daar in 1947 werken. 
Toen bloeide de liefde op”. In 1951 
trouwde het stel. Jaap overleed 
in 1987. Zeven jaar terug ver
loor Krammer ook haar geliefde 
broer Carel. “Ik mis ze nog ie
dere dag.” Haar blik dwaalt af 
naar portretten van Rita, Sander 
en Regine. Na de dood van haar 
man liet Krammer de foto’s staan. 
“Jaap praatte veel over zijn mooie 
gezin. Dat vond ik niet erg. Zijn 
vrouw en kinderen zijn een deel 
van mijn leven. Het is alsof ik ze 
heb gekend. Door over ze te praten 
heb ik Jaap gered. Dat is liefde.” 
Kram mer wijst naar de tafel. 
“Neem nog een koekje.” ‘Thee is 
niks met niks’, zei moeder altijd.” 
Op 20 juni worden herdenkings
stenen in NieuwAmsterdam gep
laatst voor de huizen van 41 Joden 
die nooit meer in het dorp terug

keerden. Ook voor de wo ning van 
oom Max wordt er een gelegd. “Ik 
denk niet dat ik aanwezig ben. 
Ik ben nooit ergens voor weggelo
pen maar durf de confrontatie 
toch niet meer aan. Weet je wat 
het is. Voor mij is het elke dag 4 
mei. Het verdriet gaat nooit over. 
Overleven wordt zwaar betaald.” 

Overgenomen, en met toestem
ming van, Dagblad van het 
Noorden (Drentse editie) van 15 
juni 2012.
Foto: Jan Willem van Vliet

 Vervolg ”Voor mij is het elke dag 4 mei”
Interview met Betty Krammer

Fontein der eeuwige 
jeugd in Israël binnen 
handbereik

Tel Aviv – Op je 91ste nog 
een potje voetballen met 
je achterkleinkinderen? 
Binnenkort kun je alle dure anti
verouderingscrèmes, lotions en 
plastische ingrepen overboord 
gooien, want voor een paar tientjes 
koop je een Israëlisch pilletje dat je 
levensduur en levensvreugd met 15 à 
20 procent verhoogt ... De Israëlische 
verjaardagswens ‘tot 120’ wordt 
mogelijk binnenkort bewaarheid. 
Het gaat om een Sirt 6 pil. Als 
Israël massaal aan de pil gaat zal 
het land stormenderhand worden 
overgenomen door viriele bejaarden 
die Israëls grenzen bewaken, de 
Knesset bevolken, als badmeester 
fungeren en het verkeer regelen, 
waarschuwt Eliyahu BenMoshe.

[fragment uit een artikel van 
Simone Korkus uit De Groene 
Amsterdammer, 19/26 juli 2012]
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De handen van mijn Vader waren teeder En oud. 
Hij hief boven ‘t geheven hoofd 

Dat schoon symbool: palmentak rankgeloofd 
Met myrtentakken, wilgentak en ceder.

Palmentakken, o, Vader, in het Oost 
Beven die levend in de lichte zon. 

Ach, dat ons volk zijne vrijheid herwon 
En ‘t eigen erf, nu zwervend zonder troost.

Als myrtentakken zal ons geluk geuren 
Wanneer de Levieten weer op den drempel 

Tusschen ‘t Heilig en ‘t Heiligst van den tempel 
Dienst doen: de wierook wijden, de offers keuren.

Wilgentakken: needrig staan en onschoon 
Beekwilgen aan ‘t water, hun kroon geslagen. 
Toch doen hun takken dienst op heilge dagen. 

Zóó vindt een volk, dat needrig dient, zijn loon.

Wij vonden straf. Die als ballingen zwerven 
Kennen boete en het hartbrandend berouw. 

Maar ook de liefde, waarmede zij trouw 
Lijdzaam verlangen naar hunne verre erven.

Wij zwierven veel. En toch keeren wij weder 
Naar ‘t Heilig Land, waar milde honing vloeit 

Uit bonte bloemen. Waar de wijndruif gloeit 
En gouden appels rijpen aan den ceder.

Myrten, wilgen, de ceder en de palmen: 
Vader hief ‘t symbool naar de vier windstreken 

Vanwaar het Volk zal keeren als geweken 
Zijn vijand vlucht bij ‘t juichen van de psalmen.

Geen Dichter, die van zijn volk zóó ver zwierf 
Maar ook geen Dichter, die zóó minnend keert 

Als ik, naar wat Vader mij heeft geleerd 
Het Heiligst te zijn, dat ons volk verwierf.

Mogen mijn Liedren in het stormend duister, 
Mijn hart tot Rust, mijn Volk tot vreugde wezen. 

Vergeet mij niet, mijn Volk, wanneer na dezen 
Uw stad en wet hersteld worden in luister.

Vreugde der Wet
Jacob Israël de Haan

(uit Het Joodsche Lied)
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Het boek De oorlog van mijn va
der is nu een paar maanden uit. 
Na een boekpresentatie waarin 
het eerste exemplaar werd aan
geboden aan Jacques Wallage en 
kort daarna de première van een 
film over Ben van Hasselt door 
Beno Hofman en Arno Cupédo 
is er wat luwte in de publiciteit.
JaGDaF sprak met de schrijver 
Ron van Hasselt.

Tevreden met alle aandacht?
“Ja, vooral in de Noordelijke pro
vincies. Ik denk dat het eerst als 
een soort regioboek werd gezien. 
Daardoor krijg je een bepaald 
soort aandacht. Televisie, radio, 
schrijvende pers, ze zijn allemaal 
langs geweest. Ik vind zelf dat het 
veel meer een algemeen Tweede 
Wereldoorlogboek is. Ik hoor ook 
van mensen dat ze het als ver
plichte kost voor hun kinderen 
heb ben opgevat. Dat klopt wel, 
want het was ook mijn bedoeling 
om het voor de kleinkinderen van 
Ben van Hasselt te schrijven. En 
toen is het als vanzelf toch ook 
een soort Holocaustboek gewor
den. Veel meer dan ik oorspron
kelijk van plan was te schrijven. 
Ik krijg ook vaak te horen dat 
het juist voor nietJoden een heel 
goede introductie is om je in te 
kunnen leven wat de consequen
ties waren voor het gewone dage
lijkse leven onder de bezetting.”

Dan bedoel je het verhaal van je 
ooms?
“Mijn ooms, mijn tantes, mijn 
nicht jes, mijn grootmoeder. Ze 
staan er allemaal in. Hun verha

len hebben natuurlijk grote in
vloed gehad op mijn vader. En, ja, 
ook daarom is het meer een Holo
caustboek geworden dan ik ge
dacht had. Het verhaal van mijn 
vader is natuurlijk spectaculair. 
Zijn vlucht uit Nederland, en zijn 
met enige heroïek omlijste terug
keer. Ik denk, dat de combinatie 
van al die verhalen het toch tot 
een écht boek maken, waarin flink 
wat elementen zitten die het ook 

voor buitenstaanders interessant 
maakt. Ik noem het dan ook een 
halve familiegeschiedenis. Half, 
omdat een familie gehalveerd is 
en half, omdat ik maar een be
perkt gedeelte kan vertellen van 
wat er met die familie gebeurd is.”

Waarom zo’n boek? Er zijn er toch 
al tienduizenden over dit onder
werp geschreven?
En er mogen nog wel tienduizenden 

De oorlog van mijn vader
Interview
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bijkomen. Er zijn zoveel verhalen 
die het waard zijn verteld te wor
den. Dat gedicht van Leo Vroman:

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen 
en herhaal ze honderd malen  
alle malen zal ik wenen 

er zijn geen woorden voor, maar 
elke schrijver gaat de uitdaging 
aan om er woorden voor te vinden. 
Dat maakt het onuitputtelijk.” 

Toch, waarom zo’n boek?
“Eigenlijk leg ik het wel uit in het 
voorwoord. Daarin schrijf ik zo
iets dat ik nog steeds het naïeve 
geloof heb dat we van de geschie
denis kunnen leren. Die gedachte 
gaat, geloof ik tegen de tijdgeest 
in, maar iemand schreef me dat 
al die herinneringen niet wegge
stopt mogen worden en doorver
teld moeten blijven. Dat vind ik 
ook. Ik heb het verhaal van mijn 
ouders altijd heel indrukwekkend 
gevonden, in meerdere opzich
ten. Ik had ook altijd het idee dat 
daarover wel een boek zou worden 
geschreven. Ik had alleen nooit 
gedacht dat ik dat zelf zou doen. 
Alle dingen uitzoeken, met men
sen spreken, archieven doorplui
zen en tenslotte alles op een rijtje 
zetten, dat was een pelgrimage 
naar het verleden die voor mij 
al een heel bijzondere ervaring 
was. Dat had ik nooit willen mis
sen. Als er dan een boek uitkomt 
dat ook nog eens goed ontvangen 
wordt, dan krijg je een soort sere
ne dankbaarheid. Mijn ouders zou
den tevreden zijn, denk ik dan.”  

Bens broer Simon van Hasselt met zijn dochter Sophie (Fietje)  op de 
Vismarkt in Groningen. Deze foto uit 1942 is opgenomen in De oorlog 
van mijn vader en is symbool geworden voor de Jodenvervolging in 

Groningen. 
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Ikzelf zat in Jeruzalem, waar 
mijn jeugdvereniging Haboniem 
me gezonden had om een jaar 
het Machon LeMadrichei Chuts 
Lé aretz (International School for 
Youth Leaders, red.)  ´te doen .́ 
Binnen drie jaar zat ik ook in 
het leger, nadat ik eerst een paar 
jaar koetjes had gemolken in de 
kibboets Bet Ha émek. Tegen die 
tijd was mijn Ivriet al redelijk en 
begreep ik de realiteit van leven 
in Israël al een beetje, maar ook 
toen dacht ik niet veel aan de 
toekomst.
Toen ik enkele jaren later onder 
de Choepa stond in de grote sy
nagoge van Tel Aviv, had ik al 
vertrouwen in de toekomst, maar 
snapte er geen snars van. Bij 
de geboortes van onze kinderen 
waren er al gedachten aan de toe
komst, die veilig ver weg was.
Iets meer dan een jaar geleden 
werd ik opa. Kijkend in de spiegel 
ken ik die meneer ergens van, 
begrijp ik dat ik opa ben, maar 
snapte er nog steeds geen snars 
van. Binnen een jaar tijd werd de 
kleine Yoav mijn beste maatje, 
die ik ten eerste gekke bekkies 
leerde trekken. Toen hij ook nog 

een gezond gevoel voor humor 
bleek te bezitten, was mijn wereld 
compleet.
Terwijl ik in mijn hoofd aan J̀a 
zuster, nee zuster´ dacht en `m´n 
opa, m´n opa´ neuriede, rolde ik 
met hem over de vloer, speelde en 
leerde hem al snel mensen aan 
het schrikken te maken, wat hem 
erg aan het lachen maakt. En 
als hij dan na een uurtje spelen 
moe is, klimt hij naast me op de 
bank,  speen in zijn mond en valt, 
al leunend tegen mij, even snel in 
slaap.
Op zulke momenten denk ik 
dan aan Jodendom en Zionisme. 
Vreemd, ik weet het, maar zo ben 
ik. Mijn familie kwam in 1639 
naar Nederland. Toen de Duitsers 
besloten ons Volk uit te moorden 
en heel wat gewillige Hollanders 
ze erbij hielpen, werden mijn ou
ders gered door de familie Snellen 
uit Sevenum. Achtentwintig ja
ren later werd ik door mijn broer 
opgehaald van het vliegveld dat 
toen nog gewoon Lod heette.
Dat alles is bijna 39 jaar geleden. 
Waarschijnlijk net zoals iedereen 
ga je dan door het leven en beleeft 
het ´nu ,́ zonder veel gedachten 

aan de toekomst te besteden. Ik 
ben de laatste tijd lang en veel 
in het buitenland voor ons landje 
en het contact met mijn kleine 
vriendje verloopt veel over Skype. 
Juist deze kleine dreumes van 
15 maanden oud, drukte me 
met mijn neus op het feit dat ik 
nu in de toekomst leef: onlangs 
belde zijn moeder me via Skype 
en toen Yoav me daar zo op het 
scherm zag, begon hij te lachen, 
wees naar mij en zei opgetogen: 
"Saba!!", gevolgd door het trekken 
van een scheef bekkie, zoals ik 
hem geleerd had.
Op zo een moment is er geen Is
raëlisch-Arabisch conflict. Obama 
bestaat dan niet en zelfs de hele 
wereld staat op de achtergrond. 
Want hij vertelde me dat ik zijn 
opa ben. Wat er met dat jochie uit 
1973 is gebeurd is veel minder 
belangrijk dan wat er vanwege 
dat jochie uit 1973 is gebeurd: 
een tweede generatie van mijn 
gezin heeft zich aan mij kenbaar 
gemaakt. In Israël. Thuis.
Ik zie de geschiedenis van ons 
Volk als een ketting. En bij elk 
gebeuren komt er een nieuwe 
schakel bij deze lange, lange ket

De Toekomst
door Simon Soesan

Als je als bijna achttienjarige van Nederland naar Israël gaat, dan 
denk je niet aan de toekomst. Je denkt aan het avontuur, aan zionis-
me, aan de geschiedenis, maar je denkt niet aan de toekomst. Voor 
mij waren dat extra turbulente tijden toen: mijn broer haalde me op 
in uniform, want hij was onze eerste soldaat in het eerste Joodse le-
ger sinds het jaar 70. Een maand later vocht hij aan het Suezkanaal, 
toen onze buren ons op Yom Kippoer aanvielen. Binnen enkele dagen 
lag hij gewond in het ziekenhuis, wat hem niet tegenhield om binnen 
de kortste tijd weer voor ons land te vechten. 
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ting. Soms is een schakel zwak, 
de ketting is meerdere malen 
stuk gehakt, maar die ketting is 
er wel degelijk. En ik zie het als 
onze plicht om te zorgen dat deze 
ketting door blijft gaan. Religi
eus, liberaal, hetero, homo  we 
zijn één volk. Iemand vertelde me 
onlangs dat niet de Joden bepa
len wie Joods is. Dat bepalen de 
antisemieten. Iets om over na te 
denken. En in tijden dat onze rab
bijnen het omgekeerde doen van 
wat onze Wijzen, die altijd bezig 
waren met het moderniseren 
van ons geloof, en met het `user
friendly´ maken van ons geloof, 
komt een nieuwe generatie ons 
vertellen dat er wel degelijk hoop 
is voor een toekomst.
Mijn kleine bijdrage was naar 
Israël, naar huis te gaan waar ik 
een gezin stichtte en waar mijn 
kleine makker mij overtuigt dat 
hij de toekomst is. In mijn eerste 
van 5 oorlogen die ik al in Israël 
heb meegemaakt, was er een lied 
dat mij erg imponeerde en wat ik 
nog steeds citeer: ét hamangina 
hazot ie efsjar lehafsiek´  deze 
melodie valt niet niet te stoppen.
Dat zijn wij, dat is ons Volk. 
En mocht u deze mijmeringen 
een beetje gek vinden, dan bent 
u niet de enige, want Yoav zag 
mij onlangs weer een raar gezicht 
trekken en riep “Saba Mesjoega!”. 
En hij kan het weten, want hij is 
de toekomst.

©Simon Soesan
(eerder gepubliceerd in 'Levend 
Joods Geloof')

Synagoge in de Folkingestraat
Grafiek van Lika Tov, ook Lika Tov is oud-Haboniemer en woont al 

heel lang in Jeruzalem.
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De relatie tussen Israël en de diaspora
door Salomon Bouman

Waarom zijn er zo opvallend wei
nig contacten, religieus of sociaal 
tussen de duizenden Israëli’s die 
in Amsterdam en in de rest van 
Nederland (de mediene) verblij ven 
en de plaatselijke Joodse gemeen
schap? Ik denk dat ik met deze 
vraagstelling het hart van de re
latie tussen de diaspora en Israël, 
de Joodse hoop raak. Ik ken dat 
probleem van nabij omdat ik bijna 
veertig jaar in Israël heb gewoond 
en daar mijn Israëlische kinderen 
heb gekregen. Thuis, in Ramat 
Hashron, heb ik gezien en gehoord 
hoe de kinderen op school worden 
’opgevoed’ in de Israëlische ethos. 
Ik zal het wat gechargeerd stel
len: het schoolprogramma brengt 
de kinderen dichter bij de aartsva
ders dan bij de geschiedenis van 
de Joodse diaspora door de eeu
wen heen. Op de holocaust na is er 
weinig aandacht voor het Joodse 
leven na de verwoesting van de 
laatste tempel door de Romeinen. 
De nadruk van het onderwijs ligt op 
Israël, met als onderbouw Tenach. 
In die zin gaat er van het onder
wijs een sterke nationalistische
zionistische impuls uit. Israëli’s 
hebben de neiging zich in het buit
enland superieur te voe len boven 
laten we zeggen de Ams terdamse 
Joodse gemeenschap. Door taal 
en achtergrond hebben ze weinig 
gemeen met hun Joodse broe ders 
hier. Je zou kunnen zeggen is ons 
geloof dan geen bindmiddel? Is 
het dat wel tussen katholieken 
in Italië en Nederland? Nee toch!  

Uit ervaring weet ik dat er in Is
raël een nieuw Joods volk is ont

staan dat zijn eigen weg gaat en 
zich niet door de diaspora wil la
ten beïnvloeden. Wel innen maar 
niet luisteren. Het is goed deze 
realiteit hier onder ogen te zien. 
Daarom zijn Nederlandse Joden 
vaak in de war en droevig als het 
over Israël gaat. Zij willen zich zo 
graag met het Joodse land iden
tificeren maar steeds vaker gli
jdt die identificatiedrift af op de 
te vaak zorgwekkende en niet te 
vatten nieuwsstroom uit Israël. 
Voorop gesteld: Israël is een fan
tastisch land. Er is onder moei
lijke omstandigheden enorm veel 
gepresteerd. Ivriet is de algemene 
landstaal geworden van een fasci
nerende lite ratuur en toneelkunst. 
De hightech bloeit en is de basis 
van imponerende literaire ontwik
kelingen.  De levensstandaard is 
statistisch beschouwd op Euro
pees niveau ge komen. Ik zou dit 
loflied kunnen voortzetten en 
wij zen op de opvang van de mas
saimmigratie uit de vroegere 
SovjetUnie, uit Ethiopië ook na 
1967. Israël heeft bovenmenselijk 
gepres teerd onder de enorme druk 
van de Arabische vijandschap. 
Het is een historische paradox die 
naar mijn overtuiging de gigan
tische Israëlische overwin ning in 
1967 op Egypte, Syrië en Jordanië 
de Joodse Staat op een zionistisch 
dwaalspoor heeft gebracht. Israël 
is in een zionistische opwel ling 
door de verovering/bevrijding van 
de Westelijke oever van de Jordaan        
Judea  en      Samaria in een  Pale
  stijnse hinderlaag verstrikt  ge
 raakt.  

Kort na die oorlog in 1967 sprak 
in Ramallah de Palestijnse his
toricus dr ArefelAref. ,,De Is
raëli’s gaan hier nooit meer weg’’, 
zei hij. Dat heeft hij toen goed 
gezien. Ik stond op 17 mei 1977 
vlak bij de Likoedleider Mena
hem Begin. Zijn partij had verras
send onder de invloed van de oor
log van 1973 de verkiezingen van 
de Arbeidspartij gewonnen. ,,Er 
zullen honderden nederzettingen 
verrij zen’’, zei Begin, getrouw aan 
de ondeel baar  heidsgedachte van 
EretsIsraël, het land van Israël. 
Ik kan dit thema slechts duiden in 
dit bestek, maar één ding is voor 
mij glashelder: sindsdien is de 
Israëlische samenleving onderge
schikt aan de nederzettingenin
spanning, aan een poging zoveel 
mogelijk van Judea en Samaria te 
behouden in weerwil van het Oslo
verdrag uit 1993 dat in theorie de 
weg opende naar Palestijnse onaf
hankelijkheid. De pragmatische 
in lijvingspolitiek, waarin tiental
len miljarden dollars zijn geïnves
teerd, is ten koste gegaan van de 
nu onder zware druk staande wel
vaartstaat. Na 1967 heeft Israël 
een enorme zwaai naar rechts ge
maakt. De ‘kibboetsstaat’ vóór dat 
jaar, het idee en gevoel van gelij
kheid, is weggevaagd door gierig 
kapitalisme. De kloof tussen rijk
en arm is onaanvaardbaar breed 
en diep geworden. Israël kent helaas 
daardoor al zelfverbrandingen.   

Het debat rond de Palestijnse 
pro blematiek vreet door toedoen 
van rechtse politieke krachten 
aan de wortels van de Israëlische 
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 Yitzhak Rabin
Uit: Graffiti in Yitzhak Rabin Square

November 1995

democratie. Laten we niet en nooit 
vergeten dat premier Jitschak Ra
bin op 5 november 1995 tijdens de 
grootste vredesdemonstratie uit 
Is raël’s geschiedenis in het hart 
van TelAviv, op het bordes van het 
stadhuis is vermoord door een ul
trarechtse vrome nationalist. Wat 
was de zonde van Rabin? Dat hij 
de Palestijnse leider Yasser Arafat 
de hand had gereikt en kennelijk 
mogelijkheden zag de Palestijnse 
problematiek tot een rationele op
lossing te brengen? De geest van 
de moordenaar, de geest van Jig
gal Amir, heeft gezegevierd. De 
Israëlische samenleving wordt 
door de Palestijnse kwestie, door 
een paar honderdduizend Israëli’s 
die in bezet gebied wonen, gegij
zeld. Het publieke debat wordt er 
door verziekt. Nu al zijn er tussen 
de rivier de Jordaan en de Middel
landse zee evenveel Palestijnen 
als Israëlische Joden. Ook presi
dent Shimon Peres heeft begrepen 
dat de demografische explosie in 
het Palestijnse kamp, inclusief 
1.2 miljoen Israëlische Palestij
nen, een tijdbom legt onder een 
democratisch Israël. De weerslag 
van de Palestijnse kwestie in de 
wereld erodeert Israël’s standing. 
Ook onder Joden in de diaspora 
die begrijpen dat Israël uit het 
lood dreigt te raken. Ik heb Iran 
niet aangeroerd, ik heb de ultra
orthodoxe invloed op de samenle
ving buiten beschouwing gelaten. 
Ik heb mijn vinger willen leggen 
op het centrale thema in Israël en 
dat is naar mijn mening de Pa
lestijnse problematiek die Israël 
tegen de achtergrond van de Isla

mitische golf die over de Arabi sche 
wereld gaat in een precaire situ
atie kan brengen. De statusquo 
lijkt houdbaar maar dat is schijn.
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Het Joodse leven in Spanje 
werd in 1492 op brute wijze 
ver nietigd. De Spaanse Joden 
werden vervolgd, weggejaagd 
of gedwongen zich tot het ka-
tholieke geloof te bekeren. 
In Zuid-Spanje kunnen in 
di verse steden nog resten ge-
vonden worden van de tijd 
vóór 1492 waarin Joden en 
mos lims redelijk vreedzaam 
naast elkaar leefden. Maar 
hoe is dat in de Noord-Spaan-
se deelstaat Catalonië, met 
name in de hoofdstad Barce-
lona? We zochten en zouden 
vinden. 

In Barcelona hangt een mezoe
za bij een deur. Vlakbij de druk
ke Ramblas, in een van de vele 
smalle kronkelsteegjes van de 
Barri Gòtic (‘Gotische wijk’). 
Het is stil in de Carrer de Mallet. 
Enkele toeristen lopen aan de me
zoeza aan het huis op nr. 5 voor
bij. Die zijn op weg om te shoppen 
in de grotere winkelstraten in 
de buurt, of om toeristische trek
 plei s  ters zoals de oude kathedraal 
van de stad te bekijken. Geen 
idee dat ze zich in de ‘Call’ bevin
den, de voormalige joodse buurt.
Op enkele uitzonderingen na. 
Een paar Amerikanen lopen rond 
in het steegje van het gebouw 
met de mezoeza. En een stel dat 
Ivriet met elkaar spreekt. Wel
licht op zoek naar iets wat sinds 
ruim 500 jaar niet meer bestaat: 
de oude joodse buurt van Bar
celona. Het zoeken wordt hen 
niet ge makkelijk gemaakt. De 
gemid delde reisgids op pocketfor

maat, zoals die van de ANWB, 
rept er met geen woord over.
Maar als je er na lang speuren ein
delijk bent, wordt je beloond met 
informatie op een paar plaquet
tes aan de muren van de steegjes.  

De deur bij de mezoeza is laag. Te 
laag voor de moderne mens. Hij is 
onderdeel van een oude muur aan 
Carrer Marlet nr. 5 en behoort tot 
de middeleeuwse hoofdsynagoge 
van de stad. Ze is niet alleen de 
oudste synagoge van Spanje, maar 
naar verluidt ook van heel Europa.   

Pas aan het eind van de 20e 
eeuw kwam de oorspronkelij
ke bestemming boven water. 
Daarbij bleek ook dat de stenen 
vloer onder het gebouw stamt 
uit de 2e eeuw, de Romeinse tijd. 
Aan de synagoge kwam een eind 
op 5 augustus 1391, de bloedige 
dag waarop het joodse leven in 

In Barcelona hangt nog een mezoeza
door Marcel Wichgers

Close up van Mezoeza in de Carrer de Mallet in de 'Call'
Foto: Marcel Wichgers

Maar liefst 50 jaar lang was Shlo
mo ben Aderet (12351310) hier 
rabbijn. Hij is ook bekend onder het 
acroniem Rashba (de eerste letters 
van Rabbi Shlomo ben Aderet). 
Als we bij de deur staan, kunnen 
we helaas niet naar binnen. Net 
op het verkeerde moment geko
men: het souterrain waarin een 

museum is gevestigd, is op andere 
uren geopend voor het publiek.  
Opmerkelijk is dat de oorsprong 
van het gebouw bij toeval is ont
dekt. Lange tijd was het gebouw 
in vergetelheid geraakt, werd een 
stomerij en een opslagplaats voor 
elektrische apparaten. Kenne lijk 
lenen voormalige synagogen zich 
goed voor dergelijke bestemmin g
en. In de Groningse synagoge wer
den in de Tweede Wereldoorlog ra
dio’s opgeslagen en werd na 1952
een wasserij annex stomerij ge
vestigd.  
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de buurt werd vernietigd. Het ge
bouw, en alle bezittingen van de 
Joodse gemeenschap, werden in 
beslag genomen door de Spaanse 
koning. In de 17e eeuw werd op 
de onderste muren van de voor
malige synagoge het huidige ge
bouw met woningen geplaatst.
Jammer dat we niet meer de 
ge legenheid hebben naar bin
nen te gaan, want het is onze 
laatste dag in Barcelona. 
 
Maar gelukkig hebben we een  
zeer beknopte routebeschrijving 
op de kop weten te tikken waarin 
enkele andere overblijfselen staan 
van de joodse buurt. Zo moeten er 
vlakbij gebouwen zijn waarin mik

wes voor mannen en vrouwen za
ten. De Catalaanse naam van de 
straat herinnert er nog steeds aan 
de baden: Carrer de Banys Nous. 
  
Even zoeken, en ja, ook daar 
hangt een tegeltableau aan een 
muur. Vlakbij zat het mikwe voor 
de mannen, nu een trendy meu
belzaak. De vrouwen baadden 
zich aan het eind van de straat, 
op een kruising. Aan het markan
te gebouw valt niets te zien van 
een voormalig mikwe. Er zit nu 
de chique tearoom Caelum (‘he
mel’) in. Je kunt er snoep kopen 
dat in kloosters gemaakt wordt… 

Katholieken hebben ook een 

ande re plek in de buurt in be
slag genomen. De Església Sant 
Jaume staat waar ooit de tweede 
synagoge van Barcelona stond. 

We slenteren nog wat verder, 
denkend dat we de sporen van 
het voor malige joodse leven in de 
stad nu wel gezien hebben. Tot 
we toevallig langs het Historisch 
Museum van Barcelona komen. 
Een groot spandoek hangt op de 
gevel. Met levensgroot de naam 
van Shlo mo ben Aderet. Een expo
sitie is er over hem te zien. Helaas, 
het is net sluitingstijd geweest. 
Meer informatie:
www.calldebarcelona.org

Mikwe tegeltableau
Foto: Marcel Wichgers
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kunstmatige korven leerde de mens 
de honingproducten beheersen. 
Korven werden gemaakt van hout, 
van aardewerk of van vlechtwerk.
Een oude afbeelding van bijen 
houden stamt uit Egypte, maar 
dan is het al een goed georgani
seerde activiteit. De afbeelding, 
in een tempel in Abussir, dateert 
uit de Vijfde Dynastie (25692420 
BC). Honing was een van de hei
lige attributen van de farao. Ze 
kregen het als grafgift mee in de 
piramiden, zo bleek uit vondsten. 

Het oude testament staat bol van 
verwijzingen naar honing. Zoals 
de spreuk van Salomon: “Mijn 
zoon, eet honing, want het is goed”. 
Duidelijke aanwijzingen voor het 

Het hierna volgende originele 
recept en beschrijving van ho
ning in de geschiedenis werd mij 
toege stuurd. Het artikel stond in 
het Archeologie Magazine. Met 
toestem ming van de hoofdredac
teur en Lizet Kruyff mogen we het 
artikel overnemen. Het recept is in 
het bijzonder geschikt voor Rosj 
Hasjana. Dat is het inmiddels 
geweest. Het is echter een tamelijk 
ingewikkeld recept. U heeft een 
heel jaar om te oefenen zodat u op 
Rosj Hasjana 5773 deze honingro
zetten vol trots kunt presenteren. 
Veel succes! (Ook de redactie van 
JaGDaF gaat oefenen!)

Ruth Lipschits

Eten bij...het land van 
melk en honing

door Lizet Kruyff

Mijn zoon, eet honing, want 
het is goed
Deze zomer ontdekten archeologen 
dertig bijenkorven bij de opgra
ving van Tel Rehov in het noor
den van Israël. Ze dateren uit de 
negende en tiende eeuw voor onze 
jaartelling, toen het stadje een 
bloeiend centrum van activiteiten 
was. De cilindervormige korven 
zijn gemaakt van klei en stro en 
hebben een afmeting van 80 bij 
40 centimeter. De ruimte waar ze 
werden gevonden bood plaats aan 

100 korven. Een duidelijk bewijs 
voor grootschalige bijenteelt in 
de regio. Naar schatting leverden 
de dertig korven 500 kilo honing 
per jaar op. De zoektocht naar 
het Land van Melk en Honing be
rust blijkbaar niet op fabeltjes.
Vóórdat de mens bijen ging hou
den verzamelden ze de honing van 
wilde bijen. Een van de eerste af
beeldingen daarvan is te vinden 
in een grot in Arana in Spanje. De 
rotstekening is ongeveer 9000 jaar 
oud en laat een man zien die een 
nest van wilde bijen van honing 
berooft. De bijen nestelen in een 
holte in een grot. Honing was een 
gewild en gewaardeerd product. 
Voedsel van de goden, werd het 
wel genoemd. Met het maken van 

Tel Rehov, cilindervomige bijenkorven gemaakt van klei en stro
Foto: internet

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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houden van bijen staan er echter 
niet in. Lange tijd is gedacht dat 
de honing, waaraan gerefereerd 
werd, het sap van geperste dadels 
was. De Romeinse schrijver Pli
nius weidt pagina’s lang uit over 
bijen: “Van alle insecten komt aan 
de bijen de eerste plaats en met 
recht de grootste bewondering toe 
omdat dit de enige soort is die ter 
wille van de mens is geschapen. Ze 
verzamelen honing – het zoetste, 
fijnste en gezondste sap –, maken 
honingraten en was voor duizend 
gebruiksmogelijkheden. Ze zijn 
bestand tegen zwaar werk, bren
gen bouwwerken tot stand, hebben 
een staatsvorm, voeren onderling 
overleg, staan gezamenlijk onder 
leiding van aanvoerders, en – het 
meest opmerkelijk –  kennen een 
leefwijze die afwijkt van alle ove
rige dieren, omdat ze als soort niet 
tam zijn en toch ook niet wild.” 

Recept honingrozetten
Bijen maken honing van de nec
tar die ze uit bloemen halen. Deze 
vervoeren ze in hun krop en ver
volgens wordt de honing opgesla
gen in de cellen in de bijenkorf. De 
planten die de mensen het meest 
voor honingproductie gebruiken 
zijn de acacia, raap, klaver, roze
marijn, sinaasappel, linde, tijm, 
eucalyptus en heide. Vanwege de 
vondst in Tel Rehov een traditio
neel Joods recept, dat bij het Jood
se nieuwjaar, Rosj Hasjana, gege
ten wordt. Op Rosj Hasjana wordt 
traditioneel een stuk appel of 
brood in honing gedoopt opdat het 
nieuwe jaar ‘zoet’ moge worden. 

Nodig voor ongeveer 10 stuks
450 gram kristalsuiker- 

600 ml water- 

1 theelepel citroensap- 

2 volle theelepels honing- 

1 eetlepel vanilleessence,- 

450 gram bloem- 

2 grote eieren- 

snufje zout- 

plantaardige olie om te frituren- 

Bereiding
Om de siroop te maken doe je het 
water met de suiker in de pan. Het 
water moet de suiker bedekken. 
Breng dit aan de kook en voeg het 
citroensap toe. Laat het ca. twin
tig minuten zachtjes koken zon
der deksel. Roer af en toe. Voeg 
dan de honing en vanille toe, roer 
goed om en zet het van het vuur.
Doe in een grote kom bloem, eie
ren en zout. Kneed het goed met je 
handen dooreen. Verdeel het deeg 
in twee gelijke stukken en dek het 

af met een doek. Laat het tenmin
ste een kwartier rusten. Rol het 
deeg zo dun mogelijk uit, ongeveer 
drie millimeter, en snijd het met 
een scherp mes in dunne repen 
van ongeveer 2 centimeter breed 
en 20 centimeter of meer lang.
Doe zoveel olie in een wok of fri
tuurpan dat het ongeveer 10 cen
timeter diep is. Verhit dit goed. 
Probeer even met een kruimeltje 
deeg of het direct gaat bruisen. 
Rol ieder reepje deeg voorzich
tig losjes om drie vingers tot een 
rozet. Neem dan twee vorken en 
plaats die in het midden van een 
deegrozet. Til de rozet met de vor
ken op en plaats hem enkele mi
nuten in de olie. Herhaal dit bij 
iedere rozet afzonderlijk. De ro
zetten zullen opzwellen en goud
bruin kleuren. Haal ze dan snel 
uit de pan en laat ze op keuken
papier uitlekken. Giet een lepel 
siroop erover en serveer warm. 

Een honingbij verzamelt stuifmeel (aan de pootjes) en nectar
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Leo Frijda Het Jodendom laat 
je niet los – over schrijvers en 
hun Jodendom
Dit is een boek met stukken over 
joodse schrijvers als Heinrich Hei
ne, Franz Kafka, Joseph Roth, 
Carrie van Bruggen en Stefan 
Zweig, Aharon Appelfeld, Imre 
Kertész, Paul Celan en Georges 
Perec. Het zijn vrijwel allemaal 
schrijvers die meenden (al) enige 
af stand te hebben genomen van de 
traditie van hun voorvaders maar 
bemerkten dat het Jodendom hen 
niet losliet. Zij wilden volwaar
dig deelnemen aan een samenle
ving die dat vaak niet toestond. 
Met de nationaalsocialisten aan 
de macht werden zij hardhan
dig als Jood bestempeld. “Ik ben 
een Jood op bevel”, zei Imre Ker
tész. Al zei Kertész nadrukkelijk 
ook: “Mijn Joodse identiteit is 
veel te interessant (of te belang
rijk) om te worden gezien in de 
lichtbre king van de krankzinnige 
waan die antisemitisme heet”. 
Wat het Jodendom voor die schrij
vers betekent, in hun leven en 
in hun werk, is het thema van 
deze columns. Het zijn ‘persoon
lijke as sociaties’  van Frijda, geen 
beschrij ving van een tijdperk of 
volledige schrijversportretten. Er 
staat veel informatie in en ze bren
gen belangrijke schrijvers, veel 
uit MiddenEuropa onder onze 
aan dacht, schrijvers die hier niet 
zo bekend zijn, zoals Ilse Aichin
ger, Leo Perutz en Ernst Weiss. 
Frijda is een belezen man, hij 
kan verbanden leggen, op invloe
den wijzen. Aangenaam ver
rast ben ik door Frijda’s keuze. 

Maar vraagtekens heb ook ik bij 
zijn aanpak. Waarom? Omdat hij 
al zijn schrijvers tot Jood maakt. 
Terwijl veel van de besproken au
teurs uit geassimileerde gezinnen 
komen, en zichzelf geen Jood noe
men, ook al hebben de nazi’s dat 
wel gedaan. Ze geneerden zich 
niet voor hun joodse afkomst, 
dat niet, maar het Jodendom was 
voor een aantal  van hen een deel 
van hun achtergrond, een zeer 
be langrijk deel, een achtergrond 
die een ingrijpende invloed heeft 
ge had op hun leven, maar die 
achtergrond  betekende niet dat 
allen zich Jood gingen noemen. 

En daar lijkt Frijda niet tevreden 
mee te zijn. Zeggen dat je een joodse 
ach tergrond hebt lijkt niet ‘genoeg’. 
Het lijkt wel of je hoort te zeggen: 
‘ik ben een Jood, ik ben een Jodin.’
En daar zet ik vraagtekens bij. 

Deze colums heeft Leo Frijda 
oorspronkelijk geschreven voor de 
website van het  Joods Educatief 
Centrum Crescas.

Een uitgave van Amphora Books, 
prijs € 23,50

Aharon Appelfeld Imre Kertész

Aharon Appelfeld en Imre Kertész zijn vrienden:
Zaterdagavond voorjaar 1995. Jeruzalem. Aharon Appelfeld neemt 

zijn vriend Imre Kertész mee naar Mea Sjeariem. "Appelfeld" schrijft 
Kertész in Ik, de ander, "zit gereserveerd naast me op een soort bank, 

maar hij verbergt zijn diepe betrokkenheid bij het gebeuren aller
minst. Toch steekt hij met zijn hemdsmouwen, gladgeschoren wangen 
en Hamburgs petje enigszins af bij de overige aanwezigen. Ik draag de 

witte linnen hoed die ik in Venetië heb gekocht".

Foto's en tekst uit: Leo Frijda, Het Jodendom laat je niet los.



DaF 13 tisjri jaargang 25 nummer 4 21

Albert Cohen Het boek van 
mijn moeder
Uitgeverij Van Gennep heeft er 
een aangename gewoonte van ge
maakt: het opnieuw uitgeven van 
boeken die eerder, soms tiental
len jaren eerder, zijn verschenen 
bij Van Gennep zelf of bij ande
re Nederlandse uitgeverijen. 
Tot nu toe zijn het vertalingen, zo
als titels van Siegfried Lenz. En zo

als kortgeleden Het boek van mijn 
moeder dat eerder in 1987 uitkwam.
Het is een kleine roman waarin 
Cohen op een innemende ma
nier een aangrijpend portret 
schetst over zijn moeder, een 
vrouw die een gewoon mens 
was, maar wel een goed mens. 
Zoons van nog levende moeders, 
vergeet niet meer dat uw moeders 
sterfelijk zijn. Ik zal niet tevergeefs 

hebben geschreven als een van u na 
lezing van mijn lijkzang één avond 
vriendelijker zal zijn tegen zijn moe
der, vanwege mij en mijn moeder. 

Verschenen in een prettige nieu
we vertaling van Paul Syriër voor 
slechts € 9.90

The Jerusalem Post Ivrit

Ik lees al vele jaren de The Inter
national Jerusalem Post. Sedert 
ruim een jaar is er een maand
blad, de Jerusalem Post Ivrit. 
Op dit maandblad kun je een 
abonnement nemen. Dat heb ik 
gedaan. Het is een Hebreeuw
se maand uitgave voor de hele 
familie met korte artikelen in 
het Ivrit waarbij een woordenli
jst met de relevante woorden in 

het Ivrit (met uitspraak), Engels 
en Frans. Hiermee kun je jezelf 
Ivrit aanleren. Het blad ziet er 
leuk uit met leerzame illustra
ties om te oef enen. Ook tips hier
voor: plak een stickertje met de 
Hebreeuw se en Nederlandse naam 
op het voorwerp bijv. een vork.
Al met al wie dagelijks bruikba
re woorden in het Ivrit wil le
ren, kan met deze uitgave op 

een leuke manier uit de voe ten. 

Een abonnement kost € 52 per 
jaar voor 12 afleveringen.
Per email te bestellen of voor 
informatie: newsubs@jpost.com
website: www.jpost.com (Zoek op: 
Ivrit).

Anneke van Rhijn
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Dit artikel wordt geen recensie 
over een uitstekend restaurant 
dat kosjere wijn uit Spanje aan 
de gasten biedt. Het is echter 
niet alledaags, een kosjere wijn 
tussen alle andere nietkosjere 
wijnen op de wijnkaart. Theo 
Mulder, eigenaar van Restaurant 
De Pauw in Groningen, heeft al 
lang in zijn ruim bemeten assor
timent van kwaliteitswijnen ‘een 
parel onder de wijnen’ en wel een 
kosjere wijn uit Spanje. Waarom 
een kosjere wijn op de wijnkaart? 

Geschiedenis en herkomst van 
de ze wijn is bijzonder genoeg om 
hieraan een artikel te wijden.
De kosjere ‘Flor de Primavera’ 
komt uit het wijngebied Mont
sant, dat ligt in een bergachtig 
gebied ten zuidwesten van Bar
celona en ten westen van de stad 
Tarragona. De bodem bestaat 
hier uit arme leisteen en graniet. 
Het gebied kent vele oude wijn
gaarden, stokken van 100 jaar 
oud zijn hier geen uitzondering. 

Theo Mulder: “Er zijn vele kosjere 
kwaliteitswijnen. Bekend zijn o.a. 
de wijnen uit Israël. De ‘Flor de 
Primavera’ is echter een heel bij
zondere wijn die op de wijnkaart 
voor De Pauw een toegevoegde 
waarde heeft. De wijn is wereld
beroemd en wordt naar heel veel 
landen in de wereld geëxporteerd. 
(Buitenlandse) gasten herken
nen de wijn op de wijnkaart en 
zijn dan verrast. Het is een rode 
wijn die o.a. goed past bij stevi 
ge vleesgerechten en wild. Ik werd 
eens door de importeur voor een 

proeverij uitgenodigd in Mont
sant. Het was oogsttijd en daar
door ook een goede tijd om een 
indruk te krijgen van het proces 
hoe deze kosjere wijn in de Cel
ler de Capçanes wordt gemaakt. 
Het is een kostbare aangelegen
heid, alleen al door het vele hand
werk, maar het resultaat mag er 
zijn: een parel op de wijnkaart!” 

Bundeling der krachten
De coöperatie van Capçanes werd 
in 1933 opgericht door vijf wijn
boeren. Voor 1933 waren het in 
deze streek allemaal zelfstandige 
boeren met versnipperde stukken 
land waar wijn werd verbouwd. 
Een moeilijk bestaan. In 1933 
werden de krachten gebundeld en 
ontstond de coöperatie van Capça
nes. Tussen 1994 en 1998 kwam 
er een totale omslag. Twee jonge 
wijnmakers werden aangetrok
ken en er werd van bulkverkoop 
in tanks overgeschakeld op afvul
ling alleen op fles. Van de Joodse 
Gemeenschap in Barcelona kwam 
het verzoek een kosjere wijn te 
maken. Grote investeringen in 
een (aparte) kelder waren nodig. 
De bank kreeg 100.000 flessen 
als onderpand voor de lening die 
nodig was voor deze investering. 

De huidige 80 leden werden vanuit 
de coöperatie volledig begeleid in 
de wijngaard. In totaal heeft men 
250 ha wijngaard en ca. 2.000 va
ten voor de opvoeding na gisting 
van de wijnen. Op het ruwe ter
rein is alleen handmatige oogst 
mogelijk. Een groot deel van de 
wijngaarden die tot op 600 meter 
hoogte liggen, is bijzonder oud; 60 
tot 100 jaar is geen uitzondering. 
Om die reden is de opbrengst per 
hectare zeer laag. De naam ‘Flor 
de Primavera’ betekent voorjaars
bloem en is bij Capçanes gegeven 
aan de eerste moderne wijn in 
1996 die toen (en nu) enorm goed 
scoorde in allerlei proeverijen. De 
naam Montsant komt van de ka
rakteristieke bergrug die hier het 
gebied domineert.Volgens kenners 
is de beste coöperatie van Spanje, 
Celler de Capçanes. Deze coöpe
ratie is mede op het hoge niveau 
gekomen omdat aan het maken 
van een kosjere wijn veel hogere 
(andere) eisen worden gesteld.Van 
de wijnstokken mag eens in de 
zeven jaar niet worden geoogst, 
minimum leeftijd van de stok
ken is vier jaar. Er mogen géén 
or ganische meststoffen worden 
ge bruikt, geen bacteria, gisten of 
enzymen worden toegevoegd en 
gebruik van gelatine is niet toe
gestaan; wel gebruik van bento
niet* en eiwit mits geopend en 
gebruikt door een rabbijn. Alleen 
nieuwe flessen mogen worden ge
bruikt. 1% van de wijn moet aan 
arme mensen worden gegeven. 
Alleen Joden die zich houden aan 
de sjabbat zijn bevoegd het wijn
bereidingsproces uit te voeren. 

Kosjere wijn uit Spanje
Montsant ‘Flor de Primavera’ (kosjer) Peraj Ha’abib

door Anneke van Rhijn
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De productie en het behande
len van kosjere wijn wordt uit
sluitend gedaan door Joden. De 
wijn, het druivensap en alle pro
ducten die wijn of druivensap 
bevatten, moeten in Joodse han
den blijven gedurende het pro
ces. Het intensieve proces van 
wijn maken stelt nogal wat eisen.
Hoog niveau van hygiëne en 
schoonmaak van materialen.

De tanks voor het fer•	
menteren en de materialen die 
gebruikt worden in de productie 
moeten gekasjerd worden en mo
gen alleen voor het kosjere proces 
van wijnmaken worden gebruikt.

Alle basismaterialen die •	
gebruikt worden voor wijnmaken 
moeten gecertificeerd zijn voor 
de Joodse Wet d.w. z. moeten een 
certificaat van kosjer hebben. 

Het proces begint met het •	
vullen van de tanks met water, drie 
keer met een interval van 24 uur.

Als de druiven in de wijn•	
makerij aankomen en in de pers 
zullen gaan, moet er een rabbijn 
(of een andere Joodse persoon met 
de kennis) aanwezig zijn; in zijn 
handen wordt het wijnmaken ge
legd. De rabbijn volgt de instruc
ties van de wijnmaker en de wijn 
die uit dit proces komt, kan worden 
aangemerkt als een kosjere wijn. 

De wijn wordt geproduceerd vol
gens de Joodse Wet onder super
visie van het prestigieuze Rab
binaat Orthodox Union uit de 
Verenigde Staten, de Kosjere 
Federatie van Londen in nauwe 
samenwerking met de locale rab
bijnen van Chabad Lubavitch. 

Deze kosjere wijn werd in 1996 bij 
de top drie van Spanje gerekend. 
De coöperatie kon door het succes 
van de kosjere wijn beginnen met 
een bredere range van kwaliteits
wijnen en stoppen met de druiven
verkoop voor bulkwijnen (wijn in 
grootverpakking). Dertien jaar 
la ter vertegenwoordigt de Peraj 
Ha’abib maar 3% van de totale 
productie, maar hij hoort wel tot 
de beste kosjere wijnen ter wereld. 
De wijnbereiding van de vier ver
schillende druiven (garnacha del 
pais 40%, cabernet sauvignon 35%, 
carinena 30% en tempranillo 5%) 
gebeurt gezamenlijk, in één keer. 

De wijn is krachtig voor bij het 
eten van o.a. stevige vleesgerech
ten en wild. Maar ook héél fijn 
om zo aan te nippen. In ‘wijntaal’: 
concentratie, rijkdom, zwoel, to
nen van cassis, bramen, kruiden 
(garnacha), veel zwoel fruit en een 
duidelijke houtopvoeding van 14 
maanden op nieuwe en gebruik
te Franse eikenhouten vaten.  

De wijn is verkrijgbaar bij QVSe
lect en kan o.a. via internet be
steld worden. U kunt opgeven of 
u de bestelling bij een restaurant 
die wijn betrekt van QVSelect 
(bijv. De Pauw) wilt ophalen of 
dat de bestelling naar uw huis
adres moet worden gestuurd. 
Indicatie prijs per fles: € 26,50. 

*Bentoniet is de kleisoort die 
wordt gebruikt om wijnen te kla
ren, zodat eiwitten neerslaan.

Bronnen:
Met dank aan Theo Mulder, 
Restaurant De Pauw
Informatie van QV Select en 
Wijn  import J. Bart
Internet algemeen

Relevante websites:
www.depauw.nl
www.cellercapcanes.com
www.qvselect.nl
www.wijnimportbart.nl
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Onlangs verbleven we een aantal 
dagen in het Duitse Bad Neu
enahr, een klein kuuroord gelegen 
aan de Ahr, een zijriviertje van de 
Rijn. In het naburige Middeleeuw
se stadje Ahrweiler ontdekten we 
vroeger al eens een synagoge  die 
mooi is gerestaureerd  en een om
muurde Joodse begraafplaats. In 
de synagoge, waarop een plaquette 
is bevestigd ter nagedachtenis aan 
de slachtoffers van het naziregi
me, is een en ander te zien over de 
verdwenen Israëlitische gemeente.   

Nu zagen we op de plattegrond van 
het veel jongere Bad Neuenahr 
óók een Joodse begraafplaats aan
gegeven. Na 25 jaar onderzoek 
gedaan te hebben naar de Joodse 
geschiedenis van de provincie 
Groningen, waarvoor we heel wat 
begraafplaatsen in kaart brach
ten, was het tamelijk vanzelfspre
kend om dit ‘Jüdischer Friedhof’ 
te bezoeken. Na enig zoeken von
den we aan een modderig voetpad 
bergopwaarts een kleine begraaf
plaats. Het hek was stevig met 
een hangslot gesloten, maar we 
konden ons langs wat struikgewas 
wringen, zodat we toch de stenen 
van dichtbij konden zien. Er staat 
een metaheerhuisje dat in dezelfde 
oriëntaalse stijl is gebouwd als 
de synagoge te Groningen. Op de 
buitenmuur is een klein bordje be
vestigd dat als eerbetoon voor de 
slachtoffers van deze kehilla is be
doeld. Hun namen zijn daarop niet 
vermeld, evenmin hun aantal. Op 
de grond lag een groot bloemstuk 
van de burgerlijke gemeente met 
daarnaast een uitgedoofde kaars.

Op ontdekkingsreis
Er zijn niet veel graven. Dit be
graafplaatsje deed denken aan 
dat van Zuidbroek. Maar de ste
nen laten zien dat de mensen hier 
welvarender waren dan in die 
Groninger plattelandsgemeen
te. Het zijn veelal fraaie, royale 
grafmonumenten. Familienamen 
die we daarop meermalen aan
troffen waren Borg en Voss.
We waren nieuwsgierig gewor
den. Deze begraafplaats bewees 
dat er naast de sjoel in Ahrweiler 
ook Joods leven in Bad Neuenahr 
was geweest en daarvan hadden 
we bij eerdere bezoeken nooit iets 
gemerkt. Wel hadden we tijdens 

een interview gehoord dat een 
Gro ninger Joodse textielfamilie 
hier in het verleden kuurde. Nu 
wilden we er meer van weten. De 
vrouw die ons een appartementje 
verhuurde kon niets vertellen. Zij 
werd na de oorlog geboren. Wel 
bracht ze ons een dik boek over 
het dorp. Daaruit kwam een leven
dig beeld van een bloeiend Joods 
bestaan aan de Ahr naar voren. 

Bruisende Joodse geschiede-
nis... 
Omstreeks 1850 ontstond rond de 
hete bronnen (nu nog bekend van 
het Apollinariswater met de ro
de driehoek) een uitgebreide bad

 Synagoge Bad Neuenahr

Joods kuren aan de Ahr
door Els Boon en Han Lettinck
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cultuur. Mensen kwamen voor hun 
gezondheid naar de baden, dron
ken het bruisende water in heil
zame hoeveelheden, consulteer
den kuurartsen en drentelden 
langs de Ahr of flaneerden door 
het kuurpark waar ze concerten 
bezochten. Behalve het water 
lie ten ze zich ook de voortreffe
lijke Ahrwijnen goed smaken.
Gottfried of Gustav (beide namen 
wor den genoemd) Borg begreep 
dat Joden de kuren net zo pret
tig en genezend zouden vinden als 
nietJoden. Vanuit het nabij ge
legen, veel oudere dorp Heimers
heim vestig de hij zich daarom in 
het kuuroord dat een glorierijke 
toekomst beloofde. Hij stichtte in 
ca.1860 in het centrum, op de hoek 
van de Haupt en de Poststrasse, 
het familiehotel Zur Landskron. 
Hier bood hij de Joodse badgasten 
een koosjere keuken. Na zijn dood 
zette zijn weduwe de zaak, die on
der rabbinaal toezicht stond, voort. 
Ook de wijnen waren ‘rein’. Het was 
een prachtig bedrijf, dat boven
dien gematigde prijzen beloofde. 

Waarschijnlijk hoorde het dorp 
toen tot de kille van Ahrweiler. 
De badgasten en de andere Joodse 
handelslui die toestroomden kon
den echter al spoedig zelf minjan 
vormen. Vanaf 1866 organiseerde 
Borg daarom aparte Joodse dien
sten in zijn hotel. In 1876 schafte 
hij nieuwe Torarollen aan en van 
de inwijding daarvan maakte hij 
een groots feest. De Torarollen 
wer den in een shabbatdienst in 
ge ruik genomen, maar voor de 
ge legenheid was er een ‘Predigt’, 

of tewel de aanwezigen hoorden 
droosjes. Borg nodigde ieder
een op zeer hoffelijke wijze per 
adver tentie uit. Na de dienst ser
veerde hij een feestmaal in zijn 
nieuwe zaal en na 18.00 uur be
gon elders een geanimeerd bal. 
Deze privékille werd in 1896 een 
zelf standige, officiële Israëlitische 
gemeente, waartoe ook het dorp 
Heimersheim hoorde. Deze kehilla 
bouwde in 1901 een eigen synagoge 
in de huidige Wadenheimerstras
se, die toentertijd de Judengasse 
of Jüddejässche werd genoemd. 
Na de inwijding van de sjoel 
sprak men over de Tempelgasse.
Behalve Borgs hotel was er om
streeks 1890 een andere Joodse 
ho recagelegenheid aan het einde 
van de Poststrasse. Het betrof Ho
tel Stadt London, een gastverblijf 
van de eerste rang. Omstreeks 
1900 konden Joden ook terecht in 
Pension Villa Regina aan Haupt
strasse 40, waarop rabbijn dr. Wolf 
uit Keulen toezicht hield. Het was 
hierdoor streng koosjer. Ze hadden 
daar tevens een wijnhandel. Het 
pension was voorzien van een ei

gen kelder. Je kon er koetsen, wa
gens en auto’s in de hotelgarage 
kwijt. De gasten mochten gebruik
maken van de fraaie tuin en alle 
kamers hadden een balkon en wa
ren voorzien van elektrisch licht. 
Kortom: luxe was gegarandeerd.
Er kwamen blijkbaar nogal wat 
Joden kuren. Daarbij waren ook 
zwaar zieke mensen, die meer ver
zorging behoefden dan een hotel 
kon bieden. Voor hen werd op 16 
mei 1910 door de Keulse rabbijn 
dr. Frank vlakbij het station een 
Israëlitisch ziekenhuis geopend: 
Haus Friede aan de Landgra
fenstrasse (nu nr 1012). Joodse 
patiën ten werden hier volgens de 
riten van hun religie behandeld. 
Om dit Joodse ziekenhuis te kun
nen verwezenlijken participeerde 
ook de Joodse gemeente van Ahr
weiler hierin. De heren A. Bär en 
H. Wahl zaten in het bestuur. Zij 
collecteerden ten behoeve van deze 
instelling onder Joodse badgasten, 
die werden uitgenodigd om eens 
een kijkje in villa Friede te nemen. 

In de Hochstrasse woonde van 
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1908 tot 1929 het echtpaar Moses 
Alexander en Sara Dymschüz. Ze 
kwamen uit het Russische St. Pe
tersburg. Of ze zich hier vestigden 
om blijvend te kunnen kuren of om 
handel te drijven vermeldt de histo
rie niet. Wel bewijst hun komst dat 
er internationale aantrekkings
kracht van dit kuuroord uitging.
In de Poststrasse woonde een 
gro te veehandelaar, die Lud
wig Voss heette. Siegmund Pa
radies dreef daar een zaak voor 
wo ninginrichting. Hij had te
vens een filiaal te Aken. David 
Gottschalk verkocht in dezelfde 
straat manufacturen, vooral wol. 
Vanaf 1893 was Hermann Borg 
eigenaar van een ‘Kaufhaus’ op 
de hoek van de Kreuzstrasse
Kurgartenstrasse. Hij verkocht 
confectie, stoffen, ondergoed, 
lakens, slopen, servetten etc.
Deze Joodse middenstand kreeg 
door de Eerste Wereldoorlog te 
maken met een forse teruggang. 
In de hotels werden militairen 
ingekwartierd. Het badleven 
kwam zo goed als stil te liggen. 
Al vertrokken daarom verschil

lende Joodse handelaren, de 
kille Bad Neuenahr bleef tot de 
Tweede Wereldoorlog bestaan. 
Op 10 november 1938, dus een dag 
na de Kristallnacht, marcheerde 
de Hitlerjugend op de vooravond 
van het St. Maartensfeest door 
Bad Neuenahr. De synagoge was 
de vorige nacht gespaard geble
ven maar werd alsnog door brand 
geheel verwoest. Deelnemers aan 
de optocht ontkenden later dat zij 
die hadden aangestoken, maar 
of ze de waarheid spraken is de 
vraag. In 1998 is een zwart gra
nieten monument geplaatst op de 
plek waar ooit de synagoge stond. 

Met dank aan Maria Baenke
Lit.: Ernst Bitzegeio (red.) Die 
Strassen von Neuenahr. Häuser 
und Menschen in Gegenwart und 
Vergangenheit. Bad Neuenahr, 
vermoedelijk 2004, waaruit ook 
de foto’s zijn overgenomen.

Vervolg 'Joods kuren aan de Ahr'

Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.
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Het leek wel het ritueel van een 
zenboeddhist. Eerst het lichten 
van een stoeptegel, het uit graven 
van de aarde. Dan het plaatsen 
van kleine gouden ste nen met 
inscripties: hier woonde Abraham 
Reiss, Elise Reiss, Kaatje Reiss
Bon.

dochter. Zij was pas 29 jaar toen 
ze werd gedeporteerd en ver
moord.

Ik ken hen alleen door de verha
len van mijn oma, de enige van 
de familie die de oorlog overleef
de. Ze sprak er nooit over. Pas op 
het einde van haar leven gaf ze 

Ritueel
Jasper Krabbé

D em n ig  geef t  ze  a l snog  het  g ra f  d at  ze  no oit  hebb en  geh ad

mij een schrift voorzien van foto’s 
en getypt zonder één fout – ze 
was filmvertaalster geweest. Als
of ze voorvoelde dat het verhaal 
anders vergeten zou worden.

Het verdriet en ook het schuld
gevoel doordat zij als enige van 
het gezin bleef leven, hebben 
haar nooit verlaten. Dat heeft ook 
mijn vader getekend.

Zacht grijs stuifzand erover, dan 
grover zand. Het aanstampen, in
wrijven en wegvegen van overtol
lig zand met borsteltje en bezem. 
En tot slot het oppoetsen van het 
goud met een lapje stof.

Beeldend kunstenaar Gunter 
Demnig heeft dit ritueel al hon
derden malen uitgevoerd. Daar 
waar in de oorlog Joden zijn 
weg gehaald plaatst hij – aanvan
kelijk illegaal, en nu op verzoek 
door heel Europa – gedenkstenen 
voor hun voormalige huizen.

Alleen al in Amsterdam zijn er 
afgelopen zondag in negentien 
verschillende straten dergelijke 
struikelstenen geplaatst, van 
de Gerrit van der Veenstraat 
tot de Ruysdaelstraat, van het 
Jonas Da niël Meijerplein tot de 
Oranje Nassaulaan. Schuldige 
landschappen – om kunstenaar 
Armando te cite ren.

De stenen die in de Jekerstraat 
nummer 14 werden geplaatst, 
wa ren ter nagedachtenis van 
mijn overgrootouders en hun 

Met dit gebaar geeft Demnig ze 
alsnog het graf dat ze nooit heb
ben gehad.

Er werden voorzichtig drie klei ne 
kiezelsteentjes op de gouden ste
nen gelegd. Om te bouwen aan de 
herinnering.

De namen op de stenen zijn heel 

klein. Om ze te kunnen lezen 
moet je je gezicht dicht bij de 
steen brengen. Een buiging voor 
de do den. Dat heeft Demnig mooi 
be dacht.

Met toestemming van Jasper 
Krabbé overgenomen uit het Pa
rool van 22 juni 2012.

Demnig aan het werk
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In 1795 kwam Naftali Hirsch 
vanuit Bamberg in Duits
land aan in Loppersum.
Door repressie gedwongen, week 
hij uit naar Nederland. Hier 
trouwde hij met een Nederlands 
Joodse vrouw; zij kregen twee 
kinderen. Met de naamsaanne
ming van 1811 laat hij zich Har
tog Mozes Bamberger noemen, 
naar zijn geboorteplaats Bamberg.  

Na de dood van het echtpaar 
werden zij begraven in Appinge
dam, 10 km. ver. Dat was voor de 
kille Loppersum natuurlijk een 
groot probleem want het vervoer 
was slecht geregeld in die tijd. De 
kille kwam in 1863 met een ver
zoek aan de gemeente Loppersum 
om ter plaatse een stuk grond te 
mogen huren om het te gebruiken 
als Joodse begraafplaats. In dat 
zelfde jaar werd dit verzoek in
gewilligd en werd de kille een stuk 
grond aangewezen ten noorden 
van de kerk aan de Zeerijperweg. 
(Nu hoek Molenweg/Schepperij.) 

Eeuwige rust…?
De huur werd aangegaan voor 
een periode van 100 jaar met 
een huurprijs van ƒ 10, per jaar.
Als Mozes Hartog (een nazaat 
van Naftali Hirsch) in 1879 komt 
te overlijden en zijn vrouw in 
1880, worden zij te ruste gelegd 
op de begraafplaats te Lopper
sum, hopende op eeuwige rust.
Was het maar waar: eeuwige rust!! 
In 1883 had de gemeente beslo
ten de grond waarop de begraaf
plaats gevestigd was te verkopen.
Het huurcontract, in 1863 aange

dus geen sprake van eeuwige rust. 

Nieuw initiatief
Inmiddels zijn door de Stichting 
Historie Joods Groningen initia
tieven ontwikkeld om een steen 
te plaatsen  met daarop de namen 
van de hier begraven mensen. 
Deze steen zal geplaatst worden 
op de verdwenen begraafplaats. 
Het geld hiervoor is nog niet hele
maal aanwezig; op dit moment lo
pen er nog twee subsidieaanvra 
gen.   
Afhankelijk van een en ander 
hoopt de stichting komende herfst 
de steen te kunnen plaatsen. 
Vindt u dit een goed initiatief en 
wilt u iets bijdragen dan kan dat 
op bankrekening 6547671
t.n.v. St. Historie Joods Gronin
gen o.v.v. Verdwenen  Be graaf   
plaats Loppersum. 

Willem Fokkens, voorzitter
St. Hist. Joods Groningen.

[Dit artikel sluit aan bij het 
eerder geschreven artikel van 
René de Vries over dit onderwerp 
in het maartnummer 2012 van 
JaGDaF, nr. 118, red.]

De verdwenen Joodse begraafplaats te Loppersum
door Willem Fokkens

gaan voor 100 jaar, werd zonder 
pardon na 20 jaar beëindigd!
Dat dit zo maar mogelijk 
was is op zijn minst dubieus. 
Er waren inmiddels 23 personen
begraven. 
Ter vervanging  werd een stuk 
grond gekocht van het kerkbe
stuur, gelegen aan de rand van 
de Algemene Begraafplaats voor 
de prijs van ƒ150,. Om hun goede 
wil te tonen kwam de gemeente 
Loppersum de Joden met een 
subsidie van ƒ100,  tegemoet ter 
bestrijding van de onkosten. Dit 
kon de gemeente gemakkelijk 
doen want de  (oude?) begraaf
plaats werd verkocht voor ƒ500, 
met een beklemming van ƒ5, 
per jaar aan notaris L. Wolsink. 
De overledenen zouden zich om
draaien in hun graf als ze van deze 
gang van zaken  hadden gehoord:
Er  was immers eeuwi ge rust be
beloofd! 

De gemeente Loppersum was be 
reid enige beperkende bepa
lin gen op te nemen in de koop
akte waardoor die eeuwi
ge rust gewaarborgd werd. 
In de periode 18831991 is het 
grondstuk acht keer verkocht, 
waarbij de beperkende bepalin
gen van 1883 geleidelijk in het 
niets verdwenen; de gemeente had 
de bedingingen die destijds in de 
akte waren opgenomen natuurlijk 
moeten controleren en nakomen. 
Dat is dus niet gebeurd:  nu liggen 
de overledenen onder een tuin en 
een openbare weg met veel (vracht)
verkeer van en naar Bejaarden
centrum Wiemersheerd. Hier is 

Hoek Molenweg Schepperij te 
Loppersum

Hier onder het gras en de weg 
liggen de overledenen.
Foto: René S. de Vries
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Zondagavond 30 september begint Soekot. Een hele week in de Loofhut met veel vruchten en de loelav. 
In Israël slaapt men zelfs in de soeka! Maar daar is een ander klimaat.

Marc Chagall (1887-1985)
Loofhuttenfeest (Soekot)

Gouache en India inkt. Gift van Ida Chagall aan het Israel Museum, Jerusalem
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30 september
Begin jomtov 19.00 uur
1 oktober
Eerste dag Soekot/Loofhutten
feest
2 oktober
Tweede dag Loofhuttenfeest/ 
Soekot
tot en met 7 oktober
In Venlo Floriade 2012! Dagelijks 
van 1020 uur, Sint Jansweg 15, 
5928 RC Venlo.
Israël heeft een fraaie inzending 
o.a. over de Zeven Soorten.
Info www.floriade.nl
7 oktober 
Begin jomtov 18.45 uur
8 oktober
Sjemini Atseret/Slotfeest
9 oktober
Simchat Tora/Vreugde der Wet
10 tot en met 14 oktober
Internationaal Joods Muziekfesti
val en Cultuurmarkt.
Info www.ijnf.org 
15 oktober
19.30  tot 21.30 uur in Groningen 
organiseert Shalom Culture een 
lezing door Jakob BenChaïm 
over Soekot, het Loofhuttenfeest. 
Entree € 4, - incl. koffie of thee. 
Voor info en aanmelding shalom.

culture@gmail.com
16 oktober
19.30 tot 21.30 uur, Tresoar, 
Boterhoek 1, Leeuwarden. Ge
nootschap NederlandIsraël 
organiseert een lezing door rab
bijn drs.W.J.E. Van Dijk met als 
onderwerp 'ongelooflijke, maar 
waargebeurde verhalen'..
Info 058 844 8066 of gni.nl 
21 oktober
'Het Sieraad', Postjesweg 1 Ams
terdam, Limmoed.
Info en aanmelden
info@limmoed.nl of www.
limmoed.nl 
28 oktober
Einde zomertijd
15 november
19.45 uur. De Goede Herder
kerk, Middenweg 14 Hoogeveen. 
Genoot schap NederlandIsraël 
organiseert een interessante 
avond. Info 0528 268 895 of e
mail a.roell@home.nl 
18 november
Zondagmiddag, Literair Café 
Arte en Amicitiae, Rokin 112, 
Amsterdam. Uitreiking WIZO 
literatuurprijs 2012. 
Meet en greet ook diverse schrij
vers. Voor info en programma zie 
www.wizo.nl 
19 november
19.30 tot 21.30 uur in Groningen. 
Shalom Culture organiseert een 
interessante avond. Voor plaats 
en info mail shalom.culture@
gmail.com Entree en koffie of 
thee € 4, .
20 november
19.30 tot 21.30 uur, Tresoar, 
Boterhoek 1 in Leeuwarden. Ge
nootschap NederlandIsraël orga

niseert een lezing door drs. R.M. 
Naftaniël met als onderwerp 'De 
onderscheidene kenmerken van 
de Israëlische samenleving'.
Waardoor een klein land sterk 
kan zijn. Er is deze avond een 
WIZOstand. Info gni.nl of 058 
844 8066.
9 tot en met 16 december
Chanoeka

Voor bijeenkomsten van het Ge
nootschap NederlandIsraël Oost 
Groningen in Winschoten bel 
0599 587 007, of mail amvink@
tele2.nl 

Voor tentoonstellingen en evene
menten in het Joods Historisch 
Museum zie ook www.jhm.nl of 
www.jhmkindermuseum.nl 

tot en met 30 september
Foto’s van Joods Amsterdam, 
oorlog en bevrijding, van Emmy 
Andriesse
tot en met 25 november
William Kentridge: Black Box/
Chambre Noire.
10 oktober tot en met 17 
maart 2013
Tentoonstelling Het Amsterdam 
van Sal Meijer in het Prentenka
binet

 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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30 september   Erev Soekot
1 oktober   1e dag Soekot
8 oktober   Sjemini 'Atseret
9 oktober   Simchat Tora
8 december   Erev Chanoeka
9 tot en met 16 december Chanoeka

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 email:
post@pjgnnoordnederland.nl

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

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

Joodse feest- en treurdagen 5773/2012

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

Bestuur en redactie van JaGDaF wensen alle lezers van 
JaGDaF een  goed en zoet jaar.

Sjana Tova oemetoeka
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