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IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Tijdens de productiefase van dit num-
mer (alles bij elkaar ca 2 maanden) 
waren het bange tijden. Als deze 
JaGDaF verschijnt hoop ik dat het nog 
steeds relatief ‘rustig’ is rond Gaza. 
Van Simon Soesan hebben we deze 
keer 2 columns opgenomen omdat 
hij voor ons Joden buiten Israël, in 
het veilige Nederland, de juiste snaar 
weet te raken. Het is goed om daar 
mee geconfronteerd te worden!
Overigens wil ik vanaf deze plaats 
Simon Soesan nogmaals bedanken 
dat hij ons (de redactie van JaGDaF) 
carte blanche heeft gegeven om zijn 
columns over te nemen.

Een plezierige mededeling: verreweg 
de meeste lezers hebben hun abon-
nementsgeld betaald! Maar nog niet 
iedereen... Dit is het eerste nummer 
van de 26ste jaargang, dus veel langer 
kunt u niet wachten met de beschei-
den ‘onkostenvergoeding’ voor het 
lezen van ons magazine!

Achteraf nog een kijkje nemen op de 
Floriade? Dat kan – Anneke van Rhijn 
neemt ons mee in die hele grote ‘tuin’ 
daar in Venlo.

Ten slotte is René de Vries – als trou-
we medewerker gedurende vele ja-
ren – nog eens in het zonnetje gezet. 
Nog nooit heb ik onze toch behoorlijk 
grote synagoge zo tot de nok toe ge-
vuld meegemaakt als toen zijn boek 
Joodse Groningers: een mozaïek werd 
gepresenteerd. En ik woon al 43 jaar 
in Groningen!

Veel verschillende soorten boeken 
vragen de aandacht. Kortom – ik wens 
u veel leesplezier en een goed begin 
in het nieuwe jaar 2013 met al direct 
in januari Toe Bisjwat en in februari 
Poeriem.

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Als u dit leest is het al ruim een 
half jaar geleden, dat we naar Is-
raël zijn geweest met ons kleine 
gezinnetje, Gilah en ik, Osher 
Levy(11) en Jehuda(9). Toch vind 
ik het leuk om een aantal hoog-
tepunten van deze reis met u te 
delen, omdat ze tijdloos zijn. We 
plannen onze vakantie altijd na de 
rouwperiode van de 3 weken (17 
Tammoez, 8 juli – 9 Aw, 29 juli). 
Tegen onze gewoonte in, om niet 
ver vooruit te kijken, had Gilah, 
mijn echtgenote, dat deze keer wel 
gedaan. En zo kwam het dat we 
in november 2011 al onze reis ge-
boekt hebben, vertrekkend op 31 
juli. Dat scheelde aanmerkelijk in 
de prijs van de tickets. We vlogen 
naar Tel Aviv vanuit Luik in Bel-
gië. Luik is een heel kleine lucht-
haven, niet veel groter dan 2 aan 
elkaar gekoppelde sporthallen.  
Heel schattig. In de bijlage bij het 
ticket stond dat we geen eigen eten 
mee mochten nemen aan boord, 
alleen wat we gekocht hadden na 
de veiligheidscontrole. Gelukkig 
had den we toch onze voorzorgs-
maatregelen genomen, want na de 
controle was er niets meer te ko-
pen, niet voor de kosjere reizigers 
en niet voor de andere reizigers. 
Op een gegeven moment zagen we 
een bus arriveren bij de terminal, 
vol met Antwerpse Joden die ook 
meevlogen naar Israël. Het gaf 
al een beetje een thuisgevoel.  De 
reis is goed verlopen en na een 
veel te lang durende paspoort-
controle, waren we op weg naar 
onze eerste stop: Kefar Chabad.  

Kefar Chabad is een dorp van de 
Chabad/Lubavitcher beweging, 
waar alleen chassidiem, volgelin-
gen, van deze beweging wonen. In 
Kefar Chabad woont onze oudste 
dochter Chaja met man Shmuel 
en vier kinderen. Net in de peri-
ode dat wij daar waren, gingen ze 
verhuizen van een te kleine flat 
op de bovenste verdieping naar 
een iets grotere flat op de begane 
grond. Wij hebben wat hand- en 
spandiensten kunnen verlenen 
om ze te helpen met verhuizen.
We zijn daar een paar dagen ge-
weest en na een fijne sjabbat bij 
mijn zus in Petach Tikva zijn we 
naar Jeroesjalajim gegaan. We 
hadden een soort halve woning-
ruil gedaan, met vrienden. Wij 
zaten in hun woning en zij wa-
ren wel in Nederland, maar niet 
in ons huis. Zij woonden in de 
mooie wijk Har Nof (berg van het 
panorama), met uitzicht over de 
westelijke kant van Jeroesjala-
jim. In Jeroesjalajim hebben we 
twee hoogtepunten meegemaakt. 

Het binnenbrengen van een 
Sefer Tora – een Torarol
Op initiatief van de Lubavitcher 
Rebbe heeft de Chabadbeweging 
een aantal keren een Torarol laten 
schrijven voor alle joodse kinde-

ren. Elk joods kind, waar dan ook 
ter wereld kan een letter kopen in 
deze Torarol. En nu was de vierde 
Torarol klaar en in een sjoel in de 
Oude Stad werden de laatste let-
ters geschreven en daarna werd 
de Torarol naar de Westelijke 
Muur gedragen. Duizenden kinde-
ren waren aanwezig, evenals de 
beide Opperrabbijnen van Israël 
en vele andere vooraanstaanden 
en minder vooraanstaanden om 
de Torarol te verwelkomen. Osher
Levy vertelde me dat het hem ge-
lukt was om het Sefer Tora een 
kusje te geven, al moest hij het er 
wel voor over hebben dat minstens 
duizend(!) mensen op zijn tenen 
hebben gestaan. Ik heb het wel 
vaker meegemaakt dat een Sefer 
Tora wordt binnengebracht, maar 
nog nooit met zo veel mensen.  
Indrukwekkend! Hoogtepunt 1. 

De tunnels bij de Kottel – de 
Westelijke muur
Ik gebruik liever niet de term de 
´Klaagmuur .́ Ten eerste vind ik 
dat zo negatief klinken, alsof je 
daar alleen kunt komen om te 
klagen en niet voor iets anders. 
Bovendien als je kijkt naar de He-
breeuwse term, dan is het Kottel 
Hama’arawi, de Westelijke muur. 
Ongetwijfeld heeft iedereen nu het 
plaatje voor ogen van dat grote 
plein en die majestueuze muur, 
waar je tegenaan kijkt, waar je 
naar toe loopt, die je zachtjes even 
aanraakt en waar je even het ge-
voel hebt, samen met Hashem, met 
G´d te zijn. Toch is dat maar een 
klein gedeelte van de echte muur. 

Een bijzonder reisverslag 
met 3 hoogtepunten van 

verschillend niveau!

Onze Israëlreis

door rabbijn S. Evers
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Alleen de onderste paar rijen ste-
nen horen bij de Kottel, de rest is 
er in latere eeuwen bovenop gezet, 
door allerlei latere overheersers. 
Sinds enige jaren is het mogelijk 
om via allerlei tunnels af te da-
len tot aan de onderste rij stenen, 
echt op het straatniveau van toen. 
Onder begeleiding van een gids, 
zijn we in die tunnels afgedaald. 
Hij liet een interessante maquette 
zien van Jeroesjalajim, waar, door 
een druk op de knop verschillende 
lagen van de stad omhoog en om-

laag schoven, waardoor je een goed 
beeld kreeg van de ontwikkeling 
van de stad. We daalden steeds 
dieper af en vervolgden onze weg 
langs de westelijke muur van zuid 
naar noord. De westelijke muur 
is de ‘achtermuur’ van de Tempel. 
Aan de oostkant was de hoofd-
ingang en zo kwam men steeds 
verder het Tempelcomplex bin-
nen, van oost naar west. Sommige 
plekken waren alleen toeganke-
lijk voor kohaniem, priesters, en 
het Allerheiligste was alleen toe-

gankelijk voor de Koheen Gadol, 
de Hogepriester, op Jom Kipoer. 
Op een bepaald punt stopte onze 
gids en vertelde dat dit de plek is 
waar we vanaf de westelijke kant 
het allerdichtst bij het Allerhei-
ligste zijn. Ieder kreeg een paar 
minuten de tijd om zijn of haar 
hart uit te storten. Het was aan-
grijpend om te zien dat een aantal 
mensen van onze groep, die geen 
religieuze indruk maakte, op dat 
moment zeer serieus een psal-
menboekje ter hand namen, om 
zich even te concentreren op hun 
band met Hashem. Onze gids ver-
telde ons dat deze plek op 24 juli 
‘bevrouwd’ wordt, omdat een flink 
aantal dames heeft afgesproken 
dat er altijd een aantal van hen 
daar aanwezig is om Tehilliem, 
psalmen te zeggen. Hoogtepunt 2. 

IKEA
En dan nu het derde hoogtepunt. 
Dit hebben we bewaard tot de 
laat ste dag van onze vakantie. De 
auto was al vol geladen, met alle 
spullen. We hebben niets verteld 
aan onze jongens, hebben afscheid 
genomen van Jeroesjalajim en wa-
ren op weg naar Kefar Chabad. 
Vlak voor Kefar Chabad nam ik 
een andere afslag, maar de jon-
gens hadden op dat moment nog 
niet door dat we een andere route 
reden. Tot ze opkeken en plotse-
ling het bekende logo van IKEA 
zagen, er steeg een gejuich op. Wij 
naar IKEA in Israël, niet om een 
of ander onuitspreekbaar meubel 
of ander huisraad te kopen, maar 
voor heel iets anders. Opmerkelijk 
was de gelijkenis met Nederland. 

Vervolg 'O.R.T.'

Vader en zonen in de Oude Stad
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Ook hier werd je min of meer ge-
dwongen om de hele winkel door 
te lopen, maar we hebben toch 
de kortste route gevonden, naar 
… het softijs apparaat! Bij IKEA 
wordt kosjer softijs in een hoorntje 
verkocht en dit was voor onze kin-
deren (en ook voor hun vader) het 
laatste hoogtepunt van onze reis. 
Van een geheel ander niveau dan 
de eerste 2 hoogtepunten, maar net 
zo goed in ons geheugen gegrift. 

NB: http://www.jerusalem-oldcity.
org.il/pages_e/The_Western_
Wall_Tunnels.aspx

 Toe Bisjwat, 26 januari 2013
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‘Verminking van het collectief ge
heugen’, zo noemde René S. de 
Vries de grote leegte die ontstond 
nadat een hele generatie Joden 
door de Sjoa uit de geschiedenis 
was verwijderd. Tijdens zijn boek-
presentatie in de Groningse syna-
goge op 21 oktober jongstleden ging 
René verder in op deze gedachte.  
In zijn boek Joodse Groningers: 
een mozaïek schetst hij het beeld 
van een miniem groepje joodse 
over levenden die konden terugke-
ren naar Groningen en omstre-
ken. Bij hun terugkeer wisten 
zij echter niets meer te herken-
nen van hun vooroorlogse woon-
plaats met zijn joodse cultuur.  
In meer dan een opzicht heeft 
René de Vries geprobeerd over 
De Oorlog heen te stappen. Hij 
wilde graag een verbinding  ma-
ken tussen het rijk geschakeerde 
joodse leven van daarvóór en de 
schrale resten daarvan daarná. 
“En daar moest dit boek over 
gaan! Er waren verhalen genoeg 
OVER de oorlog geschreven”. 

Voor de letterlijk tot de nok toe ge-
vulde sjoel – zelfs de bovengalerij-
en waren druk bezet –  verklaarde 
René dat hij daarin niet geslaagd 
was. Dat inzicht werd hem op 
een emotioneel indringende wijze 
gege ven bij een bezoek aan een van 
oorsprong Gronings-joodse familie 
in Engeland.  In de warme kring 
van meer dan 60 familieleden re-
aliseerde René zich plotseling dat 
ook hij zich had kunnen omgeven 
met een ruime familiekring als de 
Holocaust er niet was geweest. Er 
was voor hem maar één conclusie 

mogelijk. Hij kón in zijn geschrif-
ten De Oorlog niet overslaan. 

De keuze voor de sjoel om de boek-
presentatie te houden was voor 
René vanzelfsprekend. Het boek 
gaat over de Joodse gemeenschap. 
Dit is thuis vanuit een sociaal 
oogpunt, niet vanuit een religieus 
oogpunt. De synagoge is voor mij 
een band met het verleden. De 
Vries is al vanaf de jaren zeven-
tig bezig geweest verhalen van 
jood se Groningers te verzamelen 
en op te schrijven. Sommige van 
die verhalen zijn gepubliceerd in 
JaGDaF, maar het boek bevat 
aan merkelijk meer. Bovendien 
is een groot aantal verhalen die 
wél in JaGDaF zijn gepubliceerd 

René de Vries presenteert boek in overvolle sjoel
door Ron van Hasselt

niet in het boek opgenomen.  

De boekpresentatie werd opgeluis-
terd door een groot aantal begena-
digde sprekers. Zij zetten elk op 
hun eigen manier (hun relatie 
met) René de Vries in het zonne-
tje. Bijvoorbeeld Han Borg als 
uitstekende ceremoniemeester.  
René’s dochter, Bram de Swaan en 
de uitgever Riemer Knoop; Daniel 
van Driel sprak namens de Joodse 
Gemeente en Frits Grunewald na-
mens JaGDaF. Het welverdiende 
ovationele applaus was voor René 
S. de Vries. Hij heeft met zijn 
boek een waardevolle bijdrage ge-
leverd aan HET verhaal van joods 
Groningen. Het was een mooie 
pre sentatie voor een mooi boek. 

Herman Isidoor de Vries, vader van de schrijver
(foto uit besproken boek)



DaF 8 tewet jaargang 26 nummer 1 7

Groningen. Daarnaast vertelde je 
jouw verhaal tijdens de geschiede
nislessen op scholen en schreef je 
de rubriek ‘Groningers van weleer’ 
in JaGDaF.
Is het je gelukt om door middel 
van het boek ‘Joodse Groningers: 
een mozaïek’ dat gat in het collec
tieve geheugen te dichten?
De Joden die de oorlog overleef-
den kenden de verhalen misschien 
wel, maar er waren te weinig 
om het door te geven. Daarmee 
zouden die verhalen verloren 
gaan. In het boek heb ik de ver-
halen opgetekend van Joden die 
belang rijk zijn voor onze fami-
lie. Mijn kin deren en kleinkinde-
ren en ook anderen kunnen deze 
verha len lezen. Voor sommigen 

Op 21 oktober 2012 werd het boek 
Joodse Groningers: een mozaïek 
van René de Vries gepresenteerd 
in de synagoge in Groningen. Ron 
van Hasselt vertelt over de boek-
 pre sentatie en het boek. In dit arti-
kel komt René zelf aan het woord. 

Je spreekt vaak, ook in jouw boek, 
over het gat in het collectieve 
geheugen van de naoorlogse gene
raties Joden. Wat bedoel je daar 
precies mee?
In elke familie zijn er verschillen-
de generaties aanwezig. De oude-
ren vertellen de jongeren verhalen 
die gaan over de eigen familiele-
den. Op die manier bepaal je je 
identiteit. Jij hoort bij die familie. 
Jij hoort bij een groep, in mijn ge-
val ben ik Joods. Voor de Tweede 
Wereldoorlog konden we putten 
uit alle verhalen die er waren over 
onze eigen en over andere Joodse 
families. In de oorlog zijn er echter 
zoveel Joden vermoord, waardoor 
die verhalen niet meer verteld kon-
den worden. Na de oorlog kreeg ik, 
maar velen met mij, deze verhalen 
niet meer te horen. Wat was nu 
mijn identiteit? Tot wie kon ik me 
verhouden? Letterlijk waren er 
geen familieleden meer, maar ook 
figuurlijk waren ze verdwenen, 
om dat niemand de verhalen van 
onze voorouders kon vertellen. 

Je hebt op verschillende manie
ren geprobeerd het collectieve 
geheugen aan te vullen. Je hebt 
de Joodse begraafplaatsen in 
Groningen in kaart gebracht. De 
database is te vinden op de web
site van Stichting Historie Joods 

is het boek misschien een stimu-
lans om verder te gaan met wat 
er zich voor de oorlog afspeelde.  
Het was eigenlijk niet de bedoeling 
dat ik over de oorlog zou schrijven, 
maar dat hoort nu eenmaal bij 
ons geheugen. Vooral het stuk van 
mijn vader heeft me moeite gekost. 
Mijn broer Bob kan er helemaal 
niets over vertellen, maar ik kreeg 
de feiten onder ogen en moest daar 
iets mee. Ik neem het mijn vader 
achteraf kwalijk dat hij me in de 
steek heeft gelaten, maar dat heb 
ik hem al lang vergeven. Hij ging 
niet met ons mee naar Aerdenhout, 
maar bleef bij zijn oude moeder. 

Ook voor niet-Joden is het boek 
van belang. Ik heb de persoonlij-

Interview met René de Vries 
Metylisobritylkatone: over het doorvertellen van familieverhalen

door Daniëlle Vos
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ke verhalen verbonden met de 
rea  liteit die buiten de Joden 
lag. Zo kunnen niet-Joden het 
ook begrijpen. Dat heb ik van 
Frouw ke (mijn echtgenote) ge-
 leerd en trouwens ook van mijn ge-
re formeerde onderduikfa milie. Zij 
hebben me laten zien dat de wereld 
niet zo boos is als die lijkt. Die boos-
heid ligt deels binnen de Joodse we-
reld zelf. Geen wonder natuurlijk, 
maar je moet er een keer vanaf. 

Je noemt Henderina de Swaan, 
jouw oma van moeders kant, jouw 

engelenbewaarster. Waarom noem 
je haar zo?
Als klein kind liep ik wel eens 
met haar over de markt. Ik was 
bang voor die grote koeien, maar 
oma sloeg haar tas tegen de koei-
enneus, zodat ik niet meer bang 
was. Op mijn 17e liet ik mijn opa 
en oma het rapport van de zee-
vaartschool zien. Van opa kreeg ik 
2,50 gulden en van oma ook. Maar 
dan bij de deur gaf ze me nog eens 
10 gulden. Zo was ze. Opa was 
heel conservatief en oma ving dat 
op.  Zij gaf je een warm en goed 

gevoel, het gevoel familie te zijn. 

Jij wilde na de oorlog liever niets 
meer te maken hebben met het 
Jodendom.
Ik was er trots op dat ik er niet 
joods uit zag. Tijdens verjaardags-
visites was ik wel eens bang dat 
Frouwke te direct was tegen men-
sen. Ze nam geen blad voor de mond 
en dan dacht ik: “dat mag je niet 
zeggen, want dan kom je in de pro-
blemen”. In 1955 beging ik in onze 
Volkswagen een verkeersovertre-
ding. Ik keek in de achteruitkijk-
spiegel en zag een motoragent ach-
ter me aan rijden. Ik begon over 
mijn hele lichaam te trillen. Toen 
het achter de rug was dacht ik 
dat dit het einde van het trauma 
was, maar toen begon het pas. 

Ik wilde voor onze kinderen geen 
Joodse namen. Frouwke wilde dat 
wel. De namen van onze kinderen 
weerspiegelen een beetje waar we 
op dat moment stonden. Met al 
onze kinderen, Alex, Frank, Roben 
en Judith heb ik nu een goede 
band. Ik ben niet altijd een goede 
echtgenoot en vader geweest. Ik 
was te druk met het werk en te 
druk met mijn eigen Joodse iden-
titeit. Frouwke en ook ik herken-
den de angsten aanvankelijk niet, 
maar het was een oorlogstrauma. 

Ik ben wel in Oegstgeest in the-
rapie geweest. Een jaar lang elke 
woensdag met het vliegtuig vanaf 
Eelde! Heel langzaam ben ik gaan 
aanvaarden dat ik een Jood ben. 
Stukje bij beetje kreeg ik mijn 
gevoel op orde. Mensen met de-

Vervolg Interview met René de Vries 

Damrak Amsterdam, 1952
Aan René's linkerarm zijn moeder, Sara van Gelder; aan zijn

rechterarm Sara Katan-de Swaan
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zelfde ‘opleiding’ (achtergrond) 
hebben het slechter gedaan. 

Jij bent nu zelf de oudere gene
ratie in jouw familie. Hoe staan 
jouw kinderen tegenover jouw 
zoektocht naar jouw Joodse iden
titeit?
Onze kinderen zijn er misschien 
wel flauw van. Ik denk dat zij 
denken: “We kennen die verha-
len nu wel”. Voor de kinderen is 
het niet echt iets belangrijks, er 
is zoveel. Hoewel, Judith ging wel 
met me mee voor de opnames van 
Omroep Max en in 2006 bezocht 
ze met me ‘The Leek Family’. 

Je hebt jezelf beter leren kennen, 
je identiteit is eindelijk gecom
plementeerd, zei je eerder in het 
‘Dagblad van het Noorden’. 
Ik wist me als jongetje van 14-15 
jaar na  de oorlog geen weg met 
ge traumatiseerde volwassenen 
die ‘zeurden’ over kinderen die 
niet terugkwamen. Wat moest ik 
doen? Ik kon toch die kinderen 
niet vervangen? Ik heb deze vol-
wassenen tekort gedaan, maar 
zij hebben mij ook te kort gedaan. 

In het boek schrijf ik over de identi-
teit van een ander, maar eigenlijk 
gaat het over mijn eigen identiteit. 
De boekpresentatie is het laatste 
stuk van mijn identiteit. Ik mag er 
zijn. Van de week zei iemand tegen 
me: “Je loopt anders”. Dat klopt 
ook, mijn eigen gevoel is er weer. 

Vroeger vertelden Frouwke en 
ik wel eens sterke verhalen aan 
onze kinderen. “Papa heeft mama 

gered uit de handen van de pira-
ten”, zeiden we dan. Ik ben zeeva-
rende geweest, dus dat kon heel 
goed. “Mama was vastgebonden 
aan de mast op het piratenschip 
en papa sprong met een mes in 
zijn mond aan boord en bevrijdde 
haar”. De kinderen vonden dat ge-
weldige ver halen. Zo leerden we 
hun ook wel grappige woorden. In 
mijn zee vaardertijd moesten er 
ruimlijs ten, of ladinglijsten, wor-
den gecontroleerd. Hierop stond 
wat er in die ruimte aanwezig 

was. Ook chemische producten 
ston den erop, zoals metylisobrityl-
katone. Dat woord leerden we de 
kinderen als ze bij ons achterop de 
fiets zaten. “Metyl…, metyliso…., 
metylisobritylkatone”. Heel lang 
heb ik dat woord niet meer ge-
hoord. Totdat de dochter van 
Judith, Hindele, mij laatst vroeg: 
“Opa, wat betekent eigenlijk me-
tylisobritylkatone?” Een typisch 
ge val van collectief familiegeheu-
gen. Dàt zijn de verhalen die van 
generatie op generatie overgaan.   
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Tora of Thorbecke? Die 
keuze was voor de Gronin-
ger hoogleraar Izaac van 
Deen (1804-1869) niet moei-
lijk. Het gedachtegoed van 
de liberale staatsman stond 
hem veel dichter bij dan het 
Joodse geloof van zijn voor-
vaderen. Niet verwonderlijk 
dat hij zich op een algemene 
begraafplaats in Groningen 
liet begraven, en niet op de 
joodse.
Historicus Stefan van der 
Poel schreef het fraaie boek 
Tussen zieken, boeken en kik-
kers over de eerste joodse 
hoogleraar van Nederland. In 
november werd het boek ge-
presenteerd in de Groningse 
synagoge.

Volgens Van der Poel is het maar 
de vraag of Izaac van Deen zélf 
had ingestemd met de betiteling 
‘Joodse’ hoogleraar. “Dat ‘Joodse’ 
leek in zijn leven geen voorname 
rol meer te spelen”, stelde Van 
der Poel in zijn lezing tijdens de 
boekpresentatie. “Een bekering 
tot het christendom had zijn car-
rière ongetwijfeld bespoedigd, 
maar daar zag Van Deen volgens 
een goede vriend bewust van af.”  

Medicijnenstudie  
Izaac van Deen werd geboren in 
het Duitse Burgsteinfurt in het 
huidige Noordrijn-Westfalen. Pas 
in 1851, bij zijn benoeming tot 
hoogleraar, kreeg hij de Neder-
land se nationaliteit. Zijn fami-
lie kwam oorspronkelijk uit de 
Deen se hoofdstad Kopenhagen. 

Een knap en bescheiden Deensch Joodje
door Marcel Wichgers

Van daar ook de naam, die aan-
vankelijk slechts Deen luidde.  
Izaac woonde van zijn zesde tot 
zijn vijftiende levensjaar in Gro-
nin gen en doorliep hier enkele ja-
ren van de Latijnse school in het 
vroegere Broerenklooster tegen-
over het Academiegebouw. Twee 
jaar voor zijn vaders dood in 1819 
werd Izaac naar Kopenhagen ge-
stuurd om daar zijn opleiding te 
vervolgen. Zijn medicijnenstudie 
in Kopenhagen rondde hij af in 
1831. Vanuit Kopenhagen reisde 
hij naar Zwolle, waar hij na jaren 
zijn moeder terugzag. Zij had zich 
hier na de dood van haar man ge-
vestigd. Izaac vertrok nog datzelf-
de jaar naar Leiden om zich verder 
te specialiseren in de fysiologie en 
anatomie. In Leiden raakte hij 
goed bevriend met Herman Thor-
becke, de broer van de staatsman.  

Geen jodenvriend
Later trok Van Deen naar Zwolle 
om zich daar als huisarts te ves-
tigen. In 1835 trouwde  hij daar  
met Augusta Melchior. Hun drie 

dochters Galathea Henriëtta, 
Charlotte Johanna Cecilia en Jo-
hanna Paulina Dorothea kregen 
bepaald geen typisch joodse na-
men. Van der Poel: “Of Van Deen 
in Zwolle geregeld de synagoge 
be zocht, toen nog gevestigd in De 
Librije, valt niet na te gaan, maar 
erg waarschijnlijk is het niet.” 
Van Deen werd er wel de huis-
arts van de familie Thorbecke. 
Van der Poel citeerde in zijn le-
zing een opmerkelijke passage 
uit de brief van Thorbecke over 
Van Deen. Deze geeft aan dat de 
grote staatsman bepaald geen jo-
denvriend was. Maar voor Van 
Deen wilde hij wel een uitzonde-
ring maken: “Ik ben anders geen 
voorstander van de jooden. Doch 
deze onderscheidt zich op eene 
eer volle wijs, door knapheid zoo
wel als door bescheidenheid, en 
heeft reeds, ten tijde der cholera, 
be langrijke diensten gedaan.”  
In een andere brief gebruikte 
Thor becke de kleinerende term 
‘Deensche joodje’ voor Van Deen. 
In Zwolle werkte Van Deen niet al-
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leen als arts, maar deed hij ook veel 
wetenschappelijke experimenten. 
Hij kwam er tot zijn belangrijkste 
ontdekkingen op het gebied van de 
zenuwfysiologie. Van Deen deed 
daartoe veel proeven met kikkers. 
Om de werking van het zenuw-
stelsel te bepalen, prikkelde hij 
het ruggenmerg van de beestjes.  

Benoeming tot hoogleraar
In 1849 werd Thorbecke minister 
van Binnenlandse Zaken. Daar-
door kreeg hij meer invloed  op 
het benoemingsbeleid aan de ho-
gescholen. Volgens Van der Poel 
zou dat wel eens van invloed ge-
weest kunnen zijn op de uiteinde-
lijke aanstelling van Van Deen in 
1851 als buitengewoon hoogleraar. 
Maar het was voor Van Deen niet 
gemakkelijk om om te schakelen 
van zijn huisartsenpraktijk naar 
het universitaire leven, meent 
Van der Poel. “Naast de geringe 
inkomsten voor een buitenge-

woon hoogleraarschap, stoorde 
Van Deen zich aan de beperkte 
ge legenheden voor het verrichten 
van daadwerkelijk onderzoek. Ook 
had hij moeite met de plechtstati-
ge sfeer en het heersende conser-
vatisme aan de universiteit.” 
Om dit te illustreren citeerde 
van der Poel uit een brief van 
Van Deen. “Duizendmaal, mijn 
beste vriend, denk ik aan u en 
vraag mij gedurig af, hoe zoude 
de goede M. het maken, indien 
hij zich hier onder den ouderwet
schen con servatieven geest der 
professo ren bevond! [..] Van een 
zoo stijfhoofdig conservatisme aan 
het versletene, ondoelmatige, ja 
na deelige, hebt gij geen begrip”. 
Pas in 1866 kreeg Van Deen – hij 
was inmiddels gewoon hoogle-
raar geworden –  het eerste fy-
siologische laborato-rium in 
Nederland, gevestigd achter het 
Academiegebouw in Groningen, 
tot zijn beschikking. Na Tübin-

gen was het zelfs het tweede la-
boratorium in zijn soort in Eu-
ropa. Het laboratorium werd in 
1911 weer verlaten voor een mo-
derner gebouw aan de Bloemsin-
gel, maar dat maakte Van Deen 
niet meer mee. Hij stierf in 1869. 

Zuiderbegraafplaats
Dat Izaac van Deen op de Zuider-
begraafplaats werd begraven 
en niet op de Joodse begraaf-
plaats aan de Moesstraat, zorg-
de volgens Van der Poel binnen 
Jood se kring voor veel ophef.  
De auteur las een citaat uit het 
Nieuw Israelietisch Weekblad voor: 
“Niettegenstaande hij geboren Is
raëliet en ook bij de registers bij 
den burgelijken stand als nederl. 
Israëliet bekend was,  begraven 
op de algemeene (Christelijke) be
graafplaats alhier. [..] Het bestuur 
der Israël. vereeniging en onze op
perrabbijn adinterim hebben alle 
pogingen aangewend, om de fami
lie des overledenen te bewegen, het 
lijk op de Israël. begraafplaats ter 
aarde te bestellen. Alle pogingen 
waren echter vruchteloos, daar de 
familie beweerde, dat, op uitdruk
kelijk verlangen van den overle
dene, hij op de algemeene begraaf
plaats moest begraven worden.” 

Signeren
Stefan van der Poel, auteur van 
diverse boeken over Joods Gro-
ningen waaronder het standaard-
werk Joodse Stadjers, maakte in 
zijn lezing een mooie ironische 
opmerking over de omvang van 
zijn inmiddels verschenen werk. 
“Staande bij mijn boekenkast 
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viel mij laatst op dat elk volgend 
boek dunner is geworden. Joodse 
Stadjers was nog behoorlijk dik, 
daarna nam de omvang af. Tus
sen zieken, boeken en kikkers is 
het dunste en ook nog eens vol met 
plaatjes. Mijn volgende boek kan 
op een A-4tje”, aldus Van der Poel. 
De auteur zette zich na zijn lezing 
aan het signeren van zijn nieuwe 
boek. Een flink aantal donateurs 
van de Stichting Folkingestraat 
Sy nagoge was komen opdagen 
om het boek gratis in ontvangst 

te nemen. Alle overige donateurs 
van de Stichting  krijgen het boek 
binnenkort kostenloos thuisge-
stuurd. Een tiental aanwezigen 
zag in het nieuwe boek aanlei-
ding om do nateur te worden. 
Tussen zieken, boeken en kikkers. 
De fysiologie van een leven: Izaac 
van Deen (18041869).
Door dr. Stefan van der Poel.
Uitg.: Barkhuis, Groningen 2012.
Te koop in de synagoge aan de 
Folkingestraat in Groningen en 
in de boekhandels

Stefan van der Poel signeert
Foto: Marcel Wichgers

Stefan van der Poel is univer-
sitair docent aan de vakgroep 
Geschiede nis van de Rijksuniver-
siteit Groningen en secretaris 
van de Stichting Folkingestraat 
Synagoge.
www.synagogegroningen.nl

Vervolg 'Een knap en bescheiden Deensch Joodje'



DaF 8 tewet jaargang 26 nummer 1 13

Aanbieding: Joden op De Pol 1820-1890
door Geert Groen

Veel (meest joodse) Am ster dam-
mers hebben voorvaderen die in 
de 19e eeuw tijdelijk onder de 
Maatschappij van Weldadigheid 
in Drenthe of Overijssel hebben 
gewoond. De Maatschappij van 
Weldadigheid werd in 1818 op ini-
tiatief van generaal Johannes van 
den Bosch gestart met kolonie Fre-
deriksoord, in 1820 gevolgd door 
de kolonie Willemsoord. De joodse 
kolonisten kregen meestal huis-
vesting in kolonie Willemsoord op 

De Pol omdat dat dorp het dichtst 
bij de synagoge van Steenwijk lag. 
In 1837 waren er voldoende Joden 
voor een eigen synagoge. Tot 1876 
was in de Joodse gemeente een ac-
tief gebruik van synagoge, school, 
begraafplaats en mikwe. Er was 
heel veel verloop door ontslag, ver-
huizing, desertie en gebrek aan vol-
doende motivatie. De Joodse kolo-
nie vormde een levendige gemeen-
schap. Er zijn 527 namen bekend; 
hun familienamen staan in het 

boek en op mijn website. Deze boei-
ende geschiedenis wordt met dit 
boek aan de vergetelheid ontrukt. 
Lezers van JaGDaF kunnen met 
korting het boek aanschaffen, 
winkelprijs € 14,95, aanbiedings
prijs € 12,50 (plus één euro extra 
bij verzendkosten).
Te bestellen bij: geertgroen@
gmail.com
Meer informatie op: http://sites.
google.com/site/geertgroen2
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De Floriade is een Wereld Tuin-
bouw Expo die eens in de 10 jaar 
in Nederland wordt georganiseerd. 
Op uitnodiging van een bevriend 
boomkweker gingen wij (mijn 
partner en ik) naar de Floriade 
die van 5 april tot en met 7 okto-
ber 2012 in Venlo werd gehouden. 
Het Floriadepark is 66 hectare 
groot en bestaat uit 5 unieke 
we rel den, van elkaar geschei-
den door bosgebied. Elke wereld 
heeft een eigen decor, program-
ma en activiteiten. Werelden 
waar in je de natuur steeds op 
een andere manier ziet, voelt 
en beleeft. Er is een kabelbaan 
waarmee je van het ene eind 
van het terrein naar het andere 
eind kunt. Vanuit de lucht heb je 
een prachtig zicht op ‘de 66 ha’.   

Er is erg veel te zien en een dag 
is eigenlijk te kort, maar wel 
vol doende voor een goede in-
druk. Je moet dus wel keuzes 
maken in wat je wilt zien. Tus-
sendoor kun je in de vele restau-
rants eten, koffiedrinken en 
uitrusten van het vele lopen. 
Een keuze was o.a. het Paviljoen 
van Israël, voor het Nederlandse 
Paviljoen gelegen. Overigens ook 
een mooi en interessant paviljoen. 

Het veelzijdige Israëlische Pavil-
joen laat niet alleen de innova-
ties en prestaties zien op tuin-
bouwgebied, maar ook nieuwe 
tech no logieën en producten. 
Op verschillende manieren wordt
het ‘Israëlische gevoel’ in het pa-
viljoen overgebracht: 
• Met een enorme wereld-

bol waarop je kunt zien met 
wel  ke landen Israël connec-
ties heeft op tuinbouwgebied. 
• Grote touchscreens waarmee 
je zelf imaginaire groenten, fruit 
en bloemen kunt ontwikkelen.  
• Videobeelden die wat vertel-
len over de geschiedenis van Is-
raël, over Tel Aviv en over de 
prestaties van Israël op het ge-
bied van water en landbouw. 

De Israëlische Hidden Garden is 
een verzamelpunt van historie, 
na tuur en nieuwe technologie. 
In de inzending van Israël staan 
de ‘Zeven Soorten’ (Shiv’at Hami
niem) centraal. In oude geschrif-
ten wordt het verhaal verteld 
van de zeven soorten: tarwe en 
gerst, van wijnstokken, vijgen, 
granaatappels, olijven en dadels, 
als de belangrijkste opbrengst 

Israël op de Floriade
door Anneke van Rhijn
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voor het land Israël in bijbelse tij-
den. Dit verhaal wordt op bijzon-
dere wijze geïntegreerd in de 
vorm geving van de inzending. 

Ook de rotsen, prominent op-
gesteld in de tuin, zijn van his-
to rische waarde: zij werden 
ver zameld op zes belangrijke 
lo caties in Israël, waaronder 
de Dode Zee, Jeruzalem en 
Eilat. De zes rotssoorten staan 
sym bool voor de zes punten 
van de Mageen David (Davids-
ster). De rotsen zijn niet alleen 
bij zondere objecten, maar ook 
com fortabele zitmeubelen.  
In de tuinpaden is een moza-
iek gelegd dat een kopie is van 
ar che ologische vondsten van 
meer dan 2.000 jaar geleden. 

Straks brengt de Eeuwige, Uw God, u naar een goed land, een land 
van beken, bronnen en waterstromen, die ontspringen in de valleien 

en op de bergen, een land van tarwe  en gerst en wijn en vijgen en 
granaatappelen, een land van oliegevende olijven en honing (dadels).

Devariem (Deuteronomium) 8:7-9.
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De innovatie is te vinden in 
een systeem waarbij regenwa-
ter op alternatieve wijze 
wordt gezuiverd, zonder ge-
bruik te maken van kunstma-
ti ge energie en chemicaliën. 
Bezoekers konden zelf een groente- 
of fruitsoort ontwikkelen met een 
computerspel. Voor elk ontwerp 
wer den er 100 zaden aan een ont-
wikkelingsland gedoneerd om ar-
moede en honger tegen te gaan. 

Omdat Jom Ha’atsma’oet dit jaar 
in de Floriade-periode viel (eigen-
lijk op 26 april/4 Ijar) besloot men 
deze 64ste Onafhankelijkheids-
dag op zondag 13 mei te vieren.  
In het Floriade theater werd de 
64ste Jom Ha’atsma’oet gevierd met 
o.a. korte speeches van de ambas-
sadeur van Israël Haim Divon, de 
burgemeester van de gemeen te 
Peel en Maas waar Venlo deel van 
uitmaakt, vertegenwoordigers van 
de directie van de Floriade en een 
optreden van ‘Habibi’. De liedjes 
van dit vocale kwartet behoren tot 
de Israëlische klassiekers. ‘Habibi’ 
won meerdere prijzen en vertegen-
woordigde Israël op het Eurovisie 
Songfestival. Omdat 13 mei ook 
Moe derdag was, werden alle moe-
ders door ‘Habibi’ toegezongen. 

Over 10 jaar, in 2022 wordt de 
Floriade in Almere gehouden. Ook 
Groningen had een zogenaamd 
bid book ingestuurd, maar 'he-
laas' is het dus Almere geworden. 

Bronnen: o.a. Internet

Vanaf de wandelpaden gezicht op het Israël Paviljoen; op de achter-
grond het 'oranje ei' van het Nederlandse Paviljoen.

Vervolg 'Israël op de Floriade'

Foto’s: 
Takashi  Witkam Nakamura
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plete hoofdgerechten, via gezonde 
en snelle salades tot Ottoleng-
hi’s beroemde gebak en brood.” 

Het was bijzonder moeilijk een 
re cept te kiezen uit dit laat-
ste boek. Ik heb gekozen voor: 

Gebraden kip met saffraan, 
hazelnoten en honing
Direct zeg ik erbij dat ikzelf niet 
van hazelnoten hou, dus vervang 
ik de hazelnoten door amandelen. 

Uit het boek:
Dit recept is geïnspireerd op een 
recept uit Claudia Rodens klas-
sieke boek Tamarinde & Saffraan 
(2000). Het is een van onze favo-
riete boeken: alles is zo gemakke-
lijk te maken, maar ziet er fan-
tas tisch uit en heeft de meest 
ver fijnde en exotische smaakcom-
binaties (rozenwater, saffraan 
en kaneel), die u rechtstreeks 
mee nemen naar de beroemde Ja-
maa el Fna in Marrakesj. Geef 
er rijst of naturel couscous bij. 

Benodigdheden voor 4 perso-
nen  
1 grote biologische of scharrelkip 
in vier stukken verdeeld
2 uien, grof gesneden
4 eetlepels olijfolie
1 theelepel gemberpoeder
1 theelepel kaneel
een flinke snuf saffraandraden

Dit wordt misschien ook een 
beetje een soort boekenru-
briek. Zonder Erik Kweksil-
ber in de wielen te rijden. 
In het najaar belandde ik in de 
pik splinter nieuwe Beeldengale-
rij de Dreijen van Het Depot in 
Wa geningen. Het ging om de 
ope ning van de tentoonstelling 
‘De zintuigen verbeeld’. Een he-
le bijzondere gebeurtenis. Op de-
ze opening werd ongeveer een 
half uur piano gespeeld door een 
blin de pianist (op een prachtige 
vleu gel) die van te voren alle ten-
toongestelde beelden had bevoeld. 
Door het voelen deed hij de inspi-
ratie op voor zijn pianospel. Het 
was een indringende ervaring. 
U begint zich waarschijnlijk 
af te vragen wat heeft dit al-
les met een culinaire rubriek te 
maken. Kan ik mij voorstellen. 
Voor deze tentoonstelling, de eer-
ste thematentoonstelling in Het 
Depot, verscheen Fragment nr. 3. 
Achterin: “Hapjesschotel ‘Proef’! 
Gedurende de tentoonstelling ‘De 
zintuigen verbeeld’ (tot 24 maart 
2013) staat er een speciale schotel 
op de kaart die alle zintuigen doet 
prikkelen. Van zoet tot zuur, bitter 
en van pikant tot kruidig, van vis 
tot vlees, kortom zinnenprikkelend!
U kunt in dit ‘zinnenprikkelende’ 
gebouw o.a. veganistisch eten in 
restaurant Linnaeus, maar ook 
allerlei andere zaligheden wor

den er geserveerd – verse seizoen
groenten spelen een hoofdrol.
Kunst, natuur en gastronomie zijn 
op één plek binnen handbereik. 
Het restaurant is een onderdeel 
van het totale concept van de beel
dengalerij en we ontvangen u net 
als alle andere bezoekers als gast.”  

Heel belangrijk voor mij was de 
‘museumwinkel’. Ook al geen ge-
wone museumwinkel. Vooral 
on der andere een verzameling 
prach tige, interessante en alweer 
zin nenprikkelende boeken. Een 
fij ne grote tafel. Ik had een stapel 
boeken verzameld om te bekijken 
en ik vertrok tenslotte met de vol-
gende boeken: Van boer tot bord, 
Wageningen en omstreken in ver
halen en recepten, van Heidi Kuin; 
de Geneeskrachtige plantengids, 
Een complete gids over kruiden, 
bomen en bloemen, Veltman Uitge-
vers en als laatste: Ottolenghi Het 
Kookboek van Yotam Ottolenghi 
& Sami Tamimi, Fontaine Uit-
gevers. “De vernieuwende maar 
eenvoudige gerechten die Yotam 
Ottolenghi en Sami Tamimi de 
afgelopen jaren in hun Londense 
restaurants hebben verzameld, 
zijn gebaseerd op hun jeugd in res-
pectievelijk West- en Oost-Jeruza-
lem, maar ook zijn ze beïnvloed 
door talloze culinaire tradities, 
van Perzië tot Californië. De 140 
originele recepten gaan van com-

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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sap van 1 citroen
4 eetlepels koud water
2 theelepels grof zeezout
1 theelepel zwarte peper
100 gram hazelnoten in het vlies
70 gram honing
2 eetlepels rozenwater (te koop in 
Turkse of Marokkaanse winkels)
2 bosuien, grof gesneden

Bereidingswijze
Vermeng de stukken kip in een 

schaal met uien, olijfolie, gember, 
kaneel, saffraan, citroensap, wa-
ter, zout en peper. Laat dit min-
stens 1 uur marineren of zet het 
tot de volgende dag in de koelkast. 
Verhit de oven tot 190 graden. 
Spreid de hazelnoten (of amande-
len!) uit op een bakplaat en rooster 
ze in de oven in 10 minuten licht-
bruin. Hak ze grof en zet ze opzij.
Verdeel de kip en de marina-
de op een bakplaat waarop al-

les royaal past. Leg de stukken 
kip met het vel boven en schuif 
de bakplaat in de oven. Bak 
de kip ongeveer 35 minuten. 
Maal in die tijd honing, rozenwa-
ter en noten door elkaar tot een 
grove puree. Haal de bakplaat uit 
de oven, strijk een royale laag no-
tenpasta op elk stukje kip zodat 
het is bedekt. Zet de kip nog 5-10 
minuten in de oven tot de kip gaar 
en de notenlaag goudbruin is. 
Schep de kip in een serveerschaal 
en garneer met de gehakte bosui. 

“De keuken van Ottolenghi is een 
feest van kleur en geur. Ook het 
boek is een feest voor het oog. Een 
overdaad die lokt en verleidt, net als 
de etalage van Ottolenghi in Up-
per Street in de Londense wijk Is-
lington.” Dagblad van het Noorden 

Kippensoep…?
Nogal een ingewikkeld verhaal 
alles bij elkaar, zult u wel den-
ken. Welaan, als slot een ‘duis-
tere’ grap uit een boekje dat een 
goede vriend me meegaf. Hij vond 
het in een doos met oude spul-
len van zijn, lang geleden overle-
den, moeder – mijn tante Eef z.l. 
Het gaat om het u misschien wel 
bekende kleine joodse kookboekje 
van Beccy de Vries en Esther Wert-
heim: Wel moge het u bekomen – 
recepten van de misjpooche (1974). 

Soep uit de jaren der duister-
nis 
De moeder van een vriend, had 
in de oorlog een ‘zwarte kip’ ge-
kocht. Zij was dolgelukkig. Iets 
góéds te eten. Het beest stond 

Vervolg 'Men Neme'
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da gen lang, alleen met wa-
ter en zout, op het noodkachel-
tje. Toen hij eindelijk gaar was 
schepte zij hem eruit en zette de 
pan met bouillon in de keuken. 
De vader dacht: ‘eindelijk warm 
water’ en ging er een paar din-
gen in afwassen. De moeder 
huilde en riep doodongelukkig: 
‘Sjlemiel! Dat is de kippesoep!’
‘Is dát kippesoep? D’r zit niks in…’ 
(oude spelling, red.)

Als u échte kippensoep wilt maken, kan ik u – tja, alweer een boek – 
het volgende boek aanraden: De hele wereld houdt van KIPPENSOEP 
van Mimi Sheraton (1995) met meer daan 100 verruk kelijke recepten 

voor lichaam en geest (vertaald uit het Engels). 
Wat u ook besluit klaar te maken – geniet ervan!

Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Het boeiende  boek van René de 
Vries over joodse Groningers – 
Joodse Groningers: een mozaïek 
– is snel uitverkocht. Na het grote 
feest in de synagoge voor De Vries, 
en een avond met hem bij ons in de 
boekwinkel waren alle exempla-
ren op. Of er een herdruk komt, 
hangt af van de belangstelling die 
er alsnog voor dit boek is. Bestel 
het daarom al bij ons als u het als-
nog wilt kopen; hoe meer bestel-
lingen binnen komen hoe groter 
de kans dat die herdruk er komt.  

Nir Baram Goede mensen 
Thomas Heiselberg, een briljante 
en ambitieuze marktonderzoeker, 
zet in Berlijn van de jaren dertig 
alles op het spel om succesvol te 
worden. Een nieuw bewind is aan 
de macht in Duitsland en Thomas 
beseft dat hij zijn specifieke talen-
ten moet inzetten om te overleven 
in het Derde Rijk. Op datzelfde 
mo ment staat in Leningrad de 
jon ge, joodse Aleksandra Vajs-
berg voor een onmenselijke keuze. 
Haar ouders zijn door de commu-
nistische machthebbers bestem-
peld als ‘vijanden van het volk’ 
en zijn hun leven niet meer zeker. 
Om haar broertjes dat lot te be-
sparen is Aleksandra gedwongen 
samen te werken met het regime 
dat haar familie bedreigt. Aan 
de vooravond van de oorlog tus-
sen Duitsland en Rusland denken 
Thomas en Aleksandra allebei dat 
ze een persoonlijke keuze maken, 
maar de gevolgen ervan zijn gro-
ter dan ze ooit hadden voorzien. 
Goede mensen is een grootse ro-
man waarin een van de duisterste 

periodes van onze geschiedenis 
cen traal staat. Door de grote ver-
telkracht van de jonge Israëlische 
schrijver Nir Baram en zijn diep-
gravende research is dit een uniek 
portret van twee gewone mensen 
in ongewone omstandigheden.  
€ 23.90  

Albert Cohen De uitverkorene 
van de heer 
“Soms, voor het opstaan, zong ze 
heel zacht, heel zacht om niet ge-
hoord te worden door het dienst-
meisje, zong in haar kussen de 
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Pinkstercantate van Bach, verving 
de naam Jezus door de naam van 
haar geliefde, wat haar weliswaar 
geneerde, maar het was zo fijn.”  
De joodse Solal is een vooraan-
staand burger, ondersecretaris-
ge neraal van de Volkenbond in 
Genève. Als hij de adellijke, pro-
testantse Ariane, vrouw van een 
on dergeschikte, verleidt en een 
‘on handig’ pleidooi houdt voor 
de bescherming van de Joden in 
Duitsland, wordt hij ontslagen. 
Samen met zijn geliefde vlucht hij 
naar de Côte d’Azur. Ariane is dol-
gelukkig, na een bloedeloos huwe-
lijk voelt ze zich nu ‘de uitverkore-
ne van haar heer’. Maar voor Solal 
liggen de zaken ingewikkelder. 
Beroofd van zijn maatschap pelijke 
status, begint hij steeds hogere ei-
sen te stellen aan zijn ge liefde. Af-
geschermd van de bui tenwereld, 
waarin jodenhaat steeds mani-
fester wordt, beleven ze een lief-
de die beiden tot de rand van de 
waanzin drijft. De uitverkorene 
van de heer is het overrompelende 
liefdesverhaal waarmee de joods-
Franse schrijver Albert Cohen 
zijn naam vestigde. Een minuti-
eus geschreven roman vol kleur-
rijke personages en onweerstaan-
baar geestige passages.  
€ 22.50 
 
Charles Lewinsky Terugkeer 
ongewenst 
“Ik heb leren leven zonder vrij-
heid, zonder hoop. Waarom vind 
ik het dan verdomme zo moei-
lijk om te leven zonder geweten?” 
Terugkeer ongewenst is het deels 
waargebeurde, deels fictieve le-

vensverhaal van de joodse acteur, 
entertainer en regisseur Kurt Ger-
ron, die in de jaren twintig en der-
tig grote triomfen vierde in Berlijn. 
In 1933 vlucht hij voor de nazi’s en 
belandt via Wenen en Parijs in Ne-
derland, waar hij onder andere op-
treedt in de Joodsche Schouwburg 
in Amsterdam en meewerkt aan 
verschillende Nederlandse speel-
films. Samen met zijn vrouw Olga 
wordt hij in 1943 geïnterneerd in 
Westerbork en van daar gedepor-
teerd naar Theresienstadt, waar 
de SS hem vraagt een film te 
maken waarin het vernederende 
gettobestaan wordt voorgesteld 
als een paradijs. Weigeren bete-
kent transport naar Auschwitz, 
meewerken betekent verraad aan 
zichzelf en aan zijn kunst. Dit 
duivelse dilemma vormt de kern 

van dit adembenemende boek, dat 
tevens een betoverende en tegelijk 
tragische liefdesgeschiedenis is. 
Een fascinerende roman over de 
macht van het geweten, de kracht 
van de liefde en de desastreuze 
wending van de geschiedenis. 
€ 22.95 

Guus Luijters In Memoriam - 
Addendum 
De gedeporteerde en ver-
moorde Joodse, Roma en 
Sinti kinderen 1942-1945
Een aanvulling met 700 foto’s op 
het indrukwekkende monument 
van meer dan duizend pagina’s, 
waarin wordt geprobeerd om 
17.964 kinderen uit de anonimi-
teit van het grote getal te halen.  
€ 14.95 
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120 nummers jong en zowaar 
vergeten. Hoe ga ik dat ooit 
goedmaken. In the rebound 
dus, maak ik bij deze graag 
van de gelegenheid gebruik 
om JaGDaF alsnog Mazzeltov 
te wensen met het bereiken 
van deze bijzondere mijlpaal. 
Voordeel van zo’n late felicita-
tie is dat deze flink in het oog 
loopt. 

Voordat ik verder ga introduceer 
ik mijzelf graag even bij u. Mijn 
naam is Michel Kotek en sinds 
2002 doe ik de Marketing en PR 
voor JMW (Joods Maatschap-
pelijk Werk).  Onder mijn taken-
pakket valt ook het Magazine en 
kwartaalblad de Benjamin, waar-
van ik hoofdredac teur ben. Het is 
voor mij een hele uitdaging dat ik 
samen met een geweldig redactie-
team al vele jaren vorm mag geven 
aan deze laagdrempelige uiting 
die door ongeveer 22.500 Joodse 
Nederlanders wordt gelezen. Een 
blad dat in het bijzonder bestemd is 
voor iedereen met een Joodse ach-
tergrond en dat met name interes-
sant is voor personen die niet ac-
tief zijn in, of niet bekend zijn met 
georganiseerd Joods Nederland. 
Een van de drie takken van sport 
van JMW is het opbouwwerk. Het 
opbouwwerk van JMW heeft aan 
de wieg gestaan van zowel JaG
DaF als de Benjamin. Anders dan 
de Benjamin zoomt JaGDaF in 
op een locale informatiebehoefte. 
Maar JaGDaF is in de 25 jaar van 
haar bestaan tot veel meer uitge-
groeid dan een informatiekrantje. 
Het is de vleesgeworden basis voor 

sociaal en cultureel Joods leven 
in de Noordelijkste provincies 
van Nederland. Een geweldige 
pres tatie, eens te meer omdat ik 
weet hoeveel energie, zitvlees en 
in ventiviteit het uitbrengen van 
een blad met zich meebrengt.  

Maar Joods Nederland staat niet 
stil en digitaliseert in rap tempo. 
We staan aan de vooravond van 
de lancering van een geheel nieuw 
digitaal Joods platform en uniek 
samenwerkingsverband van zeven 
grote Joodse organisaties. Een vei-
lige internetomgeving die tot doel 
heeft elk initiatief in Joods Neder-
land op de kaart te zetten met ‘de 
agenda’ van Joods Nederland. Jo-
net zal in heel het land actief zijn 
met vrijwilligers die de wervende 
boodschap van Jonet zullen uitdra-
gen. Jonet is niet politiek en niet 
religieus en richt zich op een ieder 
die geïnformeerd wenst te worden 
over wat zich in Joods Nederland 
afspeelt. Met nieuws, discussies 
en een heuse vriendensite Jingles 
zal Jonet Joods Nederland van 
een nieuwe dynamiek voorzien.  
Daarnaast treedt Jonet ook naar 

buiten naar niet Joods Nederland 
en beoogt het de sluier van ge-
heimzinnigheid van het Jodendom 
van zich af te werpen. Waarin 
Jonet zich vooral onderscheidt is 
dat jij zelf bepaalt of je erbij hoort. 
En zolang je respectvol met die 
ander omgaat wordt je aanwezig-
heid ook meer dan op prijs gesteld. 

Terug naar JaGDaF. Ik daag JaG
Daf uit om optimaal van Jonet ge-
bruik te maken en mee te liften op 
dit geweldig nieuwe initiatief. Een 
initiatief dat leidt tot Eenheid door 
verscheidenheid! Een plaats waar 
jong en oud, vroom en vrij, Medie-
nestampers en Mokummachers 
el kaar zullen ontmoeten. Op naar 
www.jonet.nl dat na enige vertra-
gingen in december eindelijk 
het digitale levenslicht zal zien. 

En u trouwe lezers van JaGDaF, ik 
hoop van harte dat u een bijzonde-
re Chanoeka-viering buiten voor 
de sjoel in Groningen in de Folkin-
gestraat hebt mogen meemaken! 
Op naar het volgende jubileum! 

Tot ziens tot Jonet. 

Eenheid door verscheidenheid
door Michel Kotek
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Osher heet hij, hetgeen Geluk betekent. Hij was amper 8 jaar toen de zoveel-
ste raket in Sderot landde, precies op het huis waar hij woonde. Er was geen 
schuilkelder in zijn huis, want de regering had het te druk om te praten over 
het wel of niet geven van een budget voor het aanbouwen van schuilkelders in 
Sderot. Feitelijk gebeurt er niets, behalve dan de duizenden raketten die in de 
laatste jaren op Sderot landen. Waarom? Omdat Israël de Gazastrook bezet.

Nu is Israël al 7 jaar geleden uit 
de Gazastrook vertrokken en 
al meer dan drie jaar geleden 
ontrui mden we ook de neder-
zettingen ten noorden van Gaza, 
maar Hamas (erkend door de VN 
als terroristen-organisatie) heeft 
de wereld ervan overtuigd dat we 
wel degelijk in Gaza zitten en dus 
mogen ze ons blijven beschieten. 
Met de mogelijkheid om juist 
uit Nederland geld op te halen 
voor hun activiteiten (Nederland 
steunt geldelijk diverse organi-
saties van Hamas, die ondanks 
vele vreedzame namen, allang 
door de VN zijn achterhaald als 
fondsen voor het kopen van wa-
pens), beschieten ze dus dagelijks 
diverse stadjes en nederzettingen 
in Israël.

Osher raakte zwaargewond bij 
een raket-ontploffing en zijn 
linkerbeen moest worden geam-
puteerd. Toen de premier en later 
andere politici even bij hem langs 
kwamen in het ziekenhuis om op 
de foto te komen met de kleine 
held, vroeg hij hun: “Maar ik ken 
jullie niet. Als jullie de regering 
zijn, waarom stoppen jullie de 
bombardementen dan niet?” De 
premier kreeg een hoestbui en de 
anderen glimlachten vriendelijk 
en aaiden hem over zijn bol.

Het is nu bijna een jaar later en 
Osher is met zijn familie ver-
huisd. Ze wonen nu in Asjdod, 
een grote stad aan de zee, tus-
sen Asjkelon en Tel Aviv. Hij 
heeft geleerd om met krukken 
te lopen en maakt zich klaar 
voor zijn prothese. De wereld 
draait door en, dankzij een tekort 
aan Israëlische uitleg, denkt de 
wereld nog steeds dat Israël Gaza 
bezet. Deze onwetendheid en 
dom heid worden prima uitgebuit 
door Hamas, die nu ook de wereld 
ervan heeft overtuigd dat Gaza 
afhankelijk is van Israëlische 
benzine, elektriciteit, medicij-
nen en voedselbevoorrading. 
Dat Israël geen olie produceert, 
geen Arabisch land is, en dat de 
grens met Egypte, hun Arabische 
broeders, dicht is, terwijl deze al 
anderhalf jaar open is. Dat alle 
Arabische broederlanden liever 
geld uitgeven aan het bouwen 
van mooie hotels en vuurwerk-
shows doet er ook niet toe: Israël, 
het land dat voor Hamas en hun 
Iraanse sponsors niet bestaat en 
toch van de wereldkaart geveegd 
moet worden, is wel zeker vol-
gens hun verantwoordelijk voor 
al deze en nog vele andere gratis 
bevoorradingen. En de wereld, 
tussen Big Brother en Idols door, 
gelooft dit allemaal en geeft geld 

voor de zielige kindertjes in Gaza. 
Dat geld heeft nu iets nieuws 
opgeleverd: nieuwe raketten die 
nog verder kunnen landen in 
Israël. Met dank aan de EU en 
vooral de Nederlandse regering, 
bekend om haar theedrinken met 
types die in andere landen zonder 
meer achter slot en grendel 
worden gegooid.

Osher was stomverbaasd van 
de week toen het leger hem, 
zijn familie en alle inwoners in 
hun omgeving meedeelde dat ze 
zich klaar moesten maken voor 
bombardementen uit Gaza. De 
nieuwe raketten, met Franse en 
Russische technologie en met 
Iraans geld ontwikkeld, zijn nu 
klaar voor gebruik. “Ik dacht dat 
ik hier veilig was en nu moet ik 
me voorbereiden op bombarde-
menten? Waar moet ik heen in 
ons kleine landje?” vroeg Osher 
geschrokken terwijl hij radeloos 
door zijn huis hinkte.

Volgens Hamas, gesteund door 
onder andere de Nederlandse re-
gering, gewoon: de zee in.

© Simon Soesan
Deze column is op 8 juni van dit 
jaar geschreven en werd helaas 
nu opnieuw heel actueel (red.)

Geluk
door Simon Soesan
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”Mijn zoontje van 8 jaar oud 
plast weer in zijn broek. Hij is 
doodsbang van het luchtalarm, 
het gegil van de raketten. Zijn 
zusje van 12 kan niet meer 
slapen. Ze ligt ‘s nachts wakker 
en dommelt overdag. Ik kan niet 
zonder hun het huis uit, dus 
naar de super gaan is heel wat. 
Gisteren moesten we ons vier 
maal verbergen vanwege het 
luchtalarm.”

”Het lukt me niet zonder mijn 
man. Maar die is opgeroepen 
voor dienst. Dus mijn dag is 
voornamelijk gevuld met mijn 
kinderen en daar tussendoor wat 
koken, wat schoonmaken. Maar 
iedere keer dat luchtalarm, 15 
seconden tellen en dan die ‘boem!’ 
van de inslag van nog een raket.”
“Mijn ouders zijn bijna 80 en 
kunnen het niet meer aan. Ik 
wilde ze naar Haifa sturen, maar 
ze willen niet. Ze weigeren nog 
naar de schuilkelder te rennen 
en wonen, eten en slapen in hun 
voorkamer. Het kan ze niets meer 
schelen als er Godbewaar een 
raket inslaat. Ik ben doodsbang 
voor ze, maar moet bij mijn 
kinderen blijven. Ik kan geen 
kant op, behalve snel naar de 

schuilkelder rennen.”

”Ze zeiden dat we mazzel hebben 
dat we geen raketinslag hebben 
gehad. Maar ik heb geen mazzel. 
Het luchtalarm gaat af als ik 
mijn zoontje douche, als ik mijn 
dochter op het toilet zet omdat ze 
diarree heeft van angst, of als ik 
eindelijk even ga liggen.”

”De wereld is solidair? Laat me 
niet lachen. Hoeveel Neder landse 
Joden zijn hier gekomen om 
ons te steunen? Niet-Joden wel: 
Christenen voor Israël lopen hier 
rond en bidden voor ons. God hou 
ze gezond, wat een goede mensen 
zijn dat!”

”Mijn buurvrouw heeft acht 
kinderen. Haar man is op ge-
roepen. Ik heb haar gezegd mij de 
kinderen af en toe te geven, dat 
ze rusten kan, maar ze is bang en 
de kinderen durven het huis niet 
meer uit. Haar zoontje van 10 is 
gaan stotteren van angst.”

”Ik vertik het. Ik ga niet meer 
naar die schuilkelder. Wat een 
spanning is dat. Ik woon alleen 
en heb mijn hulp gezegd niet 
meer te komen tot het voorbij 

Mein Shtetl brennt
door Simon Soesan

is. Ik hijs mezelf in de rolstoel 
en doe alles zelf. Ik leef in mijn 
slaapkamer. Ik durf de buren 
niet om hulp te vragen want ik 
hoor dag en nacht al die kinderen 
huilen van angst.”
“Mijn buurvrouw hoorde gis-
teren een vreselijke klap. Een 
raket was in de slaapkamer van 
haar zoontje ontploft. Ze had hem 
net overtuigd om bij haar op de 
kamer te komen slapen. En dan 
wil iemand me zeggen dat God 
niet op ons past?”

”Ik ben gisteren naar al die 
soldaten gelopen. Ze be rei den 
zich voor en moeten wachten, 
net als in 1967. En die soldaten 
– ongelooflijk: van alle gedeelten 
van het land, natuurlijk iedereen 
met een andere mening. Ik heb 
twee grote pannen soep voor 
ze gemaakt. Ik moet ze toch 
bedanken? Ik zag een soldaat 
staan te telefoneren en zie hem 
wit worden. Zijn huis was geraakt 
door een raket, maar zijn vrouw 
en kinderen waren op bezoek bij 
zijn ouders, dus niemand gewond. 
Godzijdank.”

“Ik kreeg een telefoontje van een 
Nederlands nieuwsmedium. Of ik 

”Je leest de internationale kranten op internet en gelooft je eigen ogen niet. 
Alsof ik hier niet woon. Alsof ik geen 13 jaar lang raketten op mijn dak heb 
gekregen, alsof wij Gaza bezetten. Alsof wij het weer gedaan hebben. Ik heb 
15 seconden, soms echt 20 keer per dag (en ik overdrijf niet) dat ik mijn twee 
kleine kinderen moet optillen en naar de schuilkelder moet rennen. Twee 
huizen in mijn straat zijn beschadigd. Het is misschien slechts een kwestie 
van tijd totdat ik letterlijk een raket op mijn dak krijg.”
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AMCHA Israël biedt psychosoci-
ale hulp aan 14.000 Shoa overle-
venden in Israël. Meer dan 300 
professionele hulpverleners, zoals 
psychiaters, psychologen en maat-
schappelijk werkers staan klaar 
voor cliënten. Aan bijna alle be-
handelcentra is een inloophuis 
verbonden, waar cliënten terecht 
kunnen om elkaar te ontmoeten 
en samen de Joodse feestdagen te 
vieren.
Om deze hulp te kunnen blijven 
geven is fondsenwerving nodig.   

De Stichting Vrienden van 
AMCHA in Nederland organi-
seert deze fondsenwerving en 
wordt gesteund door duizenden 
donateurs.

AMCHA Nederland is op zoek 
naar nieuwe bestuursleden.  Wij 
vergaderen ongeveer 6 keer per 
jaar in het midden van het land. 
Voor uitgebreide informatie over 
de te bekleden functies mailt u 
naar info@amcha.nl of bel naar 
de voorzitter Roel van Praag: 
033-4727649

AMCHA Nederland zoekt 
nieuwe bestuursleden

het niet erg vond wat wij al die 
kinderen in Gaza aandoen. Ik ben 
beleefd ge bleven. Ik heb hem niet 
uitge scholden. Alleen gevraagd 
wat de kleur was. Toen hij vroeg 
van wat, zei ik hem ‘van de pot 
waar je vanaf bent gerukt’.”

”Mijn dochtertje van vijf vroeg 
waarom. Waarom ze ons 
beschieten. Wat moet ik zo’n 
kind zeggen? Omdat we Joods 
zijn? Omdat we hier wonen? Je 
vraagt je af wat voor slechts 
wij gedaan moeten hebben 
dat de wereld ons zo negeert. 
Ons zo aan ons lot overlaat. Je 
vraagt je af waar al die Joden 
uit de diaspora zijn, die graag 
schreeuwen dat ze achter ons 
staan. Ja, makkelijk lullen: ze 
staan meer dan 4000 kilometer 
weg achter ons. Alles wat hier 
langskomt zijn Christenen. Ze 
bidden voor ons, samen met ons. 
Ik zie mededelingen op internet 
en lach me kapot. Solidariteit in 
Londen, Am ster dam? Laat me 
niet lachen zeg. Kom een nachtje 
bij ons slapen en vertel dan maar 
aan al die goeie zielen wat hier 
gebeurt.”

Dingen die vrienden mij ver tel len 
en schrijven ...

Mijn land wordt beschoten. Ik 
kan me druk maken om wat de 
media in het buitenland durven 
te drukken en liegen, of ik kan 
praktisch te werk gaan om het 
lijden te verzachten, om geld 
te verzamelen. Ik bel mensen 
en vraag ze om te helpen. We 

zingen ´Am Israel chai ,́ wat 
waarschijnlijk een regelrechte 
belediging is voor onze buren, 
want dat is het laatste wat ze 
willen: dat het volk Israël leeft. 
Mensen vragen me hoe ze kun-
nen helpen en ik laat ze de de-
tails zien van Keren Hayesod 
(Collectieve Israël Actie) in hun 
land of omgeving.
Ook uw hulp is nodig.

‘Am Israel areviem zeh lezeh’ - 
het Joodse volk staat garant voor 
elkaar.
Laat van u horen!

© Simon Soesan
(november 2012)



26 JaG21 december jaargang 26 nummer 1

31 december
Oudejaarsdag
1 januari 2013
Nieuwjaarsdag
22 januari
19.30 tot 21.30 uur, Tresoar, Bo-
terhoek 1, Leeuwarden. Genoot-
schap Nederland-Israël organi-
seert een lezing door W. Eichels-
heim met als onderwerp “De sjier 
Chadasj Foundation”. Info tel. 
058 844 8066 of gni.nl
23 januari
19.30 uur, Goede Herder kerk, 
Middenweg 14, Hoogeveen. Ge-
nootschap Nederland-Israël orga-
niseert een lezing door mevr. 
Ruthi Drori over ”De toeristische 
kant van Israël’. Info
r.deroodt@telfort.nl  
26 januari
Toe Bisjwat/Nieuwjaarsfeest van 
de Bomen
19 februari
19.30 tot 21.30 uur, Tresoar, 
Boterhoek 1 in Leeuwarden. Ge-
nootschap Nederland-Israël orga-
niseert een lezing door drs. J. van 
Ments met als onderwerp “Joodse 
Muziek - een inleiding met mu-
zikale toelichting”. Info gni.nl of 
tel. 058 844 8066.

21 februari
Vervroegde Vastendag van
Esther/Ta’aniet Esther moekdam
24 februari
Poeriem /Lotenfeest
24 februari
van 15-18 uur in het gebouw van 
de Joodse Gemeente, Folkin-
gestraat, Groningen organise-
ren WIZO Friesland en WIZO 
Gronin gen een spetterend Poe-
riemfeest  voor héél Joods Noord 
Nederland. WIZO zorgt voor 
Hamansoren, hapjes en drankjes, 
waarvoor een vrijwillige bijdrage 
gevraagd wordt.
Info tel. 058 2121 524 of 
wizofriesland@hotmail.com   
25 februari
Poeriem Sjoesjan
25 februari
19.30 tot 21.30 uur organiseert 
Shalom Culture in Groningen een 
gezellige avond. Entree € 4 incl. 
koffie of thee. Voor info en aan-
melding shalom.culture@gmail.
com 
18 maart 
19.30 tot 21.30 uur organiseert 
Shalom Culture in Groningen een 
interessante avond. Voor plaats 
en info shalom.culture@gmail.
com Entree en koffie of thee € 4.
18 maart
19.30 uur, Goede Herder kerk, 
Middenweg 14, Hoogeveen. Voor 
een avond van het Genootschap 
Nederland-Israël spreekt mevr. 
Els van Diggele over “De Pale-
stijnen”.
19 maart
19.30 tot21.30 uur, Tresoar, Bo-
terhoek 1 in Leeuwarden. Op 
uitnodiging van het Genootschap 

Nederland-Israël spreekt de kun-
stenares Lika Tov over “Jeruza-
lem gezien met de ogen van een 
kunstenaar”. Voor info gni.nl of 
tel. 058 844 8066.
24 maart
Na zonsondergang zoeken naar 
chameets en verklaring van nie-
tigheid (kol chamira).
25 maart 
Begin vasten 4.48 uur. Begin 
chameetsverbod 9.46 uur. Cha-
meets verbranden voor 11.01 uur.
Begin jomtov 18.45 uur. Eerste 
Seideravond
26 maart
Eerste dag Pesach
Tweede Seideravond. Begin Omer 
tellen.
27 maart 
Tweede dag Pesach
31 maart
Begin zomertijd
19.00 uur begin jomtov
1 april
Zevende dag Pesach
2 april
Achtste dag Pesach
Voor tentoonstellingen en evene-
menten in het Joods Historisch 
Museum zie ook www.jhm.nl en 
www.jhmkindermuseum.nl
tot en met 17 maart 2013
Een overzichtstentoonstelling 
van de Amsterdamse schilder 
Sal Meij er, schilder van katten, 
Amsterdamse grachten en boer-
derijen in het Gooi.
tot en met 5 mei
Lekker Joods, een wereld op tafel.
Een tentoonstelling over de jood-
se eetcultuur in al haar religieu-
ze en culturele verschijningsvor-
men.

 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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23 december   Vastendag 10 Tewet
26 januari 2013  Toe Bisjwat
21 februari   Vastendag van Esther
24 februari   Poeriem
25 maart t/m 2 april  Pesach
7/8 april   Jom Ha'sjoa
15 april   Jom Hazikaron
16 april   Jom Ha'atsma'oet
28 april   Lag Ba'Omer
8 mei    Jom Jeroesjalajim
15 en 16 mei   Sjawoe'ot
25 juni    Vastendag 17 Tammoez
16 juli    Tisja Be'aw

Tentoonstelling Sal Meijer, Joods Historisch Museum

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
Secretaris: tel. 0513 631160
Voorzitter: tel. 0515 574626

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.

Joodse feest- en treurdagen 5773/2012/2013

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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