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IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Wat is een beter begin om deze ru- deze ru-
briek te schrijven dan thuiskomen 
van een ongelofelijk vrolijk en ge-
zellig Poerimfeest in onze sjoel in 
Groningen. Georganiseerd door WIZO 
Friesland en uiteraard met hulp van 
de Joodse Gemeente Groningen en 
Leeuwarden. Een volle sjoel, veel kin-
deren en zelfs babies, een buffet met 
allerlei heerlijke salades, en natuurlijk 
kisjelisj en niet te vergeten het verhaal 
van de dappere Esther.

U zult in dit nummer hier en daar niet 
al te vrolijke artikelen aantreffen. Een 
voorloper op april/mei zullen we maar 
zeggen. Daar kúnnen en willen we ook 
niet omheen.

Als u deze JaGDaF ontvangt, heeft u 
vast en zeker de matses al in huis en 
is alles in gereedheid voor de seider-
avond.

Over JaGDaF gesproken: Wout van 
Bekkum biedt u een hersenkraker aan 
in verband met de naamgeving van 
ons magazine.
Verder ga ik niet uitwijden over de 
inhoud; u kunt alles op uw gemak 
lezen. Op sommige plaatsen wordt 
zelfs uw medewerking gevraagd – let 
daar goed op!

Tenslotte wens ik u een hele goede 
Pesach, een gepaste 49 dagen 
Omertijd en als afsluiting Sjawoe’ot 
met veel vruchten, bloemen en heer-
lijke zuivelgerechten.

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Yigael Yadin
In het boek Badèrech beschrijft 
rabbijn I. Vorst de mitswa van 
Tefilien. In de inleiding vertelt hij 
het volgende mooie verhaal over 
Yigael Yadin z.l. (1917-1984)  voor-
malig vice-premier van Israël, le-
gercommandant en archeoloog. 
In de trein van Jeroesjalajim 
naar Tel Aviv werd ik aangespro-
ken door een jongeman die mij 
vroeg of ik die dag al Tefilien 
had gelegd. De jongeman was in 
Kfar Chabad ingestapt. Op mijn 
ont kennend antwoord, stelde 
hij mij voor het  alsnog te doen. 
Ik ging niet op zijn verzoek in. 
De jongeman sprak Ivriet met een 
duidelijk buitenlands accent. Op 
mijn vraag vertelde hij me dat hij 
uit Rusland kwam. “Daar hebt u 
zeker geen gelegenheid gehad om 
Tefilien te leggen?”, merkte ik vra-
gend op. Zijn reactie verwonderde 

mij zeer: “Geen enkele keer is het 
in Rusland gebeurd, dat ik geen 
Tefilien heb gelegd!” Ik geneerde 
me. Hij had ondanks alles wel 
Tefilien gelegd in het onderdrukte 
Rusland . Zou ik dan geen Tefilien 
leggen in het vrije Israël? Ik gaf 
me gewonnen en legde Tefilien. 
Toen de jongeman weg was ge-
gaan werd ik aangesproken door 
een wat oudere dame. “Die jonge-
man heeft u niet herkend”, sprak 
ze, “maar ik weet wel wie u bent, 
u bent Yigael Yadin. U heeft mij 
gelukkig gemaakt door de Tefilien 
wel te leggen. Mijn zoon sneuvelde 
in 1967 bij het Suezkanaal. Zijn 
laatste woorden tot zijn kameraden 
waren: “Leg Tefilien!” En zij 
legden Tefilien. Jongens uit linkse 
kibboetsiem. En daarom ben ik 
verheugd dat u ook deze belangrij-
ke mitswa hebt willen vervullen”. 
De woorden van deze moeder on-
troerden mij. En ik toonde haar 
het geen ik nog nooit aan een 
bui tenstaander had laten zien: 
Tefilien, zojuist opgegraven door 
mijn archeologisch team. Ik had 
de ze Tefilien bij mij, omdat ik 
op weg was naar de universiteit, 
om daar een lezing te houden 
over deze schitterende vondst. Ik 
toonde haar Tefilien die 2000 jaar 
geleden waren gelegd. En we wa-

ren beiden tot tranen toe bewogen. 

Wat zijn Tefilien?
Tefilien zijn vierkante, holle 
blokjes, gemaakt van leer. Door 
mid del van riempjes worden ze 
be vestigd op de bovenarm, naast 
het hart, en vervolgens om de 
arm gewikkeld tot en met de vin-
gers en boven het voorhoofd bij 
de hersenen. In de holle ruimtes 
van de Tefilien zitten kleine rolle-
tjes perkament met daarop tek-
st en uit de Tora, o.a. de tekst 
van Sjema Jisrael enzovoort. 
Behalve op sjabbat en jom tov 
(feestdagen) worden Tefilien 
da gelij ks gedragen bij het och-
tend  gebed. (Bovenstaand ver-
haal toont aan dat het ook op 
na dere momenten van  de dag 
kan en ook niet alleen in sjoel,
maar ook in de trein of op het 
vlieg veld, of waar dan ook).  
Vanaf zijn Bar-Mitswa geldt de-
ze dagelijkse verplichting voor 
el ke man. De eerste periode van 
leg gen is het nog een beetje inge-
wikkeld (letterlijk!), omdat je nog 
niet ervaren bent en omdat de 
riem pjes nog glad en stug zijn, 
maar in de loop van de tijd krijgt
men de draai wel te pakken. 
Er zijn verschillende gewoontes 
hoe de Tefilien te leggen. West-
Eu ropese  Asjkenazische Joden 
draai en naar binnen toe, andere 
Asjkenazische groeperingen en 
Se fardische Joden draaien naar 
buiten toe. Tefilien worden gelegd 
op de zwakke hand, en dat bete-
kent dus, dat een rechtshandig 
persoon zijn Tefilien legt op zijn 

Wel een hele bijzondere 
DVD! Waar kleine jongetjes 
of hun ouders, dertien jaar 

voor moeten sparen...

Tefilien – Een Joodse DVD

Yigal Yadin

door rabbijn S. Evers
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linkerhand en een linkshandig 
persoon precies andersom op zijn 
rechterhand. Soms is dat lastig om 
dat aan iemand te leren. Onlangs 
had ik een Bar-Mitswa jongen in 
opleiding, die de Sefardische tra-
ditie volgt en linkshandig is. Al-
vorens hem te leren hoe Tefilien 
te leggen, ben ik eerst even gaan 
oefenen bij Sefardische kennissen. 
Tefilien zijn niet goedkoop. 
Natuurlijk zijn er kwaliteitsver-
schillen, maar onder de $300 is 
het vrijwel uitgesloten om een 
goed, kosjer paar Tefilien te ko-
pen. Ik adviseer ouders vaak om 
van jongs af aan te sparen voor 
de Tefilien van hun zoon, zodat je 
voor de Bar-Mitswa een goed paar 
kunt kopen. En als je daarna gaat 
kijken hoeveel deze mooie mitswa 
eigenlijk per dag kost, kan je voor 
minder dan een dubbeltje per dag 
je verbondenheid met Hasjem to-
 nen! 

Een korte diepere achter-
grond
Men kan het functioneren van de 
mens in drie componenten verde-
len. De mens Denkt, de mens Voelt 
en de mens Doet. Ik heb eens een 
Bar-Mitswa jongen toegespro-
ken en  gezegd dat je zou kunnen 
spreken over een DVD, Denken-
Voelen-Doen. De Tefilien met hun 
Tora-teksten erin worden gelegd 
bij het denk- en voelcentrum van 
de mens, bij zijn hersenen en bij 
zijn hart. Daarmee wil de Tora 
ons de boodschap meegeven dat we 
ons denken en ons voelen op het 
Jodendom moeten afstemmen. En 
daarna moeten we dat omzetten in 

Vervolg 'O.R.T.'

daden, daarom worden de Tefilien 
daarna om de arm gewikkeld tot 
aan de handen. En om de vinger 
worden 3 ringen gemaakt, die  sym-
bool staan voor de trouwring tus-
sen Hasjem en het Joodse volk. 

Uit: Schtetl Zürich, Livio Piatti
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MOZES, getekend naar een marmeren beeld van Michelangelo (tussen 1513 en 1516) in de kerk San Pietro 
in Vincoli in Rome. Tekening, Gerrit Offringa

Niet voor niets staat Mozes hier zo pontificaal afgebeeld. Mosjé is uiteindelijk de grondlegger, het funda-
ment van het Joodse volk. Zoals u weet volgt na Pesach de Omertijd met tot slot Sjawoe'ot (Wekenfeest). 
Onder andere het feest van de Openbaring op de berg Sinai - Mozes die ons de Tora gaf als intermediair 

van God.
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stond aan de wieg van de stich-
ting van Israël in 1948. Hij was 
een vertrouweling van de eerste 
premier David Ben Goerion, hij 
was de eerste en jongste direc-
teur-generaal van het ministerie 
van defensie, hij is de vader van 
de Israëlische atoommacht. Hij 
was nog veel meer: premier, niet 
altijd succesvol maar wel moe-
dig. Hij kwam thuis met een vre-
desverdrag met Jordanië op zak, 
maar werd hard door Likoed-
premier Jitschak Shamir onderuit 
gehaald. Eens zei Shamir me dat 
Israël Judea en Samaria moest be-
houden om de miljoenen Joden die 
naar het Beloofde Land zouden ko-
men, te kunnen opvangen. Peres 
stond in november 1995 ook naast 
premier Jitschak Rabin toen deze 
strijder voor Israël, de chef-staf in 
1967, werd vermoord. Ik ben bij 
die demonstraties geweest, vóór 
de moord, toen Rabin als een SS-
er werd voorgesteld. Ik weet dat 
Netanyahoe dat vanaf het balkon 
in het centrum van Jeruzalem moet 
hebben gezien. Ik was daar ook. 

Het ‘ingrijpen’ van Peres in het 
politieke debat valt samen met 
de verkiezingscampagne. Op 22 
januari gaan de Israëli’s naar de 
stembus (hebben intussen plaats-
gevonden, red). Ik veronderstel 
dat Peres vreest dat er opnieuw 
een nationalistische coalitie uit de 
bus komt, die vanuit ideologische 
overwegingen een kans op een ver-
gelijk met de Palestijnen begraaft. 
Netanyahoe heeft Peres eigenlijk 
tot een openbaar debat uitgelokt. 
Hij diskwalificeerde president Ab-

Die Shimon Peres toch. Waar 
haalt hij de gotspe vandaan zich 
voor vrede met de Palestijnen uit 
te spreken? Voor Shimon Peres, 
Israëls president, is Mahmoed 
Abbas, de Palestijnse president, 
wel een aanvaardbare vredespart-
ner. Je snapt gewoon niet wat die 
sukkel beweegt zich met Israëls 
politiek te bemoeien. Wat snapt 
hij van Israël? Niks toch, volgens 
premier Benjamin Netanyahoe. 

Ik ben het eens met de critici van 
Peres, dat deze oude staatsman 
zich niet met de politiek moet be-
moeien. In zijn hoge functie als 
president moet hij daar boven 
staan. Dat zou een ideale situ-
atie zijn als Peres, bij wijze van 
spreken, president van Nederland 
zou zijn. Een land dat historisch 
beschouwd alleen water als vij-
and heeft. Israël zwemt in de vij-
anden. Met een blik vooruit, met 
uitzicht op de grote gevaren in het 
onberekenbare Midden-Oosten, 
heeft Peres de afgelopen dagen  
een paar reddingsboeien uitge-
gooid. Dat ziet hij als zijn morele 
plicht. Van de critici die hem in 
het glazen huis van het president-
schap willen houden, trekt hij 
zich niets aan. Het gaat hem om 
het behoud van ‘zijn Israël’. Peres 
wil de zionistische Joodse demo-
cratie redden! Hij onderkent de 
gevaren van buiten die het Jood-
se land verscheuren binnen zijn 
nimmer vastgestelde grenzen. 
Zijn ziel brandt. De man kan niet 
meer. Hij moet zijn mening geven. 

Ik begrijp Peres heel goed. Hij 

bas als vredespartner, sprak zich 
uit voor massieve bouw in bezet 
gebied en liet weten dat Peres de 
geest van het volk niet begrijpt. Is 
dat zo? Nee … Ik ben geen heilige 
gelover in opiniepeilingen. Maar 
van de laatste heb ik opgekeken. 
De meerderheid van de rechtsen 
(nationalisten) zou de stichting 
van een Palestijnse staat en verde-
ling van Jeruzalem aanvaarden. 
Dat blijkt uit drie opiniepeilingen 
die op 31 december door Ha’arets 
werden gepubliceerd. Volgens deze 
peilingen is zelfs tweederde van 
de Israëli’s voor vrede, op voor-
waarde dat de Palestijnse staat 
gedemilitariseerd is en Israël de 
grote nederzettingenblokken in 
be zet gebied behoudt. Een opinie-
peiling van Dahaf laat zien dat 
57 procent van de stemmers van 
Likoed-Beiteinoe en Bajit Ha-
jehoedi een dergelijke oplossing 
aan vaardt. Verrassend niet? 

Die Peres is toch zo gek niet. 
Kennelijk liggen zijn gevoelige 
vingers op de pols van zijn volk. 
Nog wat: de blik van de buitenwe-
reld is door onverantwoordelijke 
journalistiek, gevoed door onver-
standige Israëlische politieke han-
delingen en uitspraken, vertroe-
beld. Ik kan u verzekeren dat de 
Israëli’s van rechts en links naar 
vrede hunkeren. Wie had ooit ge-
dacht dat Israël vrede met Egypte 
zou sluiten, dat de Egyptische 
president Anwar Sadat naar Je-
ru zalem, jawel Jeruzalem, zou ko-
men en in de Knesset een vlam-
mend betoog voor vrede zou hou-
den? En wie voorzag dat Israël en 

Peres
door Salomon Bouman
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de PLO aan de vredestafel zouden 
gaan zitten? En wat zei Peres 
ook nog? Als Hamas Israël bin-
nen de grenzen van 1967 erkent, 
dan is ook deze beweging een po-
tentiële onderhandelingspartner. 

Ter geruststelling: Peres en Ne-
tanyahoe praten nog met el-
kaar. 

Peres in de sneeuw, Jeruzalem januari 2013
Foto: Internet

Obama krijgt medaille
President Obama zal tijdens zijn bezoek aan Israël in maart, 

de Presidentiële Medaille van Distinctie krijgen van de
Israëlische president Peres. Hij krijgt de prijs tijdens een 

door Peres georganiseerd staatsdiner.
Niet eerder kreeg een Amerikaanse president deze prijs.

Uit: NIW, 25 januari 2013
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Nog maar heel kort geleden 
kwam ik de naam tegen van Sel-
ma van Hasselt. Nu ben ik bezig 
een boekje over haar te schrij-
ven. Moge dit verhaal ook een 
oproep zijn voor JaGDaF-lezers 
om nadere informatie te leveren. 

Mijn vader, Ben van Hasselt, had 
een achterneef die Samuel heette. 
Zij hadden een gezamenlijke over-
grootvader: Heiman Heimans van 
Hasselt. Dat maakt dat ik en Sa-
muels dochter, Selma, genealo-  
gisch tot dezelfde generatie beho-
ren. Zij is echter aanmerkelijk 
eer der geboren dan ik, namelijk in 
1920. 
Toen de oorlog in Nederland kwam 
was Selma net twintig geworden. 
Zij verloofde zich met Marcus Ger-
son Velleman, kortweg Max. Dat 
is een van de weinige historische 
feiten die ik meteen boven water 
kon krijgen. In het Nieuwsblad 
van het Noorden van 29 augustus 
1941 staat een advertentie waar-
in de verloving tussen Max en 
Selma wordt aangekondigd. De 
bezetting is dan al meer dan een 
jaar gaande. De eerste anti-jood-
se maatregelen zijn ingevoerd. 

De verloofde
De grootvader naar wie Selma’s 
verloofde Max vernoemd is, Mar-
cus Velleman, sterft een natuurlijk 
dood op 67-jarige leeftijd, op 3 de-
cember 1941. In de rouwadverten-
tie, die ook in het Nieuwsblad van 
het Noorden is geplaatst, staat Sel-
ma niet met naam genoemd, maar 
wel als ‘verloofde’ van Max. Waar-
schijnlijk moet ik er niet te veel 
achterzoeken, maar allerlei her-
senspinsels strijden om voorrang 
om deze anonimiteit te verklaren. 

Ik weet dat Selma’s vader, Samuel 
van Hasselt, al vroeg naar Wes-
terbork is gebracht. Hij werd in-
gedeeld in het achtste transport
dat vanuit Westerbork plaats-
vond. Dat transport vertrok op 
6 augustus 1942 naar Ausch-
witz. Direct na aankomst - op 
9 augustus 1942 - is Samuel 
ver  moord. Van dit transport is 
maar één overlevende bekend.  

Henriëtte Alyda
Selma had zich niet aange-
meld om naar Westerbork te 
gaan en dook onder. Het is onbe-
kend hoe ze is ondergedoken 
en waar ze zich schuilhield. 
Over haar jongere zus, Henriëtte, 
weten we wel iets meer. Zij was 
ondergedoken in Appelscha, maar 
werd na verraad gearresteerd  op 
12 mei 1943. Ze was toen net 18 ge-
worden. Henriëtte Alyda van Has-
selt werd direct bij aankomst op 
21 mei1943 in Sobibor vergast. (zie 
ook 
 http://www.joodsmonument.nl/ ) 

Nieuwsblad van het Noorden

Van Selma’s verloofde Max Vel-
le man is niet meer bekend dan 
dat hij ergens verdwenen is in 
Mid den-Europa en dat hij ge-
acht wordt niet meer in le-
ven te zijn na 31 maart 1943. 

We mogen aannemen dat de de-
portaties van haar vader, zus en 
verloofde bij Selma bekend waren. 
We weten dat Selma zich van-
uit de onderduik aansloot bij een 

Selma van Hasselt, joods verzetsstrijdster
door Ron van Hasselt

Selma van Hasselt

Nieuwsblad van het Noorden
29-08-1941
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verzetsgroep, in eerste instantie 
bij de Trouw-groep. Deze groep 
produceerde en verspreidde het 
il legale blad dat eerst de Oranje
bode heette en later Trouw. Op 
een systeemkaart uit de Gronin-
ger Archieven wordt haar naam 
ver bonden met grootheden uit het 
verzet als Johannes Post en Bob 
Scheepstra. Vanuit deze groep 
werd gewapend verzet gepleegd 
zo als overvallen op plaatsen waar 
veel distributiebonnen waren. Die 
bonnen waren onontbeerlijk voor 
een organisatie die onderduikers 
hielp. Bonnen, wapens, illegale 
bla den moesten allemaal verspreid 
worden. Hierin had Selma een rol. 
Zij trad op als koerierster voor 
de landelijke Top van het verzet. 

Arrestatie
Op een van haar treinreizen tus-
sen Arnhem en Utrecht is ze op 
28 januari 1944 door een vroegere 
schoolgenoot, de SD-er Jacob van 
der S. herkend en gearresteerd. 
Hij was in gezelschap van Abra-
ham K. Van deze laatste wordt 
verteld dat hij stelselmatig arres-
tanten mishandelde. Na de oorlog 
is hij als oorlogsmisdadiger bij ver-
stek veroordeeld tot de doodstraf. 
Hij is ontkomen naar Argentinië 
waar hij in 1996 is overleden. 
Hoe haar ondervragingen moe-
ten zijn geweest, kunnen we al-
leen maar raden. Na een dag of 
tien, op 8 februari wordt Selma 
overgebracht naar Westerbork. 
Ze slaagde erin contact te leggen 
met haar verzetsgroep, maar een 
poging om haar te helpen ont-
snappen werd als te riskant be-

schouwd. Haar lijdensweg zal 
dan nog ongeveer een jaar duren. 
Zoals gebruikelijk met strafgeval-
len werd zij in een strafbarak ge-
plaatst (barak 67). Vervolgens is 
zij met het eerstvolgende transport 
(3 maart 1943) naar Auschwitz 
ge voerd. Selma behoort tot de 76 
vrouwen van haar transport die 
slavenarbeid mochten verrichten. 

Malchow
Zij heeft het eind van de oorlog niet 
gehaald. Zij stierf in of bij Mal-
chow, aan het eind van de oorlog, 
waarschijnlijk eind maart 1945. 
Malchow was een subkamp van 
Ravensbrück. In die tijd werden 
veel gevangenen vanuit Auschwitz 
ver voerd naar kampen verder ver-
wijderd van het front waar het 
op rukkende Rode Leger de Duit-
sers steeds verder terugdrong. 
In Malchow moesten de gevange-
nen werken in een munitiefabriek. 
Of Selma daar ooit gewerkt heeft, 
is onzeker. Malchow was overvol 
aan het eind van de oorlog. Het 
gold ook als doorgangskamp voor 

zogeheten dodenmarsen. Gevange-
nen werden in hun toch al slechte 
lichamelijke conditie (ondervoe-
ding, tuberculose, tyfus) op zinlo-
ze tochten gedwongen zich letter-
lijk dood te lopen. Van Selma is 
noch haar sterfdatum noch de pre-
cieze plaats van overlijden bekend. 
In het boek Het Grote Gebod van 
H. van Riessen staat Selma nog 
vermeld als protestant en als ver-
pleegster. Beide horen bij haar 
il legale identiteit. Ze was joods 
en staat in andere archieven te 
boek als kantoorbediende. In 1938 
komt zij echter intern te wonen 
op de Haagweg 377 in Den Haag. 
Waarschijnlijk volgt zij daar een 
op leiding tot verpleegkundige in 
de psychiatrische inrichting Oud-
Rosenburg. De bewoners van Oud-
Rosenburg worden in februari 
1943 naar Westerbork vervoerd. 
Op haar Ausweis stond de naam 
Sel ma van Heuven. Die naam is 
nu niet zo belangrijk meer. Dat 
zij maar lang herinnerd mag 
blijven als Selma van Hasselt. 

De zogeheten ‘Westerborkkaart’ is hier afgebeeld met toestemming 
van de Joodsche Raadcartotheek van de afdeling Oorlogs nazorg van 

het Nederlandse Rode Kruis
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Een synagoge en een joodse 
begraafplaats. Mezoezot en 
een Eeuwig licht in een muse-
um. Vele uitingen van Joods 
leven zijn te vinden in de 
wereldstad Marrakech in Ma-
rokko. Alleen, Joden zijn er 
nauwelijks meer. De vele tien-
duizenden die er ooit leefden 
zijn in de afgelopen decennia 
vertrokken naar Israël en de 
Verenigde Staten. Uit angst, 
of om een beter leven te vin-
den. Zo’n tweehonderd Joden 
houden de plaatselijke Joodse 
gemeente nog in stand.
Toch is de voormalige joodse 
buurt Mellah nog een toeris-
tische attractie van formaat. 
De niet-joodse middenstand 
vaart er wel bij. Evenals tal-
loze jongens en jongemannen 
die de weg naar de synagoge 
willen wijzen. Ze doen het al-
leen maar om sjoekran (een 
bedankje). Zeggen ze. Toch 
zijn we een van hen heel 
dankbaar.

“Monsieur, monsieur, vous cher-
chez le synagogue?” 
Zomaar ineens staat de stel-
ler van de vraag voor ons. Een 
spor tief geklede jongeman in de 
wirwar straatjes van de Mellah in 
Marrakech. We zullen de vraag 
vaker horen, tot vervelens toe.
De Mellah, de voormalige joodse 
wijk in de Marokkaanse metro-
pool, was niet moeilijk te vinden.
Van de Koutoubia, de Martinito-
ren van Marrakech, is het met de 
plattegrond van de stad in de hand 
tien minuten lopen door een brede 

De onzichtbare synagoge van Marrakech
door Marcel Wichgers

winkelstraat waar de lucht vergif-
tigd wordt door de uitlaatgassen 
van auto’s en vooral brommers.  
“Synagogue ou Bahia?”, pro-
beert hij het nog eens. 
De Lazama synagoge die hij be-
doelt en het oude paleis Bahia 
zijn in deze wijk de bekendste 
toeristische attracties. Maar an-
ders dan de Bahia wordt de sy-
nagoge nergens aangegeven. En 
zelfs als je het adres ervan weet, 
is zij moeilijk te vinden. Want 
straatnaam bordjes zijn een zeld-
zaam fenomeen in de stad. Behal-
ve bij de grote boulevards ter ere 
van de voormalige koning Hassan 
II en de huidige Mohammed VI.  
We proberen de jongeman te nege-
ren. Alle reisgidsen waarschuwen 
immers voor vriendelijke types die 
je belangeloos de weg willen wij-
zen, maar je vervolgens meenemen 
naar een verlaten steegje. Om je 
vervolgens te dwingen tot de veel 
te dure aankoop van toeristische 
prullaria. We lopen door, maar hij 
passeert ons met rasse schreden. 
“Le synagogue est lá”, pro-
 beert hij nog eens.  
Hij blijft ons voorgaan door 
de steeds nauwer wordende 
straat jes. We besluiten ons 
om te keren en schudden de 
man even verderop van ons af. 

Sandelhout
Verderop komt een jongetje van 
een jaar of twaalf naar ons toe. 
Dezelfde vraag. En voor we kun-
nen antwoorden: “Waar komt 
u vandaan? Frankrijk, Duits-
land?”, vraagt hij in het Frans.
Omdat hij er zo onschuldig uit-

ziet, geven we antwoord. Een ge-
sprek ontstaat. Of hij niet naar 
school moet, zo aan het begin 
van de middag. En dat we in-
derdaad de synagoge zoeken. 
Natuurlijk weet hij die. Geld 
wil hij niet, zegt hij zelf 
maar. “Pas d’argent. Venez!”
We sjokken achter hem aan, met 
een mengeling van wantrouwen 
en hoop op zijn oprechte bedoelin-
gen. Een paar drukke straten ver-
derop laat hij ons kennismaken 
met een jongeman. Zijn broer, zegt 
hij. Die kan ons verder brengen.  
“Ik hoef echt geen geld”, zegt 
de ‘broer’. “Ik werk hier als 
par  keerwacht. Ik breng u 
naar de synagoge voor alleen 
maar een sjoekran (‘bedankt’). 
Niks mis mee, lijkt ons. Hij gaat 
ons voor door een onooglijk steeg-
je. We komen uit in een authen-
tieke winkelstraat van de Mel-
lah, vol winkeltjes waar buiten de 
specerijen in de bekende perfecte 
puntige vormen staan opgetast. 
Bij één zo’n winkeltje staat hij stil. 
“Daar achter is de synagoge”, wijst 
hij naar het eind van de straat. Hij 
roept de eigenaar van de winkel, 
die ons meteen laat ruiken aan 
een stukje geurig sandelhout dat 
ruikt naar ouderwetse aftershave. 
We weten genoeg. De jongeman 
heeft ons gebracht naar een vriend-
je dat ons iets wil aansmeren. 
We laten het bij een “Au revoir!”.   
 
Menora
We beginnen de zoektocht naar 
de synagoge opnieuw, op een plek 
waar volgens de plattegrond de 
synagoge ongeveer moet zijn. Bij 
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een soort juwelier (je weet hier 
nooit waar een winkel nou pre-
cies in handelt) valt ons in de 
etalage een moderne, hoekige 
kan delaar op. Met zeven armen. 
Dat moet een menora zijn! De 
winkelier komt naar ons toe.  
“Weet u wat die kandelaar is?”, stelt 
hij ons op de proef. Natuurlijk we-
ten we dat. “En weet u wat die stok 
is?” De rijk versierde stok lijkt op 
een jad, maar de hand ontbreekt. 
“C’est une jad?”, proberen we maar 
in ons beste Frans, in de hoop dat 
hij het woord jad begrijpt. “Mais 
non, dat is een aanwijsstokje 
voor de Toralezing door Joden”, 
denkt hij beter te weten. Wie 
slaat de plank nu mis, hij of wij? 
Zijn poging om ons naar 
bin nen te lokken, slaan 
we zo beleefd mogelijk af. 
Inmiddels is het bijna zes uur, 
het is donker geworden. Tijd 
om de zoektocht af te breken. 
We willen niet verdwalen in de 
Mellah en de aanpalende kas-
bah en gaan naar ons hotel. 

Joodse Berbers
De volgende dag besluiten we 
maar niet terug te gaan naar de 
drukte van het centrum van Mar-
rakech. We willen een dagje rust. 
De Jardin Majorelles lijkt ons 
daartoe de ideale plek: een vol-
gens de reisgidsen idyllische tuin 
aan de rand van de oude stad. 
Modekoning Yves Saint Laurent 
was er de laatste private eigenaar 
van en had er een atelier. Het ate-
lier werd na zijn dood omgebouwd 
tot museum voor berbercultuur.  
In het kleurige gebouw, te mid-

den van een oaseachtige tuin 
met exotische gewassen, treffen 
we tot onze verbazing resten van 
voorma lig joods leven in en rond 
Marrakech aan. Het zijn voorwer-
pen van joodse Berbers (verberber-
de Joden of verjoodste Berbers?).  
Zoals een kleine chanoekia, uitge-
hakt in steen. Een eeuwig licht in 
de vorm van een eenvoudige gla-
zen schaal aan een ketting. Een 
tekst op hout, afkomstig uit een 
jeshiva. Een heuse mezoeza. En 
gewaden van joodse Berbervrou-
wen. Mochten we de synagoge de 
volgende dag niet kunnen vin-
den, dan hebben we dit tenmin-
ste wél gezien, denken we maar. 

Mezoeza
Een dag later gaan we met goede 
moed opnieuw naar de Mellah, op-
nieuw op zoek naar de synagoge. 
De avond tevoren hebben we in 

het hotel op het internet naar de 
precieze plaats gezocht. Maar alle 
nuttige websites waarschuwen: je 
kunt er wel in de buurt komen, 
maar dan zie je nog niet waar de 
synagoge is. Want aan de straat 
is niets te zien van een synagoge. 
Geen aanduiding, geen gevel met 
zo mogelijk een davidster, niks. 
Eenmaal aangekomen in de ver-
moede steeg is het hetzelfde liedje: 
“Synagogue?” Voor we kunnen be-
sluiten of we op zijn aanbod zullen 
ingaan, heeft deze jongen ons al 
naar een onopvallende deur geleid. 
“C’est ici.” 
Zou het dan echt? Jawel. Achter 
de deur herkennen we een binnen-
plaats van foto’s van de synagoge 
op het internet. Dankbaar geven 
we hem 20 dirham, zo’n twee 
euro. Want zonder hem waren we 
de deur zeker voorbijgelopen. Hij 
wijst ons nog even de mezoeza aan 

Tekst: Beth Haknesset, AlLazama, Rechov Talmoed Tora
Foto: Marcel Wichgers
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Vervolg 'De onzichtbare synagoge van Marrakech'

de binnenkant (!) van de deurpost. 
De korte gang achter de deur leidt 
naar een oase van rust: een vier-
kante binnenplaats met middenin 
een waterplaats. Aan de zijden 
van een meter of 20 hangen links 
en tegenover blauwe doeken. Daar-
achter appartementen. Rechts laat 
zich meteen de rond 1900 gebouw-
de Lazama synagoge zien, met He-

breeuwse opschriften. In een hoek 
zit een politieman die een maaltijd 
opschept. Om gedonder te voorko-
men, vragen we hem of we foto’s 
mogen maken. De politieman ant-
woordt niet, en gebaart slechts 
dat we naar binnen kunnen gaan. 

Slordige boekenkast
Opgelucht en tegelijk enigszins ge-

spannen na de lange zoektocht lo-
pen we rond in het bescheiden ge-
bouwtje. Op de vloer liggen blauwe 
tapijten. De oostwand is voor onze 
begrippen nogal frivool versierd 
met gekleurde gloeilampen, rond-
om en boven de Heilige Arke. De 
Arke is ingebouwd in een marme-
ren wand. Het parochet doet ver-
trouwd aan, want dit lijkt op die 
in de Groningse synagoge. Heel 
anders is echter de positie van de 
biema. Die staat aan de andere 
kant, vlakbij de westwand. Tussen 
beide wanden staan rijen stoelen, 
deels ruggelings tegen elkaar aan. 
In een hoek bij de biema staan 
twee slordig ingerichte boekenkas-
ten. Kennelijk wordt er nog in-
tensief gebruik van gemaakt, on-
danks het geringe ledental van de 
Joodse gemeente van Marrakech. 
Als we weer naar de binnenplaats 
gaan, besef ik dat ik iets wezenlijks 
vergeten ben: een keppel opdoen. 
Hoe kon mij dat nou gebeuren…? 
Er is een bescheiden expositie in-
gericht van oude foto’s van Joden, 
waaronder Berberjoden. We her-
kennen de gewaden die we ook al in 
de Jardin Majorelle van Yves Saint 
Laurent zagen. Als we weg willen 
gaan, verzoekt een man een dona-
tie te doen in metalen spaarpotten.  

Joodse mausolea
We lopen langs de mezoeza, de 
deur door, de steeg weer in. Wat 
we van Joods Marrakech per se 
nog moeten zien is de joodse be-
graafplaats. We hebben, heel 
oneerbiedig gezegd, het lekker-
ste voor het laatst bewaard. 
Want de foto’s die we ervan ge-

De deur die naar de synagoge leidt. Zonder de jonge 'gids'
onvindbaar.

Foto: Marcel Wichgers
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zien hebben waren spectaculair. 
Of het echt zo is? Deze is echter 
ge makkelijk te vinden, aan de 
rand van de Mellah. Zonder pro-
blemen vinden we de ingangspoort 
in een lange, metershoge muur. 
Binnen schudt de ongeünifor-
meerde bewaker ons meteen de 
hand. We zijn even beduusd door 
de omvang van de begraafplaats: 
gauw een paar voetbalvelden 
groot. Overal witte en ooit witte 
graven. We lopen er langs en af en 
toe noodgedwongen over graven, 
bij gebrek aan paden. De opschrif-
ten zijn in het Hebreeuws, soms 
ook in het Frans. Wat we nooit 
eerder gezien hebben, is dat som-
mige een foto van de gestorvene 
dragen. En heel opvallend: vele 
graven, misschien wel de helft, 
zijn niet naar het oosten gericht.  
Narmate we verder lopen, neemt 
het onkruid toe. Niet alleen on-
kruid, maar ook veel wilde bloe-
men. In januari nog wel. Als we on-
geveer achterin de begraafplaats 
zijn, na een kwartier banjeren 
door het onkruid en de bloemen, 
worden we geconfronteerd met 
nóg meer voor ons ongekende feno-
menen op joodse begraafplaatsen. 
We zien enorme mausolea, onder 
meer voor hoogwaardigheidsbe-
kleders van de Joodse gemeente 
van Marrakech, zoals rabbijnen 
en voorzitters. Ook zijn er graven 
waarop kaarsjes en theelichtjes 
gebrand zijn. Van enkele over-
dekte graven is zelfs het plafond 
zwartgeblakerd door de vuurtjes 
die er kennelijk gestookt zijn. 
Niet alleen de mausolea geven er 
blijk van dat men zich hier niet 

bepaald hield aan de westers-jood-
se traditie om graven zo simpel 
mogelijk te houden. Het is meer 
een bewijs dat joodse begraaf-
plaatsen en graven zich min of 
meer aanpassen aan het land of 
streek waar deze zich bevinden. 
We zien nog meer dure marmeren 
graven. Eén marmeren graf heeft 
zelfs de vorm van een menora.  
We hebben de begraafplaats 
bijna voor ons alleen. Twee an-
dere bezoekers komen we tegen. 
Een Nederlands stel, zo te ho-
ren. De vrouw zit zwijgend op een 
graf, de man staat iets verderop 
met zijn mobieltje hoorbaar za-
ken te doen met het thuisfront.  

Handenwassen
Terug naar de uitgang. We heb-
ben weliswaar lang niet alles ge-
zien, maar we zijn vol van alle 

indrukken van de dag. Meer kun-
nen we niet bevatten. Bij de uit-
gang vraagt de bewaker ons onze 
handen te wassen, met de bekende 
kan met twee oren. Daarmee rei-
nigen we ons van het contact met 
de onreine dood. En we geven – 
zoals hier verwacht wordt – de 
bewaker een paar dirhammetjes.
Buiten de muur draaien we ons 
nog even om en maken een foto 
van de ingangspoort. Drie Ma-
rokkaanse, hoogstwaarschijnlijk 
niet-joodse mannen roepen dat 
we niet mogen fotograferen. We 
doen het toch, wat denken ze wel?  
Niets kan ons nog deren: we hebben 
eindelijk gevonden wat we zochten.  

Mausoleum van een voorzitter van de joodse gemeente van
Marrakech op de begraafplaats

Foto: Marcel Wichgers
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“Heel lief, dankjewel,” zei Rivka rustig.
Haar oude gerimpelde handen beroerden de doos met etenswaren die we op 
haar tafel hadden gezet. Twaalf kilo groente, fruit, vlees, brood, snoep en 
frisdrank. Nu het duidelijk was dat onze Israëlische regering, tussen alle on-
derzoeken naar hun activiteiten door politie en staatscommissies in, geen tijd 
meer had om het land te runnen dus zeker niets deed aan de schrijnende ar-
moede onder de duizenden overlevenden van de Sjoa, hebben de burgers beslo-
ten zelf in te grijpen.

In onze stad Haifa zijn we druk 
bezig met de Sjoa. Leerlingen uit 
het voorlaatste leerjaar van de 
middelbare scholen gaan naar 
Polen om enkele van de meest 
weerzinwekkende kampen zelf te 
zien. Daar gaat dan een overle-
vende van de Sjoa voor mee, die 
deze groepen begeleidt en hen 
zijn/haar verhaal vertelt.
Ook gaan in Haifa kinderen naar 
overlevenden toe om hun verhaal 
te horen. En dat maakte het voor 
ons eenvoudig om, zonder dat zij 
dit merkten, snel achter de adres-
sen te komen van diegenen, die in 
diepe armoede leven.

Rivka is 84 jaar
Als zeventienjarige werd zij vol-
komen verrast door de oorlog en 
zat binnen enkele maanden al in 
een concentratiekamp. Ze werd 
door de infame Mengele uitge-
kozen voor zijn beruchte experi-
menten, waarna ze nooit meer 
kinderen kon krijgen. Nadat ze 
zes kampen had overleefd werd 
ze naar Israël gesmokkeld, waar 
de Engelsen haar arresteerden en 
naar Cyprus stuurden, weer naar 
een kamp. Toen ze uiteindelijk 
naar Israël terugkwam, was de 

staat slechts enkele weken oud.
Ze werkte als schoonmaakster, 
waar ze pas in 1998, vijftig jaar 
na haar aankomst, mee stopte. 
Aangezien onze oudedagsvoor-
ziening niet veel voorstelt, krijgt 
Rivka een kleine tweehonderd 
euro per maand aan ouderdoms-
uitkering.
Ook was voor haar, door de 
Israëlische regering, in de vijfti-
ger jaren een maandelijkse uit-
kering voor ‘Wiedergutmachung’ 
geregeld van 150 mark (nu ca. 
60 euro). Dit bedrag is sindsdien 
nooit verhoogd.
De laatste jaren is duidelijk 
geworden dat, ook in ons land, 
heel wat mensen aan de Sjoa 
hebben verdiend. Een televisie-
programma liet onlangs zien hoe 
een internationale commissie die 
de ontvreemde tegoeden beheert, 
haar bestuursleden eerste klas 
over de wereld laat vliegen en top-
salarissen aan haar ‘vrijwilligers’ 
geeft. Van het geld dat ze moeten 
beheren!
Ook Israëlische banken, waar 
Europese Joden voor de Tweede 
Wereldoorlog hun geld en kost-
baarheden naartoe hadden ge-
bracht en van wie er weinigen 

zijn teruggekomen, praten daar 
liever niet over. Bank Leumi, 
deelde onlangs mede dat ze 20 
miljoen shekel als tegemoetko-
ming aan gingen bieden aan alle 
overlevenden, als ze zouden stop-
pen met hen aan te klagen.

Rivka klaagde niet
“We schaamden ons altijd om te 
vertellen dat we in de kampen 
hadden gezeten. De Israëli’s 
verweten ons dat we ons als lam-
meren naar de slachtbank hebben 
laten voeren. We werden vaak 
met de nek aangekeken.
’s Zomers liep ik daarom met lan-
ge mouwen, zodat mijn nummer 
niet gezien kon worden,” vertelde 
ze me.
Rivka heeft een eenkamerwo-
ning. Waarschijnlijk vijftig jaar 
geleden voor het laatst geverfd. 
Ze huurt deze bij een woning-
bouwvereniging van de overheid, 
die nooit iets aan onderhoud 
heeft gedaan. Het trappenhuis is 
schoon, maar de traptreden zijn 
afgebrokkeld en daardoor gevaar-
lijk geworden. Haar kleine flatje 
is redelijk proper, maar een grote 
chaos. Toen we haar deze winter 
voor het eerst ontmoetten, was de 

Alles is overleefbaar?
door Simon Soesan
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waterleiding kapot. Ze kon zich al 
niet meer herinneren hoe lang. Ze 
haalde een emmer water per dag 
bij een buurvrouw in een naastge-
legen gebouw. Dat was voor alles: 
drinken, wassen, koken en toilet.

Pools kinderliedje...
We hebben een klas naar haar 
toegestuurd, die gedurende twee 
maanden eens per week haar 
flatje opknapte. De waterleiding 
was in vijf minuten gerepareerd 
en ook de riolering, die slechts 
verstopt zat. Er werd geverfd, ge-
repareerd, er werd tweedehands 
meubilair gevonden en zelfs een 
koelkast en een eenvoudig gasfor-
nuis op de kop getikt. Er kwam 
een ventilator voor de zomer en 
een veilige kachel voor de win-
ter. Ze kreeg wat kleding, wat 
ondergoed, nieuwe handdoeken, 
lakens en dekens. En de kinderen 
kwamen steeds vaker over de 
vloer om wat op te knappen. De 
eerste dagen keek ze verbaasd 
en stil naar al dat werk, maar 
na enkele dagen glimlachte ze 
en neuriede een liedje. De kinde-
ren vroegen welk liedje dat was 
en ze vertelde dat het een Pools 
kinderlied uit haar jeugd was. 
De kinderen vroegen haar om 
het hen te leren en na enkele da-
gen stonden kinderen uit Haifa, 
Joodse, Christelijke, Moslim- en 
Druzenkinderen, een Pools liedje 
te zingen tijdens het werk. Rivka 
kreeg licht en ons elektriciteitsbe-
drijf kwam met een plan om deze 
overlevenden te respecteren met 
een speciaal tarief van enkele 
shekels per maand.

Rivka kreeg medicijnen voor 
haar kwaaltjes en een tandarts 
mat haar een kunstgebit aan. 
Plotseling werd iedereen wakker 
en werden de paar honderd over-
levenden van de Sjoa in Haifa in 
het zonnetje gezet. Want het volk 
kan wat politici laten liggen.
“Honger was nooit een probleem”, 
vertrouwde Rivka me toe. “Ik 
heb al zoveel honger geleden dat 
ik daar wel tegen kan. En ook 
de kou in de winter kan ik aan. 
Misschien minder erg dan in 
Europa, maar ook tergend, dat 
wel. En dat m’n huisje wat ver-
waarloosd was, ach, ik heb erger 
gekend in mijn leven. Alles is 
overleefbaar.”
Opeens kwamen er tranen in 
haar ogen.
Geduldig wachtte ik af.
“Maar waar ik nooit aan gewend 
ben geraakt is de schaamte. Niet 
omdat ik een overlevende ben, 
maar omdat ik in ons land, Israël, 
als een hond ben behandeld. En 
er was jarenlang niemand die ons 
wilde helpen.”

Ik wist niets te zeggen.
“En nu heb ik dit allemaal gekre-
gen.”
Ze wees op het pakket en naar 
haar opgeknapte flatje.
“En jullie zeggen nu dat dit pak-
ketje elke week gaat komen en 
dat er ook een verandering gaat 
komen in mijn uitkering?”
Ik knikte.
“Ik ben benieuwd”, zei ze rustig 
terwijl ze een sinaasappel uit de 
doos haalde.
Ze snoof eraan en deed haar ogen 

dicht van genot.
“Heb ik me jaren niet kunnen 
veroorloven”, zei ze glunderend 
en even zag ik een glimp van het 
knappe jonge meisje van zeven-
tien wier leven verwoest werd 
tijdens de Sjoa.

Korte tijd terug werd ik op mijn 
werk gebeld. Rivka was in haar 
slaap overleden. Ze was gevonden 
door een ambtenaar die haar 
haar nieuwe uitkering wilde 
brengen. Ze was vredig ingesla-
pen, vertelde hij me, met een 
glimlach om haar mond en een 
sinaasappel in haar hand.
Rivka had geen familie. Dezelfde 
klas die haar flatje had opge-
knapt kwam naar haar begrafe-
nis. Samen zongen ze nog een-
maal het Poolse liedje dat ze van 
Rivka hadden geleerd. Rivka was 
een deel van hun leven geworden 
en zelfs haar dood veranderde 
daar niets meer aan. Want alles, 
had ze gezegd, is overleefbaar.
Zo’n veertig mensen bewezen 
Rivka de laatste eer.
Omdat wij haar en haar lotge-
noten en alles wat er gebeurd is 
tijdens de Sjoa niet willen en niet 
zullen vergeten.

© Simon Soesan
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JaGDaF en jachdaw: achtergronden van een naam
door Wout van Bekkum

De naam JaGDaF voor het ‘lijf-
blad’ van de Joden in Groningen, 
Drenthe en Friesland was een 
ge weldige vondst van Tlila Elle-
mers-Etsioni z.l. (1929-1993), be-
stuurslid van de Joodse Gemeente 
en docen te Modern Israëlisch 
He breeuws aan de Rijksuniver-
siteit Groningen. De f aan het 
einde zij haar ver geven, maar de 
woordspeling is heel geslaagd: 
jachdaw in het Hebreeuws bete-
kent śamen´ en komt veel voor in 
de Bijbel als variant van jachad. 
De vraag is: waar komt die eigen-
aardige uitgang –aw vandaan 
die in latere tij den ook nog werd 
voorzien van een extra letter j 
zodat het eruit ziet als –ajw? Zo 
gespeld lijkt de combinatie nog 
het meest op een be zittelijk voor-
naamwoord in het meervoud: 
banaw betekent źijn zonen ,́ 
chaveraw betekent źijn vrien-
den .́ In het Modern Hebreeuws
is men wel gewend aan deze uit-
gang bij een aantal woorden, 
waarvan akhshaw met de bete-
 kenis ´nu´ en staw met de bete-
kenis ´herfst´ de meest bekenden 
zijn. De verklaring ervoor is las-
tig, want er is geen verband tus-
sen de diverse gebruiken van de 
uitgang in de traditionele studies 
van de Hebreeuwse grammatica. 
In het Bijbelvers 1 Koningen 3:17 
lezen we: weanachnoe jachdaw  
-  én wij zijn samen ,́ een mooi be-
wijs dat hier geen sprake is van 
de derde persoon meervoud (zij) 
maar van de eerste persoon (wij). 
Bovendien gaat het in dat Bij-
belvers om twee vrouwen en daar-
om lijkt er geen sprake van een 

verband met een manlijk bezit-
telijk voornaamwoord. Wat –aw 
precies wel is, blijft onderwerp van 
speculatie. In drie Bijbelverzen 
komen we jachdaw tegen met de 
extra j, opvallend genoeg alleen in 
het profetenboek Jeremia en dan 
alleen in de hoofdstukken 46 en 
49. In Jeremia 46:12 gaat het om 
de verslagen helden in de woorden 
jachdaw naflu sjneejhem - śamen 
vielen zij beiden ,́ en in vers 21 van 
hetzelfde hoofdstuk wordt over de 
Egyptenaren gezegd: nasu jach
daw - ́ zij zijn samen gevlucht .́ Het 
derde voorbeeld biedt misschien 
een aanknopingspunt, omdat hier 
sprake is van herhaling in de 
woor den kohanaw wesaraw jach
daw, źijn priesters en zijn vorsten 
[gaan] samen [met de koning in 
ballingschap] .́ Het laatste woord 
kan om de klankovereenkomst 
in schrijfwijze zijn aangepast 
aan de twee voorafgaande. 
Maar wat is jachad in het woord 
jachdaw? De gangbare vertaling 
van dit woord is śamen´ en het 
komt ook alleen maar voor als bij-
woord. Niettemin wordt het bij-

woordelijk gebruik in latere tijd 
benadrukt door de toevoeging 
van een voorzetsel in bejachad. 
In de Haggada van Pesach wordt 
de fameuze ´Hillel sandwich´ be-
schreven, omdat deze rabbijn de 
gewoonte had lamsvlees, matsa 
en bitterkruid te combineren: we
okhel bejachad, én hij at [die] 
samen .́ Het merkwaardige is dat 
er een variant bestaat van de-
zelfde Hebreeuwse stam met een 
tegengestelde betekenis: jachid 
betekent énkelvoudig ,́ énig in 
zijn soort ,́ ´individu(eel)́ . Dan 
is het niet moeilijk een sprong te 
maken naar het Hebreeuwse tel-
woord voor één: echad. In som-
mige Bijbelboeken vinden we een 
combinatie met een voorzetsel in 
keechad in de betekenis van áls 
één ,́ śamen .́ Dit komt zes keer 
voor in de Bijbel, zoals in Ezra 
3:9: kol haqahal keechad  ´heel 
de gemeenschap samen .́ Er lijkt 
op het eerste gezicht maar weinig 
verschil te bestaan tussen de beide 
uitdrukkingen voor śamen´ en 
ook in de geschriften van de Rab-
bijnen is keechad een synoniem 
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voor jachdaw. Toch is er betekenis-
variatie, want in het boek Kohelet 
11:6 lezen we: sjneejhem keechad 
tovim - ´beiden zijn even goed .́ Nu 
gaat het om gelijkstelling en gelijk-
waardigheid en dat is iets anders 
dan gezamenlijkheid. Maar zodra 
het telwoord één in het vrouwelijk
wordt gekoppeld aan hetzelfde 
voor zetsel, krijgen we de uitdruk-
king keachat, áls één ,́ en dat 
betekent wel weer altijd śamen .́ 
Begrijpt u het nog? Uitleggen is 

WIZO Literatuurprijs
In 2012 werd de eerste WIZO literatuurprijs uitgereikt aan Assaf Gavron voor zijn boek Hydromania. In 
2013 wordt opnieuw deze literatuurprijs uitgereikt voor het beste boek geschreven door een Joodse en/of 
Israëlische schrijver. Voor meer informatie www.wizo.nl/literatuurprijs

Voor 2013 zijn de volgende boeken genomineerd:

inleggen, zeker in het Hebreeuws 
maar tot op zekere hoogte ook in 
het Nederlands: tussen śamen´ en 
´één´ bestaat een verband in be-
tekenis en daarom ook in taalge-
bruik. In het Nederlands zijn 
zegswijzen als ´uit één mond´ en 
áls één man´ manieren om eens-
gezindheid en eendracht aan te 
geven, begrippen die juist naar het 
element van gezamenlijkheid ver-
wijzen. Evenals in het Hebreeuws 
kan ook in het Nederlands door 

toe voeging van voorzet sels aan 
het telwoord de gedachte aan sa-
menhang worden versterkt: bij-
een, aaneen, ineen. Een mooie 
ver gelijking dringt zich nu aan 
ons op: zoals het woord jachdaw 
het śamen één´ aangeeft, zo is 
JaGDaF een blad voor ons sa-
 men met respect voor ieder-
één…  
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Een kleine bibliotheek in de Mediene
door Tea G. Rienksma

Els Kuipers (vrijwilligster) rubri-
ceert de uitgezochte boeken

Foto: Anneke Michel

Boeken over de geschiedenis van 
de Joden in Leek en omgeving 
en andere publicaties over Joods 
leven van voor en na de oorlog in 
het Noorden, boeken over Joodse 
cultuur in het algemeen en speci
fiek in het Noorden, waaronder  
bundels van de Groningse gedich
ten van Saul van Messel (dr. 
Jaap Meijer), Joodse kookboeken,  
boeken over de Sjoa, over de staat 
Israël,over  de geschiedenis van 
het Joodse volk. Alsmede een 
mooie collectie moderne Joodse 
literatuur van Nederlandse en 
buitenlandse Joodse auteurs.  
Het kleine museum ‘Het Joodse 
Schooltje’ in Leek heeft onlangs 
haar boekenbezit op orde gebracht 
en koestert deze kleine biblio
theek voor een ieder die er gratis 
gebruik van wil maken.

Bibliotheek opnieuw geor-
dend
“Wij moesten zo langzamerhand 
een schifting aanbrengen tussen 
de boeken die we hier willen hou-
den en wat hier naar ons idee niet 
thuishoort”, zegt Anneke Michel,  
vice-voorzitter van de Samuel Levie 
Stichting die het beheer in han-
den heeft van dit kleine museum.  

In de loop der jaren kregen we 
van diverse kanten boeken aange-
boden en in het begin was alles 
natuurlijk welkom. Dit gebouwtje 
werd helemaal kaal opgeleverd en 
we waren blij met alles wat hier 
een plekje zou kunnen krijgen. 
Maar inmiddels hebben we een 
duidelijker idee dan voorheen over 
wat we met dit museum willen en 

welke functie de bibliotheek naar 
ons idee kan en moet hebben. Wij 
vinden als bestuur dat de nadruk 
van deze bibliotheek moet liggen 
op het Joodse leven in Leek en om-
geving van voor de oorlog en hier-
aan gerelateerde thema’s, zoals de 
Jodenvervolging en antisemitisme 
en Joodse cultuur en religie. Els 
Kuipers, vrijwilligster bijna vanaf 
het begin dacht al jaren over wat 
er met het boekenbezit van het 
mu seum zou moeten gebeuren. 
“Toen ik hier eind jaren negentig 
als vrijwilligster aan de slag ging 
zag ik dat alles door elkaar stond. 
Ik heb in het onderwijs gezeten 
en ik hou van structuur en van 
boeken. Anneke en ik hadden het 
er vaak samen over hoe we deze 
klus zouden aanpakken. We rea-
liseerden ons dat we een schif-
ting zouden moeten aanbrengen, 
maar hoe? Via onze contacten met 
de Progressief Joodse Gemeente 
Noord Nederland (PJGNN)  kre-

gen we hulp van iemand die ook 
wat kijk had op wat voor soort 
boeken we hier hebben. Samen 
hebben we toen de klus aangepakt. 
Van ieder boek hebben we gekeken 
of het relevant was om te houden. 
Zo kregen we geleidelijk aan ook 
meer overzicht en konden we een 
betere rubricering maken. Alleen 
al het uit elkaar halen van de in-
formatieve boeken en de romans 
gaf meer  overzicht. Wanneer ik 
nu het schooltje binnenkom en ik 
zie de keurig gerangschikte boe-
ken, dan geeft me dat een heel 
voldaan gevoel. Ik hoop echt, dat 
meer mensen gebruik zullen gaan 
maken van onze bibliotheek.”  Het 
is de bedoeling dat alle boeken 
over enige tijd te vinden zijn 
op de website van het schooltje. 

De synagoge en het Joodse school-
tje van Leek kregen na de oorlog 
een andere bestemming. In 1978 
werd de synagoge afgebroken. Het 
schooltje werd een schuur en moest 
in 1994 plaatsmaken voor de aan-
leg van een fietspad. Stemmen 
gingen op dat het niet zo mocht 
zijn dat niets in Leek meer zou 
herinneren aan de 61 vermoorde 
Joodse inwoners van Leek.  Er 
kwam geld beschikbaar en het 
schooltje werd elders in Leek weer 
opgebouwd. De in 1992 opgerichte 
Samuel Levie Stichting beheert 
het gebouwtje, dat nu naast het 
mu seum vooral een  educatief cen-
trum is. Samen met een groep vrij-
willigers doet het bestuur er alles 
aan om de herinnering aan het 
ver woeste Joodse leven in de om-
geving levend te houden. Het mu-
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seum is iedere middag open voor 
bezoekers. Er worden activiteiten 
georganiseerd die gerelateerd zijn 
aan Joodse feestdagen en er wordt 
weer Joodse les gegeven aan een 
groepje  kinderen van de PJGNN.  

Een bijzonder boekenbezit
“Wij realiseren ons dat veel van 
wat hier staat mogelijk ook op het 
internet te vinden is.  Wij hebben 
hier  hele speciale geschriften die 
nooit officieel gepubliceerd zijn, zo-
als persoonlijke verhalen van men-
sen die de oorlog overleefd hebben. 
Hier staan onder andere een aan-
tal delen van de serie Bouwstoffen 
voor de geschiedenis van de joden 
in Groningen van de mr. J.H. De 
Vey Mestdagh Stichting.  Deze 
worden weliswaar niet uitgeleend, 
maar kunnen hier wel ingekeken 
worden. En hier hebben we een 
plank met hele bijzondere uitga-
ven, die we ook niet willen uitle-
nen maar die wel de moeite waard 
zijn om in te kijken”. Anneke loopt 
naar een hoek van het schooltje 
en wijst naar een verzameling 
ou de publicaties. Er staan oude 
ge bedenboeken bij voor bepaalde 
Joodse feestdagen, een prachtige 

uit gave over de Psalmen, een exem-
plaar van het Geïllustreerd Ritu
eel Kookboek met dieet recepten, 
van de hand van Malvine Glück 
en E. Bramson-Brest uit 1932, 
met een voorwoord van rabbijn I. 
Vredenburg.  Wat is het verhaal 
achter deze boeken, wie hebben ze 
gebruikt? Wat hebben de mensen 
meegemaakt die deze boeken ooit 
gebruikt hebben? Ook dat is een 
kant van deze bibliotheek. Veel 
is geschonken en bij veel schen-
kingen is een verhaal. Dat maakt 
deze bibliotheek zo bijzonder. In 
een van de vitrinekasten staat een 
kinderboek, Moedertje Langoor en 
haar kleintjes. Toen het schooltje 
eenmaal geopend was kwam een 
buurman met dit boekje. Hij had 
het als kind te leen gekregen van 
zijn Joodse  buurjongetje, Jacob 
Oud genoeg.  Jacob werd vermoord 
en de buurman had het boekje al-
tijd bewaard. Hij wilde graag dat 
het boekje in het Joodse schooltje 
een plek zou krijgen. Anneke pakt 
nog een boek uit de kast. “Dit heb 
ik meegenomen uit de nalaten-
schap van prof. Isaac Lipschits. 
Na zijn overlijden mochten wij 
op zijn verzoek boeken uitzoeken 
voor het schooltje. Ik heb toen 
dit onder andere meegenomen en 
later pas gezien hoe bijzonder dit 
boekje is. Het is een uitgave uit 
1944, een Haggadah, het verhaal 
en ritueel voor de Seider met Pe-
sach,  meegegeven aan de Joodse 
soldaten uit het Amerikaanse In-
vasieleger. In 1943 waren bij de 
eerste druk 65.000 exemplaren 
ge drukt, de tweede druk omvat-
te 50.000 exemplaren. In 1944 

werden 145.000 exemplaren ge-
drukt! Hoe prof. Lipschits eraan 
kwam weet ik overigens niet.” 

Nog steeds ontvangt het bestuur 
boeken ten geschenke voor de bi-
bliotheek. Een trouwe gever is 
de heer Kruit uit Apeldoorn. Via 
hem is het schooltje in bezit geko-
men van een Tora-rol. Vanaf dat 
moment wist de heer Kruit een 
bestemming voor zijn boeken. “Ik 
lees erg veel en hou de nieuwe 
publicaties zo goed mogelijk bij. Ik 
heb daar nu ook de tijd voor. Het 
is voor mij een prettige gedachte 
dat de boeken goed terechtko-
men en dat anderen ze kunnen 
lezen.  Ik realiseer me goed dat 
het schooltje beperkte ruimte 
heeft, dus dan moet ik op zoek 
naar een andere bestemming.” 
Het bestuur en de vrijwilligers 
ho pen van ganser harte dat velen 
de weg naar Leek zullen weten 
te vinden en gebruik zullen 
gaan maken van de bibliotheek. 

Het museum ‘Het Joodse School
tje’: Samuel Leviestraat 10 in 
Leek 
Tel. 0594513319 (di. t/m vrijdag
middag)
email adres:
info@museumjoodseschooltje.nl
website: 
www.museumjoodseschooltje.nl

Een gedeelte van de bibliotheek 
van het museum 'Het Joodse 

Schooltje' in Leek
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kin deren. Wij wisten waarom 
hij streng keek, want wij wis-
ten dat hij wist wat wij altijd 
probeerden met het ‘bitterkruid’ 
te doen... (tussen de naden van 
de stoelzittingen frommelen!). 

En dan de Pesachweek. Matses en 
nog eens matses – vele, vele varia-
ties bedacht mijn moeder. De mat-
ses die ik mee naar school kreeg gaf 
ik altijd weg, want dat was iets bij-
zonders voor niet-joodse kinderen. 

Ik bladerde door het kookboek van 
mijn moeder: Geïllustreerd Ritueel 
Kookboek met diëetrecepten door 
Malvine Gluck en E. Bramson-
Brest. (Zie ook het artikel op de 
vorige pagina). Mijn moeder en 
vader kregen dit kookboek bij hun 
huwelijk in 1933; ik kan in het 
boek zelf niet vinden wanneer het 
uitgegeven is, maar Google (onge-
lofelijk) wel, in Amsterdam,1932. 
Bij de pesachrecepten net zo-
veel vlekken als in de meeste 
Hag gadot bij de maaltijd. En 
daar vond ik het recept dat ik 
u, zo vlak voor Pesach, aanbied. 
Eenvoudig en misschien voor u 
net even anders dan de gremse-
lisj, matsechalet, kokosgebak, 
amandeltaart en de citroentaart. 

Overgoten Matses
Ik neem het recept over zoals

Hoe zou het toch komen dat ik 
voor al met Pesach terugdenk 
aan onze seideravonden thuis, 
na de oorlog. Hoe we ons daarop 
ver heugden. Hoe het hele huis in 
rep en roer was. Hoe we uitein-
delijk schoongewassen met on-
ze beste kleren aan rondom
de seidertafel zaten, wij kinderen 
– het aantal in de jaren na de oor-
log wisselend – al naar gelang wie 
er bij ons in huis waren. Ik heb het 
waarschijnlijk wel eens eerder ver-
teld. Mijn moeder had na de oorlog 
een soort opvanghuis voor volwas-
senen die uit de kampen kwamen, 
voor kinderen zonder ouders. 
Het was een huishouden van Jan 
Steen. Zelden sliep ik meer dan 
twee nachten in hetzelfde bed en 
moest ik vragen voor ik naar bed 
ging waar ik die nacht moest sla -
pen.  
We kregen kledingpakketten van 
de HARK (Hulp Actie Rode Kruis) 
en soms zat daar iets van speel-
goed tussen; zelfs één keer een 
heuse pop. Ik wil maar zeggen dat 
het een hele kunst was voor mijn 
moeder en de andere vrouwen op 
dat moment bij ons in huis, ons 
kinderen zo ‘pesachdik’ moge lijk 
aangekleed te krijgen. De Hag-
gada uit die tijd heb ik altijd be-
waard. Voorin staat mijn naam 
en de Beaufortlaan 7, Driebergen,
1947. Haggada sjel Pesach (in het 
Hebreeuws); Gebeden en gezangen 

voor de seideravonden. Voorzien 
van een nieuwe Nederlandsche 
ver taling met toelichtingen door 
E.S. Hen, geïllustreerd door 
Ot to Geismar, zie illustratie. 

Jarenlang heb ik Haggadot verza-
meld – geen idee hoeveel ik er 
pre cies heb, overal vandaan, uit 
ver schillende landen. Het is een 
won der dat deze Haggada na alle 
ver huizingen bij mij is gebleven. 
De illustraties uit deze Haggada 
kennen de meeste mensen wel. Ik 
blijf hem koesteren. Op de seider-
avonden tegenwoordig, bij ons in 
de sjoel in Groningen, kan ik hem 
niet gebruiken. Daar hebben we 
zoveel mogelijk allemaal dezelf-
de Haggada; dat is gemakkelijk 
voor diegene die de seider geeft. 

Tenslotte zaten we daar dan – 
schoon gepoetst, vol verwachting. 
Oom Lou Fransman z.l. gaf altijd 
de seider. Hij begon ieder jaar de 
eerste avond – ja, wij moesten 2 
avonden aanzitten, en dat viel 
niet mee – met dankbaarheid dat 
wij daar met ons allen, meestal 
rond de 20 personen, dat weet 
ik niet meer precies, zaten in 
VRIJ HEID en het ons gegeven 
was om de seideravond te vie-
ren. Wij kinderen begrepen heel 
goed wat hij daarmee bedoelde. 
Oom Lou droeg een bril. Hij keek 
over zijn bril streng naar ons 

J e u g d h e r i n n e r i n g e n

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Jeugdherinneringen
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het in het kookboek staat. 

Benoodigdheden
4 matses
4 eieren
200 gr. boter
halve d.L. Delftsche Slaolie (be-
staat denk ik niet meer; d.L. is 
deciliter)
150 gr. suiker
wat melk, wat zout

Bereiding
Zoek matses uit, die licht van 
kleur zijn, besprenkel ze met wat 
melk, zoodat ze gesneden kun-
nen worden, en snijdt ze in ree-

pen van 10 cm breedte. Roer de 
eierdooiers met de suiker, sla het 
eiwit tot sneeuw en meng er met 
een paar luchtige slagen de dooi-
ers doorheen. Maak de boter met 
de olie heet, haal de reepen mat-
ses door het eierbeslag, en bak 
ze als omelette. [Toen waren er 
voor zover ik me kan herinneren 
geen vierkante (Israëlische) mat-
ses; tegenwoordig wel, makkelij-
ker in repen te snijden, lijkt mij.] 

Dit ‘rijke’ recept uit de jaren dertig 
van de vorige eeuw, kon mijn moe-
der vlak na de oorlog niet bereiden. 
Wel kregen we – en dat vonden 

we ook heel erg lekker – verkrui-
melde matses in een diep bord met 
warme melk en suiker en een héél 
klein beetje koffie! Zal wel surro-
gaat zijn geweest. En dat was feest! 

Ik wens u een hele goede Pesach. 
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Met Onder vrienden heeft 
Amos Oz een prachtige, goed ver-
taalde bundel kibboetsverhalen 
ge schreven. Hij verstaat de kunst 
om in enkele streken levende per-
sonages en situaties neer te zetten. 
De verhalen schetsen wonderbaar-
lijk subtiele portretten van een 
aantal inwoners van de kibboets, 
die intieme dromen hebben en per-
soonlijke pijn ervaren in de scha-
duw van een van de grootste col-
lectieve dromen uit de geschiede-
nis van de twintigste eeuw.  
€ 19.90 

Aharon Appelfeld De man die 
niet ophield met slapen
Erwin heeft de Shoa overleefd 
en is na vele omzwervingen in 
Palestina terechtgekomen. Daar 
geeft men hem de Hebreeuwse 
naam Aharon, als ware het een 
nieuwe identiteit. Hij raakt even-
wel veelvuldig in een diepe slaap 
vol dromen, die hem niet uit zijn 
greep laat, zelfs niet wanneer hij 
wakker is. In die dromen keert hij 
terug naar het leven dat voorgoed 
voor hem is afgegrendeld: hij ont-
moet zijn vader en moeder, enkele 
familieleden, en gaat terug naar 
zijn stad en het boerderijtje van 
zijn grootvader in de Karpaten. 
De slaap van Erwin-Aharon het 
alter ego van de schrijver is het 
schemergebied dat voor hem dient
als een moederschoot die het hem 
mogelijk maakt te sterven en op-
nieuw geboren te worden. Uitein-
delijk, in een proces dat ontstel-
lend is in zijn schoonheid en zijn 
innerlijke kracht, besluit hij in 
het voetspoor van zijn vader te 

treden en schrijver te worden. 
In De man die niet ophield met 
slapen verschaft Aharon Appelfeld 
ons een inkijkje in verborgen ge-
bleven fragmenten in zijn levens-
verhaal. Dit is het verhaal van een 
dramatisch persoonlijk ontluiken, 
dat zich parallel voltrekt aan de 
gebeurtenissen van het ontstaan 

van de staat Israël. €19.95. Dit is 
een samenvatting door de uitgever.

Geert C. Hovingh Sporen van 
een kleine kille
Een wandeling langs joodse monu-
menten en gedenkstenen in Zuid-
laren. Via de wandelroute maakt 
u kennis met het joodse verleden 
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en heden van het dorp. Dit boekje 
is verschenen ter gelegenheid van 
het eerste lustrum van de geres-
taureerde synagoge in Zuidlaren.  
€ 5.00 

Lekker Joods van Jonah Freud, 
Evdokia Tsakiridis en Edward 
van Voolen is niet zo maar een 
kookboek. Er staan niet alleen 
re cepten in, maar ook wanneer 
en waarom die typisch joodse ge-

rechten hier zo populair zijn ge-
worden: kibbezoeb, de gember-
bolus, matzes met Pasen? En 
kib beling, zo leren we, komt hele-
maal niet uit Volendam. In Lek
ker Joods worden de recepten in 
hun historische context geplaatst.
Een uitgebreide collectie recepten 
maakt het iedereen – joods of niet – 
mogelijk een complete Nederlands-
joodse maaltijd op tafel te zetten.  
€ 14.95 

Al ouder, maar niet eerder door 
mij genoemd in JaGDaF, zijn 
de dvd’s Herinneringen aan 
joods Nederland. Allerhande 
beeld materiaal, van professione-
le filmers en van amateurs, 
van af de jaren dertig tot 1980. 
De twee dvd’s vormen het vier de 
deel van de serie ‘Ons Konink-
rijk en de Tweede Wereld-
oor log’ en kosten.€ 11.50.  

Marc Chagall (1887 - 1995): Rabbijn en Tora, 1960



24 JaG22 maart jaargang 26 nummer 2

Berichten

Westerborkpad zeer succesvol
Presentatie 2e druk wandelgids 
tijdens Fiets en Wandelbeurs

Het Westerborkpad is dit jaar 
al door honderden mensen 
gevolgd. De lange afstands-
wandeling in het spoor van 
de Jodenvervolging werd in 
januari 2012 gepresenteerd. 
De bijbehorende wandelgids, 
die de bijzondere route van 
de Hollandsche Schouwburg 
in Amsterdam naar kamp 
Westerbork in Hooghalen 
be schrijft, is inmiddels 
uitverkocht en daarom is 
de tweede druk in voorbe-
reiding. De snelle verkoop 
van de drieduizend gidsen 
heeft de initiatiefnemers
KNBLO Wandelsportorga-
ni satie Nederland en 
Herinnerings centrum Kamp 
Westerbork aangenaam ver-
rast. 
  
“Het is in de wandelwereld uitzon-
derlijk dat een nieuwe wandel-
route zo snel aanslaat bij het pu-
bliek”, zegt directeur Bronkhorst 
van de wandelsportorganisatie 
KNBLO. Ook de waardering voor 
dit the mapad is zonder uitzonde-
ring positief. Veel wandelaars heb-
ben het pad aangemeld voor een 
nominatie tot “Wandelroute van 
het jaar 2013”. De tweede druk 
van de gids werd gepresenteerd 
tij dens de Fiets- en Wandelbeurs 
op 9 en 10 februari 2013 in de RAI 
in Amsterdam. Toen werd ook be-
kend gemaakt of het Westerbork-
pad het predikaat gekregen heeft.

Bronkhorst is zeer tevreden met 
het tot nu toe behaalde resul-
taat. “Eén wandelgids staat ge-
middeld voor vier wandelaars, 
daar mee is de introductie van 
het pad meer dan geslaagd. Ter 
vergelijking; het populaire en 
internationale Pieterpad heeft 
zo’n 60.000 wandelaars per jaar, 
maar dat bestaat al bijna dertig 
jaar”, aldus de KNBLO-directeur. 
Directeur Mulder van Herinne-
ringscentrum Kamp Westerbork 
is vooral blij met de uitbreiding 
van het onderdeel WesterborkLui
sterpad in de herdruk. Op dit mo-
ment wordt gewerkt aan veertig 
nieuwe Luisterpunten op de route: 
verhalen die de wandelaars onder-
weg kunnen horen over al lerlei 

facetten van de Jodenvervol ging. 
In de eerste editie waren vijf tien 
audio-items opgenomen in drie 
etappes tussen Nijkerk en Har-
derwijk. Door de aanvulling zal 
de geschiedenis die zich afspeel-
de vóór kamp Westerbork uitein-
delijk op alle 31 etappes van de 
route in geluid vertaald zijn.  

Het Westerborkpad is in de week 
voorafgaand aan Holocaust Me-
morial Day ( 27 januari) door 
diverse museale instellingen in 
Nederland extra onder de aan-
dacht gebracht. Daarbij stonden
niet alleen de verhalen van de 
slachtoffers centraal, maar ook de 
herinneringen van omstanders. 

Westerborkpad. Wandelen in het spoor van de Jodenvervolging
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Uit: Haggada shel Pesach, E.S. Hen

OPROEP
Grafregister(s) Joodse be-

graafplaats Assen zoek
In Assen is men zeer geluk-
kig met het feit, dat een oud 
Graf register van de Joodse Be-
graafplaats (1890-1941) via een 
Utrechts veilinghuis teruggeko-
men is te Assen.(zie:http://www.
rtvdrenthe.nl/nieuws/69541/his-
torisch-joods-document-terug-bij-
drents-archief?source=mailing).  
Dankzij dat register weten we nu 
dat ± 40 kinderen en ± 40 volwas-
senen op de Joodse be graaf plaats 
begraven zijn, die tot nu toe onbe-
kend waren. 
Maar, wat we hebben aangekocht, 
is een vervolgregister. Evenals 
dit register is een eerder register 
(of eerdere registers) tijdens de 
bezetting op drift geraakt. We 
heb ben er groot belang bij dat die 
re gisters teruggevonden worden, 
en roepen  uw medewerking in. 
Bij voorbaat dank voor uw mede-
werking.
Reacties, suggesties en eventuele 
aanwijzingen graag naar:dr. Jan 
Ridderbos, Assen en/ofFreda José 
Cohen Rapoport, Amsterdam; 
e-mail:
cohenrapoport@kpnplanet.nl

Voor meer informatie 
Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork, Oosthalen 8,
9414 TG Hooghalen
T (0593)592600 -  F (0593)592546
I www.kampwesterbork.nl
E info@kampwesterbork.nl
Lidia Vedder, PR

Uitnodiging

Voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging JaGDaF te 
Groningen te houden op 23 april 2013 in Groningen*. Aanvang 19.30 
uur.

Agenda
Opening1. 
Mededelingen voorzitter2. 
Jaaroverzicht bestuur 20123. 

Resultatenrekening 2012a. 
Begroting 2013b. 

Benoeming kascommissie4. 
Jaarlijks vast te stellen contributie5. 
Rondvraag6. 
Sluiting7. 

Het bestuur verzoekt de leden die de vergadering wensen bij te wonen, 
zich uiterlijk 12 april op te geven bij het secretariaat, Anton Mau-
vestraat 9, 8932 KH Leeuwarden; telefoon 058 2121524 of e-mail: 
ietschabbing@hotmail.com waarna voor toezending van de bij de 
agenda behorende stukken zal worden zorggedragen.

Bestuur van de Vereniging JaGDaF.

* Het Bestuur zal de locatie bekend maken, zodra er inzicht is in het 
aantal leden dat gehoor geeft aan deze uitnodiging. 
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Naar aanleiding van het arti-
kel van Wout van Bekkum in 
JaGDaF nr. 120 (september 
2012): 'Koul Jehoedoh' (De 
Stem van Juda) heeft Ruben 
Vis ons de volgende waarde-
volle informatie gegeven voor 
iedereen die van chazzanoet, 
oorspronkelijk uit Groningen, 
houdt!

Het NIK publiceerde in 2002 de 
dubbel-cd Ahawat Olam met bij-
na 70 gezangen van Nederlands 
chazzanoet, afkomstig uit Gro-
nin gen maar gezongen door 
de Rotterdamse chazzan Max 
Seijffers z.l.  De dubbel-cd is ver-
gezeld van een uitvoerige beschrij-
ving van de achtergronden en een 
vergelijking met het Amsterdamse 
chazzanoet. Met het uitbrengen 
van de dubbel-CD Ahawat Olam 
heeft het Nederlands-Israëlitisch 
Kerkgenootschap een belangrijke 
col lectie Nederlands chazzanoet 
vast gelegd en toegankelijk ge-
maakt zodat het door huidige 
en toekomstige chazzaniem (op-
nieuw) ten gehore zal worden ge-
bracht en een bijdrage kan vor-
men voor de voortdurende liefde 
voor het Nederlandse chazzanoet. 
Die traditie is be’ahawat olam – 
met voortdurende liefde doorge-
geven, mondeling, op papier en 
op geluidsdrager. Met deze doelen 
(preservatie, educatie, en de liefde 
voor het Nederlandse chazza-
noet voort te kunnen zetten) voor 
ogen zijn circa veertig jaar oude 
opnamen van de Rotterdamse 
chaz zan Max Seijffers op twee 
CD’s samengebracht, in de jaren 

’60 van de twintigste eeuw voor 
de uit Groningen afkomstige 
maar in Rotterdam woonachti-
ge apotheker drs. J.I. Cohen. 
 
De melodieën zijn terug te vinden 
in het manuscript Kol Jehoeda. De 
chazzaniem Vleeschhouwer (drie 
generaties), Seijffers, L. Slagter 
(voor de oorlog onder meer diri-
gent van het Rotterdamse sjoel-
koor en voorganger te Apeldoorn, 
na de oorlog onder meer chazzan 
te Enschede en Arnhem) en va-
der en zoon Mozes en Salomon 
Elzas brachten dat chazzanoet 
ten gehore op vele plaatsen bui-
ten Amsterdam: Groningen, 
Rotterdam, Deventer, Nijmegen, 
Apeldoorn, Enschede, Arnhem en 
Den Haag. Waarmee de melodieën 
op deze dubbel-cd tot Nederlands 

chazzanoet kunnen worden be-
stempeld, meer dan er een slechts 
plaatselijk karakter aan te geven. 
Chazzanoet dat rond de 19e – 20e 
eeuwwisseling in Nederland in 
zwang was en gedurende de ge-
hele twintigste eeuw was te horen 
in de Nederlandse synagogen. De 
vervaardiger van Koul Jehoedoh, 
de Groningse godsdienstonder wij-
zer Stern, naast voorzanger tevens 
koordirigent en sofeer (schrijver 
van o.a. Torarollen), bewees la-
tere generaties een uitzonderlijke 
dienst door in een tijdsbestek van 
veertien jaar op minutieuze wijze 
het chazzanoet zoals hij dat uit de 
mond van Vleeschhouwer had ge-
hoord in notenschrift te noteren. 
Hartog Beem schreef over 
Vleeschhouwer in De Verdwenen 
Mediene: “Als men u in een niggen

Dubbel-CD met Vleeschhouwer Chazzanoet
 uit Groningen

door Ruben Vis
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minded milieu de vraag stelde: 
kent u die? dan werden de sluizen 
automatisch geopend. De aspirant-
medewerkers konden nauwelijks 
hun beurt afwachten. Kent u die? 
Het had weinig zin om ja te zeggen. 
Slechts enige maten en u werd zon-
der genade tot stilstand gebracht. 
’Nee, zo is hij niet. … Nee, ik 
heb hem zelf van Vleeschhouwer 
gehoord en die begon zo…’.” 

De melodieën op deze cd’s zijn 
afwijkend van het Amsterdamse 
chazzanoet. Het chazzanoet van 
Vleeschhouwer is overwegend 
majeur. Melodieën voor voorge-
schreven gelegenheden verschil-
len van hun Amsterdamse equi-
valenten voor die tijdstippen. De 
voorbeelden van afwijkingen tus-
sen Amsterdams chazzanoet en 
het op deze cd’s gepresenteerde 
zijn legio: de melodie voor Lecha 

dodie in de Omer en in de Drie we-
ken en de melodieën voor het Rosj 
Chodesj-bensjen (Jechadesjehoe) 
waarin bijvoorbeeld voor de 
maand Menachem-aw pas in de 
laatste woorden de melodie zich 
naar de traditionele Teracheem 
Tsion-wijs buigt van de treur- en 
vastendag Tisja be’Aw. De Elloel-
melodie voor Jechadesjehoe ver-
wijst op meer subtiele wijze dan 
zijn Amsterdamse evenknie naar 
de naderende feestdagen, in plaats 
van sec de feestmelodie voor Aniem 
zemierot en Lecha dodie te kopië-
ren. De melodie voor Lecha dodie 
voor sjabbat Chazon kopieert niet 
uitsluitend de Teracheem Tsion-
melodie maar geeft een fraaie 
uitwerking voor de coupletten. 
Het refrein hanteert in de eerste 
helft wel de wijze van Teracheem 
Tsion. De melodie van Lecha do
die voor sjabbat Chanoeka heeft 

slechts aan het begin een verwij-
zing naar het Chanoekalied Maoz 
tsoer, om dan een eigen weg te gaan, 
in plaats het patroon van Maoz 
tsoer en Sjnee zetiem te volgen. 
De dubbel-CD Ahawat Olam is 
verkrijgbaar voor € 10 + verzend-
kosten.
Bestellen via www.jadachat.nl
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Het Museum Stad Appinge-
dam or ga niseert een tentoon-
stelling over de geschiedenis 
van de Joden in noordoost-
Groningen. Aanleiding is het 
festival van de Stichting Oude 
Groninger Kerken, dat dit 
jaar in Appingedam gehouden 
zal worden en als thema heeft 
`De terugkeer̀ .  

Een servies met geschiede-
nis…
De tentoonstelling besteedt aan-
dacht aan de geschiedenis vanaf 
de 16e eeuw, toen de eerste Joden 
zich vestigden in de buurt van Ap-
pingedam. Maar ook de letterlijke 
terugkeer van Joden na de Twee-
de Wereldoorlog wordt belicht. Zo 
is er het verhaal van Sara Kirby-
Nieweg: zij werd in 1941 geboren 
in Appingedam. Haar vader moest 
op transport, haar moeder werd 
daardoor psychisch blind en had 
vanaf dat moment steeds iemand 
nodig die haar begeleidde. Omdat 
het niet vertrouwd was om drie 
mensen op hetzelfde adres onder 
te brengen, werd baby Sara ergens 
anders gehuisvest. Na de oorlog 
kon zij met haar moeder verenigd 
worden, maar haar vader heeft de 
oorlog niet overleefd, evenals het 
grootste deel van hun familie. Zij 
is al jaren bezig om foto ś en gege-
vens te verzamelen van de fami-
lies Nieweg, Bamberger en Sleu-
telberg. Vandaar dat het museum 
via de lokale kranten een oproep 
heeft geplaatst voor informatie 
over deze families. En met succes: 
er kwam een mevrouw langs die 
tijdens de oorlog boven een familie 

Nieweg had gewoond in Farmsum. 
Zij herinnerde zich dat ze als 6-ja-
rig meisje aan de hand van haar 
moeder afscheid ging nemen van 
de onderburen, want die hadden te 
horen gekregen dat ze op transport 
moesten. Zij gaven haar moeder 
toen een koffieservies in bewaring 
in de hoop het later weer terug te 
krijgen. Maar zoals zovelen keer-
den ze nooit terug. Toch had deze 

mevrouw altijd van haar moeder 
te horen gekregen dat het servies 
weer terug moest naar de familie, 
haar moeder gebruikte het zelfs 
niet. Na het overlijden van haar 
moeder heeft ze het servies in een 
kast gezet en er eigenlijk niet meer 
bij stilgestaan, totdat ze de naam 
Nieweg in de krant zag staan. De 
mevrouw Nieweg van het servies 
bleek een nicht van de vader van 

Tentoonstelling `De terugkeer.
Joodse geschiedenis van Noordoost-Groningen`

door Cynthia Heinen

Echtpaar Nieweg

Sara Nieweg als klein meisje
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Sara te zijn geweest, dus daarmee 
was de familieband bevestigd. En 
zo kan deze mevrouw het servies 
na 70 jaar toch teruggeven aan 
de familie, een unieke gebeurte-
nis. Maar eerst mag het ser-
vies op de tentoonstelling pron-
ken, met dit bijzondere verhaal. 

Oproep aan alle lezers 
Er wordt ook aandacht besteed 
aan de Joodse cultuur, gebrui-
ken, feestdagen, keuken etc. Het 
museum is dan ook erg blij met 
de adviezen op allerlei terreinen 
van de Joodse geschiedenis en cul-
tuur, van René de Vries, Ruth Lip-
schits, Marcel Wichgers, Stefan 

van der Poel, Warmolt Brouwer en 
Willem Fokkens. Ook komt er een 
map met foto ś waarop onbekende 
Joodse mensen staan en waar be-
zoekers van de tentoonstelling na-
men en herinneringen bij kunnen 
schrijven. Dus mocht u als lezer 
van JaGDaf nog een foto hebben 
voor deze map, dan kunt u daar-
van een scan e-mailen of een foto-
kopie opsturen naar het museum.  

De opening van de tentoonstelling 
vindt plaats op vrijdag 12 april 
om 17:00 uur door Stefan van der 
Poel. Vervolgens zal Sara Kirby-
Nieweg haar verhaal vertellen. 
Wilt u deze opening bijwonen, dan 

bent u van harte welkom. Wilt u 
dan een mailtje met uw adresge-
gevens sturen of dit telefonisch 
doorgeven aan het museum, dan 
krijgt u een uitnodiging toege-
stuurd. De tentoonstelling is te 
zien tot en met 16 juni. Het Muse-
um Stad Appingedam bevindt zich 
in het oude centrum, tegenover de 
majestueuze Nicolaikerk, en is 
ge opend van dinsdag tot en met 
vrijdag van 11:00 uur tot 17:00 
uur en op zaterdag, zon- en feest-
dagen van 13:00 uur tot 17:00 uur. 
Voor meer informatie over het mu-
seum kunt u kijken op de website 
www.museumstadappingedam.nl 

Museum StadAppingedam
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24 maart
Zoeken naar chameets en verkla-
ring van nietigheid (kol chamira)
25 maart
Begin vasten 4.48 uur, begin cha-
meetsverbod 9.46 uur, chameets 
verbranden voor 11.01 uur.
Begin jomtov 18.45 uur, eerste 
Seideravond
25 maart
1e Seideravond in de sjoel in Gro-
ningen
26 maart
Eerste dag Pesach, tweede Sei-
deravond en begin Omertelling
26 maart 
Gezamenlijke Seider in het ge-
bouw van de Joodse Gemeente, 
Slotmakersstraat 16, Leeuwar-
den.
Info en opgave nigleeuwarden@
live.nl of tel.058 2121 524.
27 maart
Tweede dag Pesach
28 t/m 31 maart chol hamo’eet/ 
Tussendagen
31 maart 
Begin zomertijd, begin jomtov 
19.00 uur
1 april
Zevende dag Pesach
2 april

Achtste dag Pesach
8 april
Jom Hasjoa/herdenking Holo-
caust 
13 april t/m 16 juni
Tentoonstelling 'De terugkeer' 
- Joodse geschiedenis van Noord-
oost Groningen; in Museum Stad 
Appingedam. Zie
www.museumstadappingedam.nl
15 april
Jom Hazikaron/herdenking 
slachtoffers Israël
16 april
Jom Ha'atsma'oet / Onafhanke-
lijkheidsdag Israël
21 april
12.30 -14.30 uur, voormalige 
Synagoge, Sacramentstraat 19, 
Leeuwarden. Viering van de 65ste  
Onafhankelijkheidsdag van Is-
raël met muziek en een hapje en 
een drankje. Entree gratis, col-
lecte bij de uitgang.
Info ietschabbing@hotmail.com  
of tel. 058 2121 524. 
22 april
19.30 tot 21.30 uur organiseert 
Shalom Culture een gezellige 
avond in Groningen. Ds Adri 
Sevenster over de joodse filosoof 
Franz Rosenzweig. Entree € 4 
incl. koffie of thee. Voor info en 
aanmelding shalom.culture@
gmail.com 
28 april
Lag Ba’Omer
4 mei
Dodenherdenking
5 mei
Bevrijdingsdag
8 mei
Jom Jeroesjalajiem / hereniging 
van Jeruzalem

12,13 en 14 mei
De drie dagen van inkeer
14 mei 
Begin jomtov 21.10 uur
15 mei
Eerste dag Sjawoeot/Wekenfeest
16 mei
Tweede dag Wekenfeest/Sjawoeot
27 mei
19.30 tot 21.30 uur in Groningen 
organiseert Shalom Culture een 
lezing door René de Vries over 
zijn boek Joodse Groningers; een 
Mozaïek. Entree € 4 incl. koffie 
of thee. Voor info en aanmelding 
shalom.culture@gmail.com 
17 juni
19.30 tot 21.30 uur, Groningen, 
Shalom Culture, samen zingen en 
een lezing over Jiddische liedjes 
met Carla da Silva. Entree € 4  
incl. koffie of thee. Info en aan-
melding shalom.culture@gmail.
com 
25 juni
Vastendag 17 Tamoez, begin vas-
ten 1.43 uur

Voor tentoonstellingen en evene-
menten in het Joods Historisch 
Museum zie ook www.jhm.nl en 
www.jhmkindermuseum.nl.
Behalve de permanente tentoon-
stellingen:
tot en met 5 mei
Lekker Joods, een wereld op tafel
29 maart t/m 1 september
Dieren in de kunst
24 mei t/m 27 oktober
Philip Mechanicus

Het Joods Historisch Museum, 
het JHM Kindermuseum, de Por-
tugese Synagoge en de Hollandse 

 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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25 maart t.m. 2 april  Pesach
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
4 september   Erev Rosj Hasjana
5 en 6 september  Rosj Hasjana
8 september   Vastendag van Gedalja
13 september   Kol Nidré ingaande Grote
    Verzoendag
14 september   Jom Kippoer
19 en 20 september   Soekot
26 september   Jemini 'Atseret
27 september   Simchat Tora
28 november t.m. 
5 december   Chanoeka

Joodse feest- en treurdagen 5773/5774/2013

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

Sjoeldiensten

In Leeuwarden worden sjoel-
diensten gehouden in de syna goge 
Slotmakersstraat 16. Wilt u infor-
matie 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.

Tentoonstelling JHM
'Lekker Joods'

Schouwburg vormen samen het 
Joods Cultureel Kwartier, waar 
u met één kaartje van alle vier 
kunt genieten.

De WIZO-literatuurprijs 2013 is 
gestart. Doe mee, want ‘Boeken 
boeien en binden’, zie www.wizo.
nl 
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