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Alweer nummer 3 van de 26ste  
jaargang – het zomernummer, dat wil 
zeggen áls er een zomer komt! Wie 
weet is het op de dag dat dit nummer 
verschijnt 25 graden Celsius…
Een zeer gevarieerd nummer: bij-
voorbeeld een artikel van rabbijn 
Shimon Evers over de Kohaniem – als 
voorbode voor de Hoge Feestdagen in 
september.
Toch ook aandacht voor ‘De Drie 
Droevige Weken’ in juni en juli, maar 
deze keer op een ietwat kunstzinnige 
manier.
Misschien als hoogtepunt deze zomer 
de opening van de tentoonstelling in 
het Drents Museum in Assen van de 
Dode Zeerollen (9 juli tot 5 januari 
2014).
In deze JaGDaF zorgt Simon Soesan 
nu eens ongetwijfeld voor de ‘vrolijke 
noot’ – en dat mag ook wel eens een 
keer! Ondanks ‘De Drie Droevige 
Weken’!
Als het volgende nummer verschijnt 
zijn de meeste feestdagen achter de 
rug en is het nieuwe Joodse jaar 5774 
een feit. Een beetje onwennig vind 
ik dat wel om dat nu al te vermelden. 
Dat betekent tegelijkertijd dat ik u al-
len namens ons Bestuur en Redactie 
nu al – in mei! – een heel goed, zoet, 
gezond en voorspoedig Sjana tova 
wil wensen. Helaas is dan die mooie 
zomer bijna achter de rug, maar dat 
weet je nooit met het Nederlandse 
klimaat. Misschien dat het deze keer 
met Soekot eens niet regent…

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

In Israël een dagelijks fenomeen, 
hier alleen op feestdagen. Velen 
van u zullen het wel eens meege
maakt hebben bij de dienst op de 
feestdagen. Bij de herhaling door 
de voorzanger van het staande 
ge bed en bij de herhaling van het 
Moesafgebed (het toegevoegde 
gebed op feestdagen), gaan de 
Kohaniem op de verhoging staan 
voor de Aron HaKodesj, de Hei
lige Arke, en zegenen zij het volk. 
Kohaniem zijn afstammelingen 
in mannelijke lijn van Aharon 
de Hogepriester, de broer van 
Moshé. Het woord kohén betekent 
priester en de Kohaniem deden 
de dienst in de Tempel, daarbij 
geassisteerd door de Levi’iem, af
stammelingen van Levie, de derde 
zoon van onze aartsvader Jakov. 

Handen en voeten
Vaak staan er op de grafsteen 
van een Kohén een paar gespreide 
handen gegraveerd en op de graf steen van de Levie een waterkan. 

Vroeger in de Tempel deden de 
Kohaniem blootsvoets dienst en 
voorafgaande aan de dienst over
goten zij hun handen en voeten. 
Hiervan zien we wat terug bij de 
Priesterzegen die nu wordt uitge
sproken. Enige tijd voordat de Ko
haniem moeten optreden, doen ze 
hun schoenen uit en worden hun 
handen overgoten door een Levie. 
Vele sjoels hebben hiervoor prach
tige zilveren wasbekkens. Indien 
er in sjoel geen Levie aanwezig 
is, dan wordt zijn taak waarge
nomen door een eerstgeborene. 
Tijdens het uitspreken van de 
Priesterzegen houden de Koha

niem hun handen op een zodanige 
manier gespreid dat er 5 openin
gen tussen hun vingers ontstaan. 
Dit is gebaseerd op een zin: “G’d 
kijkt via 5 spleten”, naar de in
terpretatie van onze geleerden. 
(N.B. een Kohén die niet meedoet 
aan de Priesterzegen, moet voor
afgaande aan het moment van de 
Priesterzegen de sjoel verlaten. 
Het is buiten het bestek van dit 
artikel om dat nu uit teleggen.) 

Niet kijken
Het is niet toegestaan om tijdens 
de Priesterzegen te kijken naar de 
handen van de Kohaniem. Om te 
voorkomen, dat men per ongeluk 
toch kijkt hebben de Kohaniem 
hun talliet (gebedsmantel) over 
hun handen gespreid. Bovendien 
hebben de ontvangers de gewoon
te om op dat moment wel hun ge
zicht naar de Kohaniem gericht 
te hebben, maar niet te kijken 
naar de Kohaniem. Velen hebben 
zelfs de gewoonte om zelf ook hun 
talliet over hun hoofd te trekken 
en anderen, die zelf geen talliet 
dragen, kruipen dan onder hun 
talliet. Mijn ongetrouwde zonen, 
dragen nog geen talliet en tijdens 
de Priesterzegen kruipen ze onder 
mijn talliet. Ik ben vroeger vaak 
met Jom Tov in New York geweest 
in een sjoel met nog ruim 3000 (!) 
andere heren. Men heeft mij wel 
eens verteld dat de mannensjoel, 
van bovenaf gezien, een prach
tig golvenspel van talliettot was.  
Er worden twee redenen gegeven 
voor het verbod om naar de han
den van de Kohaniem te kijken. 

De Kohaniem en hun gevoel 
voor liefde voor het volk dat 

zij zegenen! Maar kijken 
naar de Kohaniem is onge

past…

De Priesterzegen –
Birkat Kohaniem

door rabbijn S. Evers
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Op het moment van het uitspre
ken van de Priesterzegen, rust de 
G’ddelijke Majesteit op de handen 
van de Kohaniem. Het wordt als 
ongepast beschouwd om te kijken 
naar de G’ddelijke Majesteit. Een 
tweede reden is veel simpeler. 
Vele Kohaniem waren ambachts
lieden en hadden dientengevolge 
ambachtshanden. Misschien zou
den Kohaniem zich schamen 
om met deze handen, zo duide
lijk zichtbaar voor iedereen, hun 
Priesterzegen te willen geven.  
Of zouden de ontvangers toch 
niet met het vereiste respect met 
de Priesterzegen omgaan. Om te 
voorkomen dat de Priesterzegen 
niet wordt uitgesproken, kijken 
we niet naar de handen van de 
Kohaniem. Zo blijven zij het voor
recht houden om de Priesterzegen 
uit te spreken en wij het voor
recht om deze zegen te ontvangen. 

Woord voor woord, met liefde
De tekst van de Priesterzegen 
wordt woord voor woord voorge
zegd door de voorzanger en daarna 
nagezegd door de Kohaniem. Zo 
kan ook de wat minder bedreven 
Kohén toch zijn zegen geven. Vaak 
gebeurt dit met hele oude, traditio
nele melodieën. In Nederland heeft 
elke Jom Tov zijn eigen melodie. 
Internationaal gebuikt men vaak 
dezelfde melodie elke keer dat de 
Priesterzegen wordt uitgesproken. 
In Israël, waar de Priesterzegen 
dagelijks wordt uitgesproken, ge
beurt het alleen op feestdagen op 
de speciale melodie, maar de dage
lijkse Priesterzegen wordt gewoon 
woord voor woord uitgesproken. 

Voorafgaande aan de Priester
zegen, spreken de Kohaniem een 
bracha, lofzegging, uit waarin 
ze G’d bedanken dat zij deze op
dracht hebben gekregen om het 
volk te zegenen met liefde. Vol
gens één verklaring slaat dit op 
de Kohaniem. Opdat de Koha
niem echt goed hun zegen kunnen 
uitspreken moeten zij een gevoel 
van liefde hebben naar het volk 
dat ze nu gaan zegenen. Anderen 
verklaren dat het de bedoeling is 
dat de Kohaniem het volk zege
nen, opdat er liefde zal zijn tussen 
de mensen van het Joodse volk. 

Vrijdagavond en bij bijzon-
dere gelegenheden
Vele ouders hebben de gewoonte 
om vrijdagavond hun kinderen te 
bentsjen, zegenen. Ze leggen dan 
hun handen op het hoofd van het 
kind en spreken dan onder andere 
deze Priesterzegen uit. Sommigen 
doen dit alleen aan de vooravond 
van Jom Kippoer. Veel van mijn 
kinderen wonen in het buitenland 
en hoewel de communicatiemid
delen volop aanwezig zijn, is het 
nog niet gelukt om de handen 
over grote afstand op hun hoofd 
te leggen. Dus doen we het voor 
Jom Kippoer per telefoon. Of ze 
daadwerkelijk ook de telefoon op 
hun hoofd leggen, weet ik niet...
Menig rabbijn zal ook zijn toe
spraak tot een barmitswa of een 
batmitswa en bij een choepa ein
digen met deze Priesterzegen. 

60 letters, 3-5-7 woorden
De tekst van de Priesterze
gen staat in de Tora Bamidbar

(Numeri), 6: 24,25,26.  
Onze geleerden zien een boodschap 
in het feit dat het aantal woor
den per zin oplopend is. De zegen 
wordt telkens groter. En ook het 
aantal letters, 60, heeft een diepe
re betekenis en wordt in verband 
gebracht met koning Sjelomo (Sa
lomo), die 60 wachters had staan 
rondom zijn bed. Zo zijn deze 60 
letters de wachters, rondom het 
Joodse volk. In de vertaling komt 
dit natuurlijk niet tot uitdrukking, 
maar het lijkt me een mooi einde 
van dit stukje om u allen deze ze
gen mee te geven. U hoeft JaG
DaF niet op uw hoofd te leggen.  

Moge G’d U zegenen en
 beschermen.

Moge G’d Zijn gezicht naar U 
laten schijnen en U

 begunstigen.
Moge G’d Zijn gezicht naar U 

opheffen en U sjalom
 – vrede – geven.

Amén

Vervolg 'ORT'
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Zilveren wasbekken plus bijbehorende kan uit de Sjoel in Groningen

Bodem van het zilveren wasbekken voor de Kohaniem
Foto's: Ruth Lipschits-de Leeuwe
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Hollywood
Jip Wijngaarden, kunstena
res. Maar velen zullen zich haar 
herin neren als actrice. Als Jan
neke Wijngaarden werd ze in 1964 
geboren in Amsterdam. Thuis 
werd Janneke al snel verbas
terd tot Jip. Op de een of andere 
manier paste dat beter bij haar.  
In 1982 kreeg ze de rol van Anne 
Frank in de theaterproductie ‘Het 
Dagboek van Anne Frank’ onder 
leiding van Jeroen Krabbé, na
dat ze op aandringen van haar 
vader auditie had gedaan. Uit 
drieduizend meisjes werd ze ge
kozen, resulterend in een bloei
ende toneel- en filmcarrière.  
Tot 1990 vertolkte Jip diverse the
ater- en filmrollen. Zo speelde ze 
in 1989 de rol van Sien Hoornik 
in de Amerikaanse productie van 
Robert Altman over het leven van 
Vincent van Gogh. Daarmee leek 
de deur naar Hollywood geopend. 
De film speelt zich voor een deel in 
Frankrijk af, waar Jip de geluids
man Philippe Combes leerde ken
nen. Een jaar later verhuisde Jip 
naar Parijs waar ze na een storm
achtige tijd met Philippe in het hu
welijk trad. Jip en Philippe kwa
men beiden tot geloof in de Joodse 
Messias Yeshua en keerden de glit
ter en glamourwereld de rug toe. 
In 1993 volgde de verhuizing rich
ting Genève. Vijf jaar later richtte 
ze een atelier in in Sergy, waarna 
ze begon te werken aan schilderijen 
rond het thema ‘Israël en de Bijbel’. 

Beatrix en Máxima
Haar werkzaamheid als schilde
res werd bekroond met een eer

Jip Wijngaarden exposeert 
deze zomer voor de derde 
keer in de synagoge in Gro-
nin gen. 
Ook deze keer beeldt ze in 
haar werk voor alles de Oud-
testamentische en dus Joodse 
context van haar christelijke 
geloof uit. Christenen zijn te 
veel gericht op het Nieuwe 
Testament, vindt ze, en vaak 
hebben ze de Joodse context 
totaal uit het oog verloren.
Jip werd bekend als vertolk-
ster van de rol van Anne 
Frank in de theaterproduc-
tie ‘Het Dagboek van Anne 
Frank’ onder leiding van 
Jeroen Krabbé. Maar haar 
carrière als actrice verruilde 
ze voor een leven als kunste-
nares, met een boodschap. 
En toch: “Op een of andere 
manier zal Anne Frank altijd 
met mij blijven meereizen.”  

Een kunstatelier in een fraai cha
let. Met rondom uitzicht op de Al
pen in de buurt van het Franse 
dorpje Sergy, vlakbij de grens met 
Zwitserland en het Meer van Ge
nève. Overal in het atelier staan 
schilderijen. Kunstenares Jip 
Wijn gaarden zet er de laatste verf
streken op meerdere doeken. “Ze 
staan in de wacht”, zegt ze opge
wekt terwijl ze het penseel weglegt.
De laatste verfstreek kwam te
recht op het talliet van een Jood
se man, de apostel Paulus. Jip 
heeft er alle vertrouwen in dat 
de schilderijen op tijd klaar zul
len zijn voor haar derde expositie 
in de synagoge van Groningen. 

ste grote expositie in de voorma
lige synagoge in Kampen met als 
thema Boulevard des déportés. 
Zij gebruikte in deze periode niet 
langer haar toneelnaam Jip, maar 
haar werkelijke naam, zij het ge
schreven op zijn Frans: Yanneke. 
Maar nu is dat weer van de baan: 
men kon er in Nederland niet aan 
wennen. Jip voelt zichzelf Jip, 
zegt ze er nu over. In november 
volgde een expositie in het Etty 
Hillesum Centrum in Deventer.  
In 2004 was haar werk voor het 
eerst te zien in de synagoge van 
Groningen en vervolgens in de 
synagoge van Enschede en Mu
seum Sjoel Elburg. In 2009 
kwam Jip terug in de syna go
ge van Groningen met de ex
po si tie ‘Uw volk, mijn volk’.   
Een jaar later presenteerde Jip 
het gala van het 50jarig be
staan van het Anne Frank Huis 
in de Westerkerk in Amster
dam, waarbij koningin Beatrix 
eregast was. Bij thuiskomst in 
Sergy sloeg het noodlot toe: ze 
werd aangereden door een auto 
waarna haar rugklachten steeds 
ernstiger werden. Na een moei
lijke periode kon ze uiteindelijk 
niet meer lopen, totdat ze succes
vol werd geopereerd. Later volgde 
nog een operatie aan haar nek.  
Toch pakte ze beetje bij beetje 
de draad weer op en maakte ze 
nieuw werk. De expositie ‘Ik ver
geet jou nooit’ in het nieuwe ge
deelte van sjoel Elburg werd 
ge opend door prinses Máxima.   
 
Joodse Context  
Jip moet even bijkomen van haar 

De geschilderde statements van Jip Wijngaarden
door Marcel Wichgers



DaF 13 tammoez jaargang 26 nummer 3 7

werk in het atelier. Schilderen gaat 
niet geheel zonder lichamelijke 
moeite. “Ik werk erg langzaam, ben 
nog steeds aan het herstellen. Ook 
kan ik niet lang staan sinds beide 
operaties. Maar het komt goed met 
mijn nieuwe werk voor de exposi
tie in Groningen. Alles komt af.” 
Jip is christen en laat dat in haar 
werk duidelijk zien. Maar daarin 
beeldt ze voor alles de Oudtesta
mentische en dus Joodse con text 
van haar geloof uit. De Nieuw
testamentische personages zijn 
in haar werk en geloof op de 
eerste plaats Joden. Christe
nen zijn te veel gericht op het 
Nieuwe Testament, vindt ze, en 
vaak hebben ze de Joodse con
text totaal uit het oog verloren. 

‘Te Joods’  
Ze loopt langs de nieuwe schil
derijen en voorziet ze van uitleg. 
“Dit is een versie van de  stippen
kaart”, vertelt ze bij een platte
grond van Amsterdam. “De stip
pen verbeelden de verspreiding 
van de Joden over de stad in 1941. 
Elke stip symboliseert tien Jo
den. Mensen met namen werden 
tijdens de bezetting een num
mer. Ook kun je in het geheel een 
bloedend hart zien.” Op het doek 
staat ‘Amsterdam huilt waar het 
eens heeft gelachen’ geschreven.
Op een ander schilderij staat een 
biddende vrouw aan de sjabbesta
fel met daarop brood en wijn. ‘Als
jeblieft kom thuis voor sjabbat’, 
heet het werk. “De twaalf borden 
rondom op het schilderij symboli

seren Israël. Ze houden een belofte 
in: eens komen ze allemaal thuis.” 
Verderop zien we Saul/Paulus 
op het moment dat hij, zoals in 
het Nieuwe Testament vermeld, 
ver blind wordt. “Kijk”, zegt Jip, 
“woorden uit de bijbel kruipen 
in hem omhoog. Deze Paulus 
als Joodse man zou eigenlijk in 
ker ken moeten hangen maar 
die durven dat niet aan om
dat hij er veel te Joods uitziet.”   
 
Besneden Yeshua 
En dan een doek waarop de krui
siging van Yeshua te zien is. “He
lemaal naakt, zoals hij volgens mij 
echt aan het kruis hing. En besne
den. Mensen zeiden me dat ik dat 
niet kon maken. Misschien heb
ben ze gelijk en is dit shockerend, 

Jip Wijngaarden



8 JaG21 juni jaargang 26 nummer 3

maar ik wil er iets mee zeggen.” 
Jip heeft hem ook voorzien van 
een Jodenster en een nummer op 
zijn arm. “Ik probeer met het doek 
iets los te maken door de Messias 
te plaatsen in de Tweede Wereld
oorlog. Hij was een Jood en zou 
niet op een kerkbank hebben ge
zeten maar in een beestenwagen. 
Voor mensen die vastzitten in een 
bepaalde christelijke dogmatiek is 
dit shockerend. ‘Rot toch op, Wijn
gaarden’, kreeg ik een keer via in
ternet naar mijn hoofd geslingerd. 
Of ‘jij Jodin, jij hoort niet bij ons!’”
Een groot doek met een man en 
een vrouw met de Hebreeuwse let

ter(s) Tav op hun voorhoofd, ver
wijst naar Ezechiel 9, hing al in 
Sjoel Elburg. “Nu heb ik er als 
het ware een ‘inzoom’ bij geschil
derd: in een landschap in de verte 
komen tanks aangereden. In het 
midden weer een man met de Tav 
op zijn voorhoofd. Hij schrikt, niet 
van de tanks maar van de perver
sie en pornografie, van de gruwel 
die er in zijn land plaatsvinden. 
Dit is een statement tegen de sek
sualisering van de maatschappij 
en tegen steeds meer uitingen van 
geweld in de media. Porno en ge
weld zijn uitingen van puur egoïs
me. De wereld wordt via de media 

Vervolg 'De geschilderde statements van Jip Wijngaarden'

volgepompt met zulke beelden. Ik 
ben daar extra gevoelig voor, want 
beelden maken is mijn werk.” 
Jip heeft geen tv in huis. “Ik heb 
geen tijd om televisie te kijken. Na 
het avondeten, en dat gebeurt hier 
op zijn Frans, lezen we vaak. Via 
internet houd ik mij wel op de hoog
te van wat er in de wereld gebeurt.”
 
Yad Vashem  
Kort geleden maakten Jip en 
Philippe opnieuw een reis naar 
Israël. Hoewel ze de eerste da
gen ziek was, heeft ze volop geno
ten van het land en de mensen. 
Ze was er ook voor zaken. “Bij on

Amsterdam huilt
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der meer Yad Vashem heb ik over
legd over een eventuele expositie 
van mijn werk. Daar (in Israël) is 
men extra geïnteresseerd in mijn 
werk omdat ik nietJoods ben.”
Ze merkte dat Israël veranderd 
is sinds haar vorige reizen naar 
het land. “In Jeruzalem voel je 
de toenemende invloed van de 
orthodoxie. En in de Arabische 
wij ken kregen we blikken toege
worpen van ‘wat moet je hier?’.  
Jeruzalem is de trechter waar 
alles samenkomt. Maar in het 
Noor den van Israël merk je niets 

van zulke zaken. We waren met 
Pesach bij het Meer van Galilea 
(Tiberias). Heel orthodox Israël 
was er en de sfeer was heerlijk.”   
Tijdens haar reis was ook president 
Obama in het land. “Af en toe zagen 
we zijn limousines langskomen.” 
Inspiratie door Israël  
Sinds ze stopte als actrice, staat 
Jip Wijngaarden nauwelijks meer 
in de schijnwerpers. Het deert 
haar niet: ze heeft er geen enkele 
behoefte aan. In de afgelopen jaren 
was ze nog wel enkele keren op de 
Nederlandse televisie te zien, zo

als in het EOprogramma ‘Op Drie 
Ezels’. Daarin reisde ze met twee 
andere kunstenaars door Israël om 
zich door het land te laten inspire
ren tot het maken van nieuw werk. 
“Ik doe dat alleen om publiciteit te 
krijgen voor mijn exposities. Ik wil 
dat mijn werk gezien wordt. Zodat 
het mensen aan het denken zet.”
Op haar rol van Anne Frank 
wordt ze niet vaak meer aange
sproken. “Rond 4 mei krijg ik er 
nog wel tweets over. Op een of 
andere manier zal Anne Frank 
altijd met mij blijven meereizen.”   

Alsjeblieft kom thuis voor Sjabbat
Foto's: Menno Alberts
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Lezers van JaGDaF hoeven 
een half jaar niet ver te 
reizen om een prachtige ten-
toonstelling te bekijken over 
de beroemde Dode Zeerollen! 
Het Drents Museum in As-
sen biedt vanaf 9 juli 2013 tot 
5 januari 2014 de mogelijk-
heid deze kostbare teksten 
in hun oorspronkelijke staat 
te zien samen met nog heel 
wat gevonden en opgegraven 
voorwerpen. Het blijft een 
verhaal als in een roman: 
herders die in 1947 op zoek 
waren naar een verdwaald 
geitje stapten een diepe grot 
binnen en vonden daar krui-
ken en potten met daarin 
fragmenten van tekstrollen. 

Eerste ontdekking in 1947
Zodra de eerste ontdekking be
kend werd, gingen archeologen 
ook in naburige grotten zoeken 
en vonden in de daaropvolgende 
ja ren nog eens rond de duizend 
teksten die allemaal stammen uit 
de tijd van rond het begin van de 
jaartelling en ver daarvoor. De 
vindplaats is eigenaardig: mid
den in een woestijngebied in de 
rotsen met zicht op de Dode Zee, 
een gebied dat in 19471948 om
streden was en deels aan Israël 
en deels aan Jordanië zou toebe
horen. De naam van dit gebied is 
Qumran zodat er vaak gesproken 
wordt van de Qumranbibliotheek 
of de Qumranrollen. De Rijksuni
versiteit in Groningen kent sinds 
het begin van de jaren zestig een 
Qumraninstituut dat sterk heeft 

De Dode Zeerollen in Assen
door Wout van Bekkum

bijgedragen aan het wereldwijde, 
wetenschappelijke onderzoek van 
deze teksten die in het Hebreeuws, 
het Aramees en het Grieks zijn 
geschreven. De huidige directeur, 
professor Mladen Popović, is een 
jonge, gedreven wetenschapper 
die het initiatief heeft genomen 
voor deze tentoonstelling en deze 
van zijn deskundige begeleiding 
voor ziet. Veel onderzoek werd in 
Jeruzalem verricht, waar aan de 
Hebreeuwse Universiteit de van 
origine Nederlandse hoogleraar 
Ema nuel Tov tientallen jaren lang 
een prominente rol speelde in het 
bestuderen van de Dode Zeetek
sten. Tov geldt nog altijd als top
wetenschapper op dit terrein. 

Qumranrollen: vele vragen
Vanaf het begin werden de Dode 
Zeerollen omgeven door drin
gende vragen waarop in de loop 
van de tijd een diversiteit aan 

antwoorden is gegeven. Waarom 
werden deze teksten zo over
duidelijk in de grotten verstopt en 
wie heeft die daar dan geplaatst? 
Wie waren de mensen die daar ver
bleven en waarom? Wat dragen de 
Dode Zeerollen bij aan onze ken
nis van het Jodendom in die tijd 
en aan de ontstaansgeschiedenis 
van het Christendom? Een deel 
van de oplossing werd gevonden 
in een soort van reglement voor 
de gemeenschap, waarin wij de 
volgende zinsneden tegenkomen: 

“… Wij zoeken God met hart en 
ziel om uit te voeren wat goed en 
juist is in Zijn aanwezigheid, zo
als bevolen door Mozes en Zijn 
dienaren de profeten, om lief te 
hebben wat Hij wil en te haten 
wat Hij niet wil. Zo houden we 
ons op afstand van alle kwaad en 
komen we dichter bij alle goede 
daden … De leden van de Ge
meenschap zonderen zich af in 
heiligheid zoals een heilig huis 
van de hogepriester Aäron om het 
allerheiligste deel van de Tempel 
te kunnen betreden, zoals een 
heilig huis van Israël voor ieder 
die de meest volkomen weg wil 
bewandelen …”

Nadruk op zuiverheid en
reinheid
Uit deze regels voor de Gemeen
schap blijkt verder een grote na
druk op zuiverheid en reinheid 
in het dagelijkse leven en in de 
godsdienstige praktijk, maar de 
geboden informatie weerhield de 
onderzoe kers niet om met uiteen
lopende theorieën te komen. Tegen

De potten uit de Qumran grotten 
waarin de Dode Zeerollen zijn 

gevonden
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woordig leggen velen een verband 
met de beschrijving van de Es
senen in de geschiedenisboeken 
van de RomeinsJoodse auteur 
Flavius Josephus en de verwij
zingen naar hen bij de Romeinse 
schrij ver Plinius de Oudere. Een 
groot onderscheid wordt gemaakt 
tussen de literatuur die specifiek 
tot de eigen groep behoort (‘sek
tarisch’) en de teksten die aan de 
Bijbel verwant zijn of zelfs daarvan 
een variant zijn (‘nietsektarisch’). 
De tentoonstelling in Assen laat 
ori ginele Bijbelhandschriften en 
ob jecten zien uit de eeuwen voor 
en na het begin van de gangbare 
jaartelling naast alternatieve tek
sten die uiteindelijk niet in de be
kende Bijbel terecht zijn gekomen. 
Het bestaan van zoveel bronnen 
bewijst dat de literaire productie 
in de Joodse wereld van die tijd 
hoog was en alles te maken had 
met een algemene invloed vanuit 
de Griekse en Romeinse cultuur.  

De meeste geleerden zijn geneigd 
om aan de turbulente geschiede
nis van de Joden in de Grieks

Romeinse wereld toe te schrijven 
waarom de rollen op een gegeven 
moment in vrij ontoegankelijke 
grot ten zijn verborgen en pas in de 
20e eeuw zijn teruggevonden. Dit 
heeft alles te maken met de unieke 
Joodse opstand tegen de Romeinse 
bezetting in de eerste eeuw die 
uiteindelijk zou leiden tot de 
onder gang van Joods zelfbestuur 
in het land Judea en de stad Je
ruzalem. Terugkijken voorbij die 
rampzalige eerste eeuw naar de 
Joden die toen evenals in onze ei
gen tijd talrijke opvattingen had
den over Joods leven en denken is 
de enorme verrijking die wij aan de 

Dode Zeerollen te danken hebben. 

Graag roep ik u op om in As
sen het Drents Museum te be
zoeken om veel meer dan alleen 
maar tekstfragmenten te bekij
ken. Een mooie catalogus, foto’s, 
films en recent opgegraven voor
werpen maken deel uit van de 
tentoonstelling die in deze sa
menstelling niet zomaar wordt 
herhaald. Grijp deze kans aan!    

De waterzak waarin de Bar Kochba brieven werden gevonden

Detail van een Hebreeuwse land 'lease' op naam van Bar Kochba, 
Prins van Israël, gevonden in de Grot van de Brieven

Illustraties uit:
Michael Avi-Yonah, Ancient Scrolls
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Etienne Denneboom is  sjam-
masj van de Liberaal Joodse 
Gemeente Amsterdam. Aan 
de Universiteit van Am ster-
dam studeerde hij Joodse 
filosofie, literatuurweten-
schap en kritische theorie. 
Hij publiceert regelmatig in 
Levend Joods Geloof, het tijd-
schrift van het Verbond voor 
Progressief Jodendom.

“Hitler? Ik vind Hitler een lul,” 
antwoordde Daniëlla Vera zon
der aarzelen toen de vraag wat 
men eigenlijk van de schurk 
der schurken vond, vorig jaar 
bij haar op school werd gesteld. 

Daniëlla – toen elf, inmiddels met 
verve batmitswa – gaf haar ver
frissende antwoord in de aanloop 
naar de meidagen en pal voor de 
camera’s van het NOS Journaal. 
Soms heb je er de onbevangen 
mond van een elfjarige voor nodig 
om de zaken weer helder te krijgen. 

Voor Adolf Eichmann, de zet
baas van Hitler, die in 1961 in 
Jeruzalem terechtstond voor oor
logsmisdaden, misdrijven (geno
cide) tegen de Joodse bevolking 
en misdrijven tegen de mensheid, 
is een dergelijke benaming even 
toepasselijk. En het briljante, het 
wonderschone van Daniëlla’s uit
spraak is dat het predicaat dat 
zij even onbeschroomd als kern
achtig uitdeelt aan het monster 
van Linz door de verrassende 
toe passing volledig van karakter 
verandert: van een plat drielet
terwoord krijgt het woord een 

onverwachte upgrade, krijgt het 
nieuwe – ik kan er geen beter 
woord voor verzinnen – glans. 

De banaliteit wordt hier in de kiem 
gesmoord – en eens te meer triom
feren daarmee de wil en het vermo
gen en de gave om goed te doen en 
goed te spreken boven de ‘Triumph 
des Willens’*, de individuele en 
collectieve drijfveer tot slechtheid, 
het nieuwsgierig en gulzig opzoe
ken van de bodem van het kwaad. 

Banaliteit – Hannah Arendt is 
er beroemd mee geworden. Haar 
boek Eichmann in Jerusalem: 
A Report on the Banality of Evil 
uit 1963 draagt het woord zelfs 
in zijn titel. En Hannah Arendt, 
de voormalige studente en min
nares van de apert foute Martin 
Heidegger, is er sterk om bekriti
seerd, met name in Israël. Daar 
wordt tot de dag van vandaag 
veel over gezegd en geschreven, 
er zijn congressen, dissertaties 
en documentaires aan gewijd. 

En toch – er dient nog iets ge
zegd. Wie het jaartal 1961, het 
jaar dat Otto Adolf Eichmann 
door zijn Israëlische rechters werd 
veroordeeld tot dood door ophan
ging, omdraait en op zijn kop 
zet, komt op hetzelfde uit: 1961. 

Maar wie de vrijheid neemt ‘de 
banaliteit van het kwaad’  met 
een begrip uit diezelfde sixties – 
om te turnen in ‘het kwaad van de 
banaliteit’ komt tot verrassende 
inzichten. Goed en Kwaad – Von 
Trotta zoomt hier in haar film 

terecht op in – zijn niet twee po
len aan de uiteinden van dezelfde 
lijn. In die observatie is Hannah 
Arendt even radicaal als verhel
derend. Met andere woorden: zij 
heeft dat goed gezien en daarbij 
de persoonlijke moed gehad pal 
te staan voor haar bevinding. 

Goed en kwaad – actrice Hannah 
Schygulla spreekt als Hannah 
Arendt de woorden met nadruk 
uit wanneer zij zich op Harvard in 
een persoonlijke apologie tot haar 
studenten richt – behoren namelijk 
niet tot dezelfde ethische categorie! 
Baanbrekend kun je die stelling
name gerust noemen en houdbaar 
eveneens. Maar geldt dat ook voor 
‘de banaliteit van het kwaad’, ge
steld in die volgorde? Is het kwaad 
niet juist inherent, sluipend en ge
maskeerd aanwezig in iedere ba
naliteit, in iedere platitude, in af
stomping, verveling, in iedere au
tomatische overgave aan de main
stream, in elk ‘doe maar gewoon, 
dan wantrouw ik je al genoeg’? 

Tot zover de schaduw kant van de 
zaak.

En nu de zonzijde: wat een enorm 
potentieel schuilt er in de omke
ring naar ‘het kwaad van de ba
naliteit’! Wanneer we ons bewust 
worden dat in platvloersheid, in 
onbezieldheid, in luiheid van den
ken, van handelen en oordelen 
(Arendts drie aangrijpingspun
ten van persoonlijk, politiek en 
verantwoordelijk handelen) het 
kwaad zich ophoudt als een mon
ster dat ieder onbewaakt moment 

Het kwaad van de banaliteit: Margarethe von Trotta’s film 
Hannah Arendt

door Etienne Denneboom, gast-columnist bij Crescas
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tevoorschijn kan springen, kun
nen we op onze klompen aanvoe
len welke houding, mentaliteit en 
methode aangewezen zijn bij het 
kiezen voor de weg van het goede. 
Samenvattend en aansluitend 
bij Arendts opmerkelijke visie: 
het kwaad strekt zich uit over de 
oppervlakkige as van de bana
liteit, het goede speelt zich af op 
de diepe, allerdiepste laag van 
subtiliteit en nuance. Van kwaad 

naar goed verlangt een kwantum
sprong, geen geleidelijke overgang. 

Zoals een criticus in de ware zin 
van het woord past – want wat 
zou een criticus meer moeten zijn 
dan iemand die onderscheiden 
aanbrengt? – onthoud ik mij hier 
van een oordeel over Margarethe 
von Trotta’s film Hannah Arendt. 
Dat doe ik niet omdat ik mij niet 
zou willen uitspreken of omdat 

Hannah Arendt zoals velen haar later kennen, met 
de onvermijdelijke sigaret

Hannah Arendt als jonge vrouw

ik de film al dan niet geslaagd 
acht, maar om een heel andere 
reden: de lakmoesproef voor deze 
film – juist voor déze film – kan 
geen andere zijn dan de vraag 
of, dan wel in welke mate de film 
zelf al dan niet banaal is of juist 
origineel in zijn benadering. De 
enige die dat kan uitmaken bent 
u zelf, vanaf 2 mei, in de bioscoop. 

*Duitse propagandafilm uit 1935 van 
Leni Riefenstahl.

Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.
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Eindelijk was het zo ver! Na maandenlang erover gepraat te hebben en on
danks geruchten dat ze misschien ooit ‘fout’ zijn geweest, besloten, ook wij, 
net als duizenden Israëli’s voor ons, eens langs te gaan bij het Scandinavische 
meubelhuis. 

We gingen naar het filiaal bij 
Netanya. Als je er niet vroeg bij 
bent, vind je zelfs geen parkeer
plaats. Dus waren we er vroeg bij. 
Een half uur voor de opening van 
de zaak stond er al een rij van 
een kleine vijftigduizend man, die 
allemaal voor ons waren (Jiddisje 
overdrijving?). Precies om negen 
uur mochten we er in en onder 
zwaar gedrang gingen de duizen
den opgewonden nieuwsgierigen 
kijken hoe je voor weinig geld 
meubeltjes kunt kopen die je zelf 
in elkaar mag zetten. Uiteindelijk 
konden we daar niet weggaan 
zonder iets te kopen (“Nevére* 
toch, we zijn al hier?”), dus koch
ten we een zak vol tierelantijntjes 
voor de kinderen en twee boeken
kasten, die we toch nodig hadden.
Bij het betalen werd ons uitgelegd 
dat die kasten de volgende dag bij 
ons thuis zouden worden afgele
verd en, inderdaad, de volgende 
dag kregen we twee grote, lange 
en vooral zware pakketten: de 
boekenkasten waren aangeko
men. Alleen, er was een kleine 
verrassing bij: je mag ze zelf in 
elkaar zetten.

Onder toeziend oog van vrouw, 
kinderen en vriendjes (ik had 
toegangskaartjes moeten ver
kopen ...) maakte ik het eerste 
pakket open en haalde meteen 
de handleiding eruit. Vond een 

zakje met spijkers, schroeven en 
dibbeletjes en legde die apart. 
De eerste opdracht was om stuk 
hout G te vinden, wat erg veel 
op stuk hout Q en zelfs ook een 
beetje op A leek, alleen was het 
wat korter. De duveltjes van de 
Scandinavische zaak schreven 
natuurlijk niet op de stukjes hout 
hoe ze heetten: dat mochten we 
zelf raden. Na anderhalf uur had
den we alle stukjes hout ongeveer 
herkend. Nu moest je met sleu
tel H, die veel op sleutel K leek, 
schroeven A33 via ringetjes B5 
in hout G draaien, zodat ze ook 
plank A pakten. Ik probeerde 
dapper alles te onthouden, maar 
het geschreeuw van mijn familie 
over dat ik het verkeerd deed, 
hielp niet al te best. Plank S kon 
ik niet samen schroeven met 
boutje W via ring R en plank B 
was er gewoon niet.

Ik begon langzaam maar zeker 
te zweten. Maar ik gaf niet op! 
Bij ons in de familie zijn we stijf
koppen en zelfverzekerd en we 
geven nooit op! Daar was plank 
B! Maar waarom zat die vastge
schroefd aan de vloer? Hier was 
zijkant P, waar plankjes S, B en 
nog enkele andere ingeschroefd 
moesten worden! Ha! Ik keek 
trots naar mijn familie, die om de 
een of andere reden met z’n allen 
zaten te lachen. Zal wel iets op de 

tv zijn geweest, want ik gaf het 
goede voorbeeld: doorzetten en 
niet opgeven.
Hoewel we om twee uur ‘s mid
dags met het werk waren begon
nen, was het nu al na zessen en 
had ik nog geen kast in elkaar 
kunnen krijgen, laat staan twee.
“Laat ons even ...”, probeerde 
mijn vrouw me voor schut te zet
ten, maar dat liet ik natuurlijk 
niet toe. Onze zoon wilde helpen, 
maar ik bedreigde hem met een 
plank en hij week terug. Ik ben 
de man in huis en mij zal het luk
ken!
Ik begon weer vanaf het begin. 
Waar was stuk G nou? Welke me
sjoggene heeft dat ding nou aan 
T vastgeschroefd? Tegen achten 
was ik bereid om even een pauze 
te nemen. Zwetend en moe nam 
ik een fles water en een broodje, 
maar verliet mijn plekje niet. 
Niemand die dit van mij inpikt!
Op pagina drie van de handlei
ding stond iets over spijkertjes en 
een achterwand die C heette. Ik 
begon vrolijk aan het hameren. 
Tegen tienen klopte de buurman 
aan de deur, om te vragen of ik 
wat minder lawaai wilde maken, 
zo laat. Maar toen hij mij zwe
tend en hijgend, met een hamer 
in mijn hand in de deuropening 
zag, grijnsde hij schaapachtig en 
vluchtte weg.
Tegen elven stopte ik ook maar, 

Het complot
door Simon Soesan



DaF 13 tammoez jaargang 26 nummer 3 15

want een mens moet toch slapen. 
Maar, om zeker te zijn dat nie
mand met mijn spul aan de gang 
ging, sliep ik, onder protest van 
mijn vrouw en gehoon van mijn 
eigen vlees en bloed, op de vloer, 
bij mijn kast, of wat binnenkort 
een kast zou worden.
Ik gaf niet op en de volgende 
morgen, al om zes uur, was ik 
aan de gang, wat aardig wat boze 
reacties van mijn familie en bu
ren opleverde. Maar, zoals eerder 
gezegd: ik geef niet op! Tegen de 
middag zag ik de vorm van een 
kast, hoewel ik niet snapte waar 
de andere zijkant, Z, nou was. 
Ook de planken leken me niet 
bepaald goed te zitten, maar ik 
zweerde dat ik een kast zag.

Mijn vrouw omhelsde me en zei 
dat ik gelijk had en dat het me al
lemaal mooi gelukt was. Ze leidde 
me naar ons bed (kant en klaar 
gekocht, de hemel zij geprezen!) 
en hielp me even te gaan liggen. 
Ik viel meteen in slaap, trots dat 
ik het toch gepresteerd had. Vaag 
hoorde ik onze kinderen naar de 
kast rennen. Hadden ze het over 
uit elkaar halen? Ik dommelde 
weg. Een uurtje later schrok ik 
wakker. Het was stil in huis, be
halve het zachte gepraat van mijn 
familie in de voorkamer. Ik liep 
er naartoe en zag de twee kasten 
helemaal klaar, en al gevuld met 
boeken.
Ik keek mijn vrouw vragend aan.

“Je zoon en de vriendjes van je 
dochters zijn even aan het werk 
gegaan. Ze hadden de kasten zo 

snel klaar, ongelooflijk,” zei ze. 
Ik keek de verraders aan. “Heb 
ik het weer niet goed gedaan?” 
vroeg ik beledigd. Onze oudste 
kwam op me af en liet me wat 
foto’s zien op onze digitale ca
mera. Een abstract kunstwerk 
van planken was gefotografeerd. 
Mijn meesterwerk.

Gasten die sindsdien bij ons 
thuis komen, prijzen onze mooie 
boekenkasten. Ik zeg niks, hou 
m’n mond en geef geen sjoege. Ik 
weet dat die Scandinaviërs fout 
moeten zijn geweest en hun hand
leidingen zijn een internationaal 
complot tegen gesjievesen zoals ik.
Ik zweer het u!

© Simon Soesan
*neweire, neweere: zonde, (het is) 
een neweire: het is zonde, het is 
jammer 
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Enkele jaren geleden kocht ik in 
een klein, stoffig tweedehands 
boek winkeltje in Jeruzalem  een 
boek van de Israëlische schrijver 
Shmuel Yosef Agnon, In the heart 
of the seas. Een prachtige uitgave 
van Schocken Books uit 1947, met 
mooie tekeningen van T. Herzl 
Rome. In diezelfde week hadden 
we zijn huis – nu een schrijvers
museum – in de wijk Talpiyot 
bezocht. Óver Agnon had ik gele
zen in Een verhaal van liefde en 
duisternis van Amoz Oz, maar 
dat was geen aanleiding geweest  
om werk van hem  te gaan lezen.  

Dankzij mijn deelname aan een 
Joodse literatuurgroep in Gronin
gen kwam ik in aanraking met 
enkele van zijn korte verhalen.  
Agnon is geen makkelijke schrij
ver. In Israël wordt hij beschouwd 
als de vader van  grote Israëlische 
schrijvers als Amoz Oz, David 
Grossman. In zijn werk wordt de 
alledaagse werkelijkheid verwe
ven met de wereld van het magi
sche, worden feiten vermengd met 
een symbolische werkelijkheid, 
wor den dromen, visioenen en uto
pieën afgewisseld met het gewone 
bewustzijn. Doordringen in de be
tekenis van Agnons werk vraagt 
kennis van de Talmoed en de 
Joodse spirituele traditie. Dank
zij deze Joodse literatuurgroep 
werd ik van een ‘oppervlakkige 
lezer’ een ‘diepte lezer’ en is mijn 
plezier in het lezen verdubbeld.   

Wat betekent een Joodse lite-
ratuurgroep?
Een Joodse literatuurgroep? Wat 

betekent dat? Moet dat uitgelegd 
worden? Een Chinese leesgroep 
of een leesgroep over Scandina
vische literatuur behoeft toch ook 
geen uitleg? “Het ruikt een beetje 
naar een dubbele standaard die 
zo vaak wordt toegepast wanneer 
het over Israël of het Jodendom 
gaat”, aldus Paul Gabriner, de do
cent van deze Joodse leesgroep.  
Feit is, dat ongeveer 10 jaar ge
leden vanuit Crescas een cursus 
werd gestart, o.a. in Groningen, 
over ‘korte verhalen uit de Ame
rikaansjoodse literatuur’, onder 
zijn leiding.  Paul Gabriner do
ceerde destijds literatuur aan de 
Universiteit van Amsterdam en 
is een groot kenner van met name 
Amerikaanse literatuur en in het 
bijzonder literatuur van Joodse 
schrijvers.  Paul: “Inderdaad ben 
ik destijds begonnen met Joods
Amerikaanse korte verhalen, 
maar zo langzamerhand heb ik 
mezelf  door het geven van deze 
cursus ook ontwikkeld en ik ben 
tot het inzicht gekomen dat Jood
se literatuur een wereldwijd ver
schijnsel is. Ik heb dus ook mijn 
vleugels uitgeslagen. Zo heb ik in 
de loop van de afgelopen jaren een 
flink aantal grote romans en ver
halen gelezen die ik zonder deze 
cursus waarschijnlijk niet gelezen 
zou hebben en het heeft mijn ken
nis over de Diaspora verdiept. De 
cursus brengt ons in aanraking 
met Joodse auteurs van over de 
hele wereld, van India, (Ruth Pra
wer Jhabvala) naar Peru (I saac 
Goldemberg), naar de VS (Thane 
Rosenbaum), naar Europa (Mik
hail Sebastian, Roemenië), naar 

Nederland (Carry van Brug
gen). Ik vind het bijzonder waar
devol om te ontdekken hoe hele 
verschil lende schrijvers in zeer 
ver schillende omstandigheden 
een gezamenlijke cultuur delen 
die na 2000 jaren van vervolging 
en verstrooiing nog  altijd enorm 
krachtig is. Zelfs wanneer de 
schrijvers zelf niet religieus zijn 
en sommigen zichzelf ook abso
luut niet als ‘Joodse schrijver’ zou
den willen karakteriseren. Maar, 
wat is dan Joodse literatuur?" 

Paul: “Er zijn drie factoren die 
bepalen of een boek behoort tot 
de Joodse literatuur. Allereerst 
natuurlijk de identiteit van de 
schrijver, dan of het boek zicht
bare Joodse ‘markers’ bevat en 
tenslotte of het boek op een die
per niveau  traditionele Joodse 
thema’s en/of waarden bevat. Hier 
valt een boel over te zeggen. Neem 
bijvoorbeeld The Wall, over de op
stand in het getto van Warschau, 
geschreven door de nietjoodse au
teur, John Hersey. Dit boek gaat 
over een Joods thema, maar zal 
toch niet gerekend worden tot de 
Joodse literatuur, enkel en alleen 
omdat haar auteur nietjoods was. 
Een schrijver als I.B. Singer om
vat alle drie de factoren: de schrij
ver is Joods, de karakters en het 
thema in zijn werk zijn Joods, 
evenals de Joodse waarden die 
in zijn werk  behandeld worden. 
Even zo goed zijn er Joodse schrij
vers, die over een nietjoods thema 
kunnen schrijven. Denk aan som
mige verhalen van Arthur Miller.  

Een rijker mens door Joodse literatuur
door Tea G. Rienksma
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En dan de kwestie van traditio
nele Joodse thema’s en waarden. 
Deze omvatten het besef van de 
heiligheid van het bestaan, van 
de menselijke waardigheid en de 
noodzaak van vrijheid, het be
wustzijn omtrent goed en kwaad, 
onze zorg voor de minderbedeel
den (tsedeka), voor de heelheid 
van de schepping (tikkun olam) 
en het bewustzijn dat we betere 
men sen kunnen worden dan we 
zijn (teshuva). Deze waarden zijn 
gegrondvest in en hebben altijd 
deel uitgemaakt van het Joden
dom. Inmiddels zijn ze niet meer 
exclusief voor het Jodendom, maar 
door haar enorme invloed maken 
ze nu inmiddels ook deel uit van 
de christelijke traditie en van de 
hele westerse cultuur. Desalniet
temin, blijven ze nog altijd traditi
onele Joodse thema’s en waarden!” 

Het mag duidelijk zijn dat deze 
groep niet zomaar wat voor de 
vuist weg leest. Nee, er wordt 
stevige kost geboden en zonder 
verdere uitleg heb je kans dat je 
een ‘beach reader’ blijft en veel 
mist. Dat wil zeggen dat je een 
lezer bent, die vooral haar eigen 
verhaal op het boek projecteert 
en genoegen neemt met de opper
vlakte structuur van een verhaal. 
Paul maakt graag de vergelijking 
met  het luisteren naar klassieke 
muziek op Radio 4. Om de muziek 
goed te kunnen beluisteren moet 
je goed en zuiver afstemmen op 
golflengte 94.3. Zit je er naast dan 
klinkt het onzuiver en mis je veel. 
Een serieuze lezer moet bereid 
zijn om haar eigen ik opzij te zet
ten en af te stemmen op wat het 
boek te zeggen heeft. De Joodse 
literatuurgroep wil graag zuiver 
af stemmen. De leden zijn alle
maal serieuze lezers, ze hebben 

allemaal op een of andere manier 
een link met het Jodendom en ze 
vinden het leuk om met elkaar in 
gesprek te gaan en te leren van el
kaar en van de docent. Paul Gabri
ner voegt daar nog aan toe, dat via 
de kennis van Joodse literatuur 
mensen zich meer op hun gemak 
kunnen gaan voelen binnen hun 
eigen Joodse traditie en dat het 
je al met al tot een rijker en beter 
mens maakt. Wie wil dat nu niet? 

Mensen die belangstelling hebben 
om deel te nemen aan deze Joodse 
literatuurgroep kunnen contact 
opnemen met Lex van der Star, 
050 3142971 of  een mail sturen 
naar a.van.der.star@planet.nl 
De nieuwe cursus start in oktober 
van dit jaar en omvat zeven bij
eenkomsten op zondag  van 12.00 
 14.00 uur  in het Rabbinaatshuis, 
achter de Synagoge in Groningen.
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De Verwoesting van de (tweede) Tempel – Tisja be-Aw
door Ruth Lipschits-de Leeuwe en Chaja Wolf

Dit jaar valt de negende Aw op 16 
juli. Al vele jaren hebben we aan
dacht besteed aan  ‘De Drie Dro
evige weken’ van 17 Tammoez tot 
en met de negende Aw. De belege
ring en de val van Jeruzalem en de 
verwoesting van de Tempel in het 
jaar 70 na de gewone jaartelling.
In dit nummer van JaGDaF laten 
we de geschiedenis verder achter
wege en bieden wij u proza en poëzie 
over dit stuk droevige geschiedenis. 
Chaja Wolf heeft het zojuist ver
schenen boek De Verdwenen 
Menora van Jan en Sanne Ter
louw gelezen. Misschien wisten/
weten vader en dochter Terlouw 
dat hun boek van toepassing is 
op de Joodse rouwperiode in de 
zomer. In de recensies en in de 
kranten wordt het boek een ‘lite
raire thriller’ genoemd; eveneens 
is dat de ondertitel van het boek. 
Chaja vertelt er het volgende over: 

De verdwenen Menorah 
Zoals de ondertitel al aangeeft 
gaat het om een spannend boek.
Het verhaal is gebaseerd op de 
verdwijning van de gouden meno
rah uit de tweede Tempel in Jeru
zalem. In die tijd op de negende 
van de maand Aw,  Tisja be’Aw, 
werd Jeruzalem ingenomen door 
de Romeinen; de Tempel werd to
taal vernietigd en platgebrand. 
Twee verhaallijnen vertellen 
het verhaal van de ver dwenen 
Me norah die waarschijn
lijk bovenop de Tempel stond.  
De eerste verhaallijn geeft nauw
gezet de geschiedenis van de 
Joden weer vanaf die tijd en hoe 
het hen vergaat in de diaspora. De 

katholieke kerk, de verschillende 
pausen en hun volgelingen spelen 
daarin een grote rol. De schrijvers 
geven een nauwkeurig beeld van 
de vervolgingen van de Joden door 
de eeuwen heen en de niet zo fraaie 
rol die de katholieke kerk en zijn 
aanhangers daarin gespeeld heeft.
De tweede verhaallijn is een detec
tive, die begint met de moord op een 
priester en zijn huishoudster. De 
priester blijkt een zoon te hebben, 
omdat hij jaren eerder getrouwd is 
geweest met een joodse vrouw Ra
chel. Hun zoon Ben gaat op zoek 
naar de reden van de dood van zijn 
vader. Hij komt in contact met de 
dochter van de huishoudster en al 
snel  ontstaat er een romance tus
sen hen. Zij ontdekken dat pater 
Jos Lorentz, de vader van Ben, op 
het spoor is van de verdwenen Me
norah. Hij is in het bezit van een 
oud document, waarvan de helft 
ontbreekt. Het blijkt dat er een 
aantal belangstellenden ook op 
zoek zijn naar die documenten en 
minder goede bedoelingen hebben.  
Door het hele boek heen is er spra
ke van veel informatie over de ge
schiedenis van het Jodendom uit 
die periode. Het is al met al een 
spannend boek met een mengeling 
van historische feiten en fictie. 
Het is een boek dat ook heel goed 
door jong volwassenen te lezen 
valt. Niet te moeilijk van taal en 
alle eventuele  moeilijke woorden 
worden goed en duidelijk in het 
verhaal uitgelegd. Een fijn boek 
voor de vakantie die eraan komt. 
€ 19,95 uitgeverij De Kring 

Klaagliedjes (2011)
Voor een project in samenwerking 
met de componist Boudewijn Ta
renskeen, bewerkte Judith Herz
berg de bijbelse Klaagliederen 
(Echa), net zoals ze eerder met 
het Hooglied (Sjier Hasjieriem) 
in haar 27 Liefdesliedjes deed. 
De gedichten in deze bundel zijn 
gebaseerd op de Klaagliederen van 
Jeremia. De eerste twee zinnen 
daarvan, Aleph en Beth, vergelij
ken de vernielde stad Jeruzalem 
met de toestand van een weduwe. 

Aleph. Hoe zit die stad zo een
zaam, die vol volks was, zij is als 
een weduwe geworden, zij, die 
groot was onder de heidenen, een 
vorstin onder, landschappen is 
cijnsbaar geworden.

Beth. Zij weent steeds des nachts, 
en haar tranen lopen over haar 
kinnebakken; zij heeft geen 
trooster onder al haar liefhebbers; 
al haar vrienden hebben trou
welooslijk met haar gehandeld, zij 
zijn haar tot vijanden geworden.

De bundel bevat 31 gedichten 
en wie van de poëzie van Judith
Herzberg houdt, zal deze  prach
  ti ge gedichtenbundel zeker de
moeite waard vinden. 
€ 15,90 De Harmonie 
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De Menora van de tempel wordt gedragen in de overwinningsprocessie, zoals te zien op de
Boog van Titus in Rome

Foto uit: Kollek & Pearlman, Jerusalem
Tevens fragment van de omslagillustratie van het boek van Jan en Sanne Terlouw
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erg weinig plaatsen in Groningen 
te koop. Dadelsiroop, vijgenjam, 
citroenmarmelade, Harira (tra
ditionele Marokkaanse soep).
De heerlijke geur van allemaal 
ver schillende soorten kruiden! 
Als je van Baklava houdt, dan 
moet je daar op de bakkerijaf
deling zijn. Wat een plaatje van 
verrukkelijke zoetigheden – daar 
ben ik afgebleven, maar zo
veel verschillende soorten had 
ik eigenlijk nog nooit gezien. 

Heel interessant zagen allerlei 
hapjes eruit. Eén ervan waren 
gegrilde opgerolde dunnen plak
ken courgette, gevuld met feta. 

Kant en klaar
Zelf ben ik niet van de kant en 
klaar gerechten noch happen. Ik 
heb ooit in de Souk tabbouleh ge
kocht, om te proberen, want ik heb 
het zelf dikwijls genoeg gemaakt.

Eerlijk toegegeven: dit arti-
kel is eerder verschenen in 
het magazine Mzzl! van de 
Stichting Folkingestraat 
Synagoge. Natuurlijk ook ge-
schikt voor JaGDaF. Leest u 
het tweemaal – dan maakt u 
het recept gewoon tweemaal 
– heerlijk voor de prachtige 
zomer die ons te wachten 
staat!

In de Folkingestraat bevindt zich 
een ‘eilandje’ MiddenOosten – zo
wel op de smalle stoep als binnen. 
Zodra je binnen bent, ervaar je 
de geuren en kleuren van zo on
geveer elke sjoek in het Midden
Oosten, denk ik. Voor mij geldt dat 
vooral voor de diverse markten 
in verschillende steden in Israël. 

Deze Souk, zoals ze zichzelf noe
men, wordt beheert en bemant 
door mensen uit Algerije (de eige
naar), Marokkanen, een Irakees, 
iemand uit Oezbekistan en uit 
Tunesië; de dame aan wie ik het 
een en ander vroeg was half Iers 
half Nederlands; tenslotte was 
er dan ook nog iemand uit Polen 
en Kroatië. Uiteraard hebben al 
deze mensen wisselende diensten. 

Natuurlijk was ik al verschillen
de malen in/op deze ‘markt’ ge
weest, wie niet in Groningen (en 
omstreken)? Al was het maar om 

rozenwater of oranjebloesemwater 
aan te schaffen. Het is dan moei
lijk om de verleiding te kunnen 
weerstaan om voor één keertje 
chalva (Halva) met pischtache
nootjes te kopen. Een zoete zalig
heid van geperst sesamzaad, ho
ning, suiker – kleine (vooral klei
ne!) stukjes eet je als snoepjes... 

Het is natuurlijk niet de bedoe
ling dat ik alles op ga sommen 
wat er te koop is; dat kunt u zelf 
uitzoeken via de website (www.
winkellesouk.nl); een kleur
 rijk geheel met Arabische muziek
op de achtergrond. 

Ik liep vanochtend door de winkel 
– kocht ook het een en ander – en 
vroeg wat Verveine thee was. Een 
beetje frisse thee uit Marokko 
was het antwoord. Ook zag ik dat 
er Teisseire limonade siropen te 
koop zijn, dat zijn de beste en op 

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Le Souk: Uw Noord-Afrikaanse Bakker & 
Kruidenier
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Eerlijk is eerlijk: ik vond het niet 
lekker – moet kunnen, toch? Dus 
dacht ik, toen de redactie van 
Mzzl! mij om een recept vroeg, 
dat wordt tabbouleh. Uiteraard 
zijn er heel veel andere mogelijk
heden op internet te vinden, maar 
ik beschrijf mijn eigen recept. 

Tabbouleh
Eerst een citaat uit De Joodse 
Keuken van ons aller Claudia Ro
den: “De manier waarop tabbouleh 
honderd jaar geleden in Aleppo en 
Damascus werd gemaakt, is ook 
hoe de Joden die rond de (toenma
lige) eeuwwisseling naar Egypte 
en Amerika trokken het maakten. 
Het is een heel stevig gerecht, met 
veel meer bulghur dan in de veel 
groenere salade die in Libanese 
restaurants wordt geserveerd.” 

Benodigdheden
. 175 gram fijne bulghur (gekook

te, gedroogde en gebroken tarwe)
. 500 gram stevige, rijpe tomaten, 
pitjes en harde stukje verwijderen 
en in hele kleine blokjes snijden
. zout en peper
. sap van 1 citroen, of meer, hangt 
van je smaak af
. 4 lente-uitjes, heel fijn gesneden
. een bos platte peterselie, heel 
fijn gesneden
. een paar takjes munt, eveneens 
fijn gehakt
. 6 eetlepels hele goede olijfolie
. 4 kleine kropjes stevige sla om 
de tabbouleh mee op te dienen

Bereidingswijze
Week de bulghur minstens 10 mi
nuten in ruim koud water. Het 
hangt een beetje van de bulghur 
af of die weektijd voldoende is om 
de bulghur voldoende zacht te ma
ken (vooral niet te zacht!). Spoel af 
in een vergiet, laat even goed uit
lekken en meng dan in een ruime 

kom de fijn gesneden tomatenblok
jes door de bulghur zodat het toma
tensap goed kan worden geabsor
beerd. Meng daarna de andere in
grediënten er voorzichtig doorheen.
Mag best een tijdje staan voor 
dit gerecht opgediend wordt, zo
dat alle ingrediënten goed ‘aan 
elkaar gewend zijn geraakt’.  
Dien de tabbouleh op, op een 
plat te schaal met een krans van 
fris se stevige slablaadjes als 
groen contrast voor de tabbouleh. 

Met warm plat brood, stokbrood,
Turks brood en een glas koele
witte wijn is het een verruk
kelijk zomergerecht! 
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Steve Sem-Sandberg Ravens-
brück, 
Ravensbrück, 1940. Politiek ge
van gene nummer 4714, Milena 
Jesenská, betreedt het kamp. Zij 
was een spil in het rijke Joodse 
culturele leven van voor de Twee
de Wereldoorlog. Milena was spon
taan, luidruchtig en onstuimig, 
alles wat een vrouw niet hoorde 
te zijn en ze werd daardoor op
genomen in een gesticht. Dit kon 
haar niet weerhouden van haar 
huwelijk met Ernst Polak. Dan 
ontmoet ze Franz Kafka in We
nen, het begin van een bijzondere 
relatie. Zijn verzameling Brieven 
aan Milena behoort tot de prach
tigste liefdesbrieven uit de ge
schiedenis. Maar het geluk is van 
korte duur en ze keert gedesillu
sioneerd weer terug naar Praag. 
Dan breekt de Tweede Wereld
oorlog uit en Milena weet niet te 
ontsnappen aan de nazi’s. In het 
kamp is ze een inspiratiebron voor 
haar medegevangenen en weet ze 
ondanks de verschrikkingen toch 
haar menselijkheid te bewaren. In 
Ravensbrück vertelt Steve Sem
Sandberg over het leven van deze 
bijzondere vrouw: een bewogen le
ven, tot aan haar tragisch einde.  
€ 21.95 
 
Wolfgang Langhoff  De veen-
soldaten 
In een eindeloze veen en heide
vlakte, slechts tien kilometer van 
de Nederlandse grens, ligt het 
con centratiekamp Börgermoor. De 
bijna duizend gevangenen moeten 
zwa re dwangarbeid verrichten 
in het veen. Wolfgang Langhoff 

schrijft er met medegevangene 
Johann Esser het  beroemde Veen
soldatenlied. Al wordt het twee 
dagen later verboden, het lied 
vindt zijn weg, over de muren 
van het kamp heen, de wereld in. 

Wolfgang Langhoff werd in 1933 
door de Gestapo opgepakt en zat 
dertien maanden in concentratie
kampen vast, waarna hij vluchtte 
naar Zwitserland. In 1935 pu
bliceerde hij Die Moorsoldaten, 
zijn autobiografisch verslag van 
die periode. Het werd al snel in 
het Engels vertaald en verwierf 
wereldwijd bekendheid als een 
van de eerste ooggetuigenversla
gen uit een concentratiekamp. 

Op zakelijke toon beschrijft Lang
hoff het leven in de concentratie
kampen Börgermoor en Lichten
burg, de willekeur en de onmen
selijke behandeling waaraan de 
gevangenen blootstaan, de psychi
sche druk en de vernederingen 
waaronder ze lijden, maar ook hun 
gevoel voor humor, hun levens
moed en onderlinge kameraad
schap. Een aangrijpend document 
humain van blijvende waarde. 
€17.90 

 
Meir Shalev  Een duif en een 
jongen
Een duif en een jongen is een on
vervalste Shalevroman over Jair 
Mendelson, een toeristengids die 
zich heeft gespecialiseerd in vo
gelkunde. Zijn moeder, Raya, is 
directeur van de kliniek waar zijn 
vader, Yaakov, werkt. Wanneer zij 

oud geworden is en op sterven ligt, 
schenkt Raya een verbazingwek
kende hoeveelheid geld aan Jair. 
Dit stelt hem in staat zijn vrouw, 
Liora, te verlaten, en een nieuw 
huis voor zichzelf te bouwen. 

In Een duif en een jongen vertelt 
Jair over zijn liefdesaffaire met 
Tirza, de vrouw die de leiding 
heeft over de bouw van zijn nieu
we huis. Jair verhaalt ook over 
de liefde van zijn ouders én over 
de jeugdliefde van zijn moeder – 
een jongeman die de dood vond 
in 1948. Samen trainden Raya en 
hij postduiven die door het leger 
werden ingezet tijdens de Israë
lische Onafhankelijkheidsoorlog.  

Een duif en een jongen is een tra
gikomische roman over een man 
die tijdens de bouw van zijn huis 
ontdekt welke geheimen zich bin
nen zijn familie afspeelden, en een 
prachtige vertelling over datgene 
wat postduiven en mensen ver
bindt: het diepgewortelde verlan 
gen een thuis te vinden, en het 
instinct altijd naar huis terug te
keren. 
Gelukkig is dit boek eindelijk her
drukt, een boek dat ooit  bij ons een 
Niet goed?Geld terug!titel was.  
€10.00 
 
Laura Starink  Duitse wor-
tels, mijn familie, de oorlog en 
Silezië
Over de oorlog werd in haar jeugd 
aan tafel nooit gesproken. “Dat 
kan ik niet uitleggen,” zei haar 
moeder, geboren in Silezië aan de 
grens met Polen. Toen voor Europa 



DaF 13 tammoez jaargang 26 nummer 3 23

de bevrijding kwam, begon voor de 
Duitsers daar de oorlog pas echt. 
Laura Starink reconstrueert het 
verhaal van een gewoon leraarsge
zin aan de rand van het Derde Rijk. 
De kinderen gingen naar de Adolf 

Hitler Schule, de Hitlerjugend en 
de  Arbeitsdienst, tot de Russen 
kwamen. Miljoenen sloegen op de 
vlucht, Silezië werd Pools en de 
resterende Duitsers werden gede
porteerd. In Duitse wortels kijkt 

Starink met haar moeder, ooms en 
tantes terug op hun oorlogsjeugd. 
Interessant en goed geschreven.  
€19.95 

Dit is de omslagillustratie van Een duif en een jongen (Jona we-na'ar) in het Ivriet van Meir Shalev
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Op de tentoonstelling in het 
Museum Stad Appingendam 
‘De Terugkeer, Joodse ge-
schiedenis van Noordoost-
Groningen’, die tot 16 juni 
2013 te zien was, hing een 
foto van een gevelsteen in een 
huis in Farmsum bij Delfzijl.

Het origineel bevindt zich in 
het pand Molenstraat 24 te 
Farmsum. Het is een zijge
velsteen, daterende uit 1642.
Het huis werd in 1983 van een 
nieuwe buitenmuur voorzien, 
waarachter de oude schuil gaat. 
De steen werd uit de oude muur 
gelicht, en op dezelfde plek, 
maar nu 15 cm naar voren, in
gemetseld in de nieuwe muur.
Bij die verbouwing werd zo’n 60 
centimeter onder de vloer de oor
spronkelijke vloer van gele en 
groene plavuizen aangetroffen. 
In 350 jaar tijd was de grond er
omheen aanzienlijk opgehoogd. 

Heer van Farmsum
Dit gedeelte van Farmsum, 
het noordwestelijke oude deel 
van het dorp, werd gebouwd
op een Groningse wierde. 
De oorspronkelijke bewoners had
den de familie Ripperda vrijwel 
als overburen. Deze bewoonden de 
Borg  van Farnsum, omgeven door 
een slotgracht, met ophaalbrug en 
toegangspoort. Hero Maurits Rip
perda was heer van Farmsum. Zijn 
zoon, die later zijn vaders functie 
als heer zou overnemen, Joachim 
Ripperda, was 16 jaar oud toen 
hij in 1642, het jaar van de gevel
steen, ging studeren in Groningen.  

Het opvallendste aan de gevelsteen 
is niet de tekst, maar de Davidster 
geflankeerd door de letters I. en 
K. op het schildje in het midden.
De ster, Schild van David en toen 
ook wel Zegel van Salomon ge
naamd, was in die dagen nog niet 
een algemeen gebruikt symbool 

om ‘Joods zijn’ aan te duiden en 
voor Nederland is dit een vroeg 
voorbeeld, maar aangenomen 
mag worden dat het huis in 1642 
werd gebouwd door een Joodse 
man met de initialen I. en K. 
De tekst is nietJoods, al doen 
de woorden ‘Och Godt gedencket
miner’ denken aan  de profeet
Nehemia’s: 

Gedencket Isaac Knorr
door Lucas Bruijn

Gevelsteen, afm. 50 x 25 cm.

Wat het kruisje in de gevel
steen op de bovenste punt van 
de ster en de drie ‘fleurs-de-
lis’ betekenen is niet bekend. 
Maar, zal de lezer willen weten, 
wie was dan wel die I.K.? 

Memoires Von Hameln
De memoires van Glückel von 
Ha meln geven een aanwijzing. 
Zij bracht met haar echtgenoot 
Chaim Hameln, enige kinderen, 
waaronder een zuigeling en de 
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bijbehorende min een bezoek aan 
Delfzijl, het vestingstadje waar 
Farmsum tegenaan ligt. Na een 
barre boottocht over de woeste ba
ren van de Dollard arriveerde de 
familie daar in de avond en kon 
geen onderdak vinden. Uiteinde
lijk trof haar echtgenoot een 
Joodse man, die hen onderbracht 
voor de nacht. Zij vertelt dat deze 
man, die door haar niet bij name 
genoemd wordt, een broer had die 
getrouwd was met een dochter van 
Chaim Fürst, een zeer welgestel
de en invloedrijke parnas in Ham
burg – waar zij zelf ook woonde. 
Uit de gegevens uit haar dag
boek valt op te maken, dat zij 
op Zaterdagavond 9 september 
1673 in Delfzijl aan wal stapte. 
Zij vertrok de volgende dag naar 
Emden, om daar Erev Rosh 
Hasjana te vieren bij familie. 

Nu is bekend wie die broer was 
en van wie hij een zoon was:
Aharon Shlomo Salman ben Ei
zik Knorr. Hij overleed in Ham
burg op 28 mei 1666 en ligt daar 
begraven op de begraafplaats 
Ham  burgAltona, Königstraße. 
Hij was gehuwd met Freude
bat Chaim Fürst . 
De vader van Salomon was 
dus Eizik of Isaac Knorr, zoon 
van Salomon, I.K. in initialen.  

De zoon heeft een mooie matseyve 
in Hamburg, waaraan de bovenge
noemde gegevens ontleend zijn, 
maar is er werkelijk bewijs, dat 
Isaac Knorr in het huis met de 
gevelsteen te Farmsum woonde? 
Nee, er bestond nog geen kadaster 

en er is geen oude documentatie 
over voormalige eigenaren en be
woners van het huis. Maar, de 
Joodse bevolking van Farmsum 
was in 1642 klein (vier ‘personen’ 
of ‘gezinnen’ in 1656, waarvan één 
in Farmsum en drie in Delfzijl)  
en de kans dat er meer Joden met 
deze initialen woonden is gering. 

Een van de oudste geschreven 
do cu menten betreffende Joden 
in Farmsum dateert van 10 
maart 1655. Het is een ‘vrijgelij
de en sauvegarde’ of vrijbrief op
ge steld door Jonker Joachim 
Ripperda ten behoeve van: 
‘Isac Samuels, Frouke Heimans 
sijn huisvrou ende sijn familie’. 

De dan 29 jarige Joachim Rip
perda verleent aan Isac het recht 
om als houder van een bank van 
le ning interest te vragen op lenin
gen (een duit per gulden per week, 
1,6% = 32% op jaarbasis) en om ver
vallen onderpanden te verkopen, 
vermits hij niet optreedt als heler. 
Voorts garandeert hij be
treffende de familie dat: 
Belangende haar religie sal haar 
toegelaten worden, gelijc int 
Roemsche Rijc [Duitsland] toe ge
laten is, als kinderen te besniden, 
bruiloften te holden, ende doden 
op behoorlijke plaatsen te be
graven.

En dat alles tegen betaling
van 10 gulden per jaar. 

Op de achterzijde worden 
de leden van de familie ver
meld, drie echtparen, te weten: 

1. Isaac Salomons ende Bruntije 
Sijmons
2.  Moses Naatans ende Gluitije 
Sijmons
3. Salomon Isaacks ende Frouke 
Hinderics

Verschillende onderzoekers zijn er 
vanuit gegaan, dat het drie fami 
lies betrof, die zich op een 
late re datum in Farmsum of 
Delfzijl vestigden. Zij zien het 
document bovendien als een 
vergunning tot vestiging, ter
wijl het eerder een werkvergun
ning met een CAO bepaling is. 
Het is niet goed te verklaren, 
waarom die andere families dan 
bijgeschreven zouden zijn op de 
akte van Isac Samuels en familie 
en waarom die dan eveneens het 
recht verkregen om het beroep 
van pandjesbaas uit te oefenen. 

Het derde echtpaar, Salomon 
Isaacks en Frouke Hinderics, 
is echter de eerder genoemde 
zoon en schoondochter van 
Isaac Salomons Knorr, zij het 
in Nederlandse vermomming. 
De naam Frouke is de Friese 
vorm van de Jiddische naam 
Freu de. In het Duits wordt zij 
Frieda, in het Hollands Vrouwtje. 
Zij is de dochter van Hendrik, die in 
het Duits Heinrich heet, de naam 
die gebruikt wordt voor Chaim 
– bijv. Heinrich (Chaim) Heine.
Wij mogen aannemen, dat 
het eerst genoemde echtpaar, 
Isaac Sa lomons en Bruintje Si
mons, de ouders waren van Sa
lomon Isaac en dat het tweede 
echtpaar aangetrouwde familie 



26 JaG21 juni jaargang 26 nummer 3

was,  Gluitje   waarschijnlijkGe
lukje (Glückel, Felicitas) Simons
was dan een zuster van 
Bruin tje (Breine of  Brendel)
Simons. 

Maar de namen op het voor
blad van de akte dan? Isac 
Samuels en Frouke Heimans? 
Is het een foutje van de schrijver? 
De verwarring tussen Salomo en 
Samuel komt vaak voor, maar 
Frouke Heimans in Bruintje Sij
mons veranderen gaat te ver.
Wat het familieverband tussen 
Isac Samuels en Isaac Salomons 
was is onduidelijk maar dat het één 
familie betrof lijkt waarschijnlijk.
Het document is niet getekend 
door de begunstigden, maar wel 
staat er een aantekening op in He
breeuws schrift, in de Jiddische 
taal: 
Uit andere bronnen is bekend, dat 
Isaac Salomons Knorr voluit Moses 
Isaac Salomons heette en dat hij 
tekende met de naam Eizik Delfzil. 
Ook had hij een tweede zoon, 
met name bekend, de broer van 
Aharon Salomon Isaacs, die 
Glückel onderdak verleende; 
maar dat is een ander verhaal. 

Met dank aan de Groninger Ar
chieven, in het bijzonder aan de heer 
Bert Schut; de heren Moshe Mos
sel (Jerusalem) en Chaim Caran 
(Eilat), prof. dr. W.J. van Bekkum 
en de familie Dreise (Farmsum).

Vervolg 'Gedencket Isaac Knorr' 

qiumim she-al yonker y(o)khim ribrda muz im ale yor yod(10) zehu[vim] me-
erets geben

Vrij vertaald:  
Attestaties betreffende Jonker Joachim Ripperda: moet hem ieder jaar 10 

lands-guldens geven 

Rosj Hasjana, Marc Chagall (1887-1985)
India ink. Geschenk van Ida Chagall aan het Israel Museum

in Jeruzalem
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Voor de viering van het 40jarig 
bestaan van de Natuur en Milieu
federatie Drenthe was ik op vrij
dag 22 maart de hele dag in het 
Drents Museum. Een mooie ge
legenheid om ook de tentoonstel
lingen te bekijken o.a. 'De Sovjet 
Mythe'. Daarnaast stuitte ik op de 
tentoonstelling van Sam Drukker 
en Marcel Möring 'East Bergholt'. 

De tentoonstelling ‘East Berg
holt’ bestaat uit o.m. 22 tekenin
gen van het Engelse dorp East 
Bergholt, die Sam Drukker voor 
het gelijknamige boek van schrij
ver Marcel Möring maakte.  
In 2000 ontving Marcel Möring 
als enige nietEngelstalige schrij
ver de Aga Khan Prize van de 

Parios Review voor zijn verhaal 
over een onmogelijke liefde in het 
Engelse dorp East Bergholt. East 
Bergholt ligt in het graafschap 
Suffolk. Het gebied rond Dad
ham Vale, langs de Stour, staat 
bekend als ‘Constable Country’. 
Sam Drukker ging naar dit dorp 
(waar de schilder John Cons
table (16761837) woonde en 
werkte*) en tekende met een 
luci fershoutje en inkt het decor 
bij deze bijzondere vertelling.  

De tentoonstelling liep tot en met 
19 mei 2013, maar het boek East 
Bergholt met de vertelling en alle 
tekeningen geven u een prachtig
beeld (van de tentoonstelling).  Ik 
beveel het van harte aan. 

'East Bergholt' van Sam Drukker en Marcel Möring

Marcel Möring, East Bergholt. 
Met tekeningen van Sam Druk
ker.
Uitgegeven bij De Bezige Bij, Am
sterdam, 2013. € 19,90

*John Constable was een Engelse 
landschapsschilder en aquarel
list van het romantisch realisme. 

Anneke van Rhijn

Sam Drukker, tekening op de omslag van het boek
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De basis van ons progressieve Jo
dendom is de gelijkwaardigheid 
van mannen en vrouwen, die een 
gegeven is geworden in de wes
terse samenleving en daarmee 
ook in ons Jodendom. Wij begrij
pen maar moeilijk dat een vrou
welijke hoogleraar Talmoedica in 
een orthodoxe sjoel niet meetelt 
voor de minjan en een man die 
nog nooit in een sjoel is geweest 
en net heeft uitgevonden dat hij 
een joodse grootmoeder had, wel. 
Maar al vinden wij dat moeilijk 
te begrijpen, we accepteren dat 
er verschillende vormen van Jo
dendom zijn. Helaas accepteren 
veel aanhangers van die andere 
vormen van Jodendom onze vorm 
niet. In Nederland begint dat een 
beetje te veranderen, maar in Is
raël wordt ons Jodendom gezien 
als afvalligheid en daarmee als 
een grote bedreiging. Daarom 
doen de vrome beleidsmakers er 
alles aan om te voorkomen dat 
geld naar de reform en de conser
vatieve beweging gaat. Het vorige 
Israëlische ministerie van onder
wijs gaf tien keer zoveel geld aan 
jesjiwes dan aan reform onder
wijs omdat ze heel slim hadden 
geschreven dat het moest gaan 
om dagonderwijs voor volwasse
nen. En zo versterken ze zichzelf.  

De angst voor een opkomend pro
gressief Jodendom is groot. Bin
nenkort moeten in Duitsland de 
afgevaardigden van de zionisti
sche organisaties naar het Wereld 
Zionisten Congres gekozen wor
den. De orthodoxe zionisten heb
ben laten weten Arzenu Duitsland 

uit te sluiten van die stemming. 
Nadat ARZENU dit heeft voor
gelegd aan de juridische afdeling 
van de WZO (World Zionist Or
ganisation) zijn de orthodoxe zio
nisten gedwongen om dit besluit 
terug te draaien. Gelukkig vecht 
de divisieleider voor Diaspora ac
tiviteiten van de WZO,  Gusti Bra
verman, die lid is van de reform 
beweging, als een leeuw om de za
ken eerlijker verdeeld te krijgen.  
Haar aanstelling was het directe 
gevolg van het groeiende aantal ze
tels van ARZENU in de WZO.  Het 
aantal zetels in de WZO is dus van 
doorslaggevend belang om greep 
te krijgen op de sleutelposities. 
Met zestig nieuwe leden denk ik in 
Nederland een extra zetel te kun
nen bemachtigen voor ARZENU.  

Zeker net zo belangrijk is het Is
raeli Religious Action Centre, de 
uitvoerende arm van ARZENU, 
die veel strijd levert voor de ge
lijkwaardige behandeling van de 
Israëlische burgers. De directeur, 
Anat Hofmann, is keer op keer ge
arresteerd bij de klaagmuur omdat 
ze een tallit draagt  en uit de Tora 
voorleest. De zeggenschap over de 
klaagmuur is totaal overgedragen 
aan een paar zeer orthodoxe rab
bijnen die het recht hebben om 
de wet voor te schrijven. Vroeger 
was de helft van de ruimte voor de 

Kotel (de Westelijke muur; Klaag
muur) voor vrouwen en inmid
dels is het nog amper een kwart.   
IRAC (Israel Religious Action 
Center) heeft ook een rechtszaak 
aangespannen tegen het gemeen
tebestuur van Beth Sjemesj, waar 
steeds meer ultraorthodoxen zich 
hebben gevestigd. Daar is à la Iran 
een kledingpolitie die vrouwen 
uit scheldt en bedreigt. Er zijn ook 
borden opgehangen in de openba
re ruimtes die voorschrijven wat 
vrouwen moeten dragen. De vrou
wen eisen dat deze borden worden 
verwijderd want ze zijn niet van 
gemeentewege opgehangen en ze 
eisen geld voor de geleden emotio
nele schade omdat het gemeentebe
stuur zijn burgers niet beschermt.  
Als we de laatste week van ok
tober op Israelreis gaan zullen 
we niet alleen die minderheden 
bezoeken, maar ook kennis ma
ken met het werk van IRAC.  
ArzaNederland probeert uit te 
dragen hoe belangrijk het is om 
de strijd voor gelijke behandeling 
in Israël te steunen. Het is een 
zeer bijzonder land, een wonder 
van een land, een eigen land voor 
de Joden, maar het is wel onze 
plicht om ervoor te strijden dat 
het een land blijft voor alle Joden. 

Rosa van der Wieken-de 
Leeuw

Voorzitter ARZA-Nederland

Lid worden, mee op reis?  Schrijf 
naar arzanederland@gmail.com

Meer lezen: www.Arza.nl

Waarom is ARZA-Nederland nodig?
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‘NIET WEGGOOIEN!’ is het mot
to van de gezamenlijke actie van 
de Nederlandse oorlogs en ver
zetsmusea, herinneringscentra en 
het NIOD Instituut voor Oorlogs 
Holocaust en Genocidestudies. 
Deze actiedag vond op vrijdag 3 
mei plaats bij de zestien deelne
mende instellingen. ‘NIET WEG
GOOIEN!’ vraagt aandacht voor 
het behoud van historisch materi
aal uit de Tweede Wereldoorlog in 
Nederland en NederlandsIndië.  
Nog altijd duiken bijzondere ob
jecten uit de Tweede Wereldoorlog 
op. Soms bij een verhuizing, soms 
bij een sloop van een woning of 
zomaar bij het opruimen van een 
zolder. Variërend van een stapel
tje brieven tot foto’s, documenten 
of een voorwerp. Deze kunnen een 
bijzondere kijk geven op een voor
bij tijdperk. Musea en instellingen 
willen voorkomen dat op het eer
ste gezicht onbelangrijk geachte 
originelen uit de oorlogsjaren ver
loren gaan en het publiek bewust 
maken van het belang dit mate
riaal als erfgoed van de oorlog te 
bewaren. Bezoekers kregen op 
de ze dag advies van deskundigen, 
verbonden aan de deelnemende 
instellingen en musea, over het 
behoud van het materiaal. En zij 
waren in de gelegenheid hun eigen 
oorlogsmaterialen over te dragen 
aan de deelnemende organisaties. 
Op de website www.actienietweg
gooien.nl kunnen mensen hun 
schenking online aanmelden bij 
een museum of instelling naar 
keuze. Op de website staat het ver
zamelbeleid per instelling beschre
ven, zodat schenkers zelf kunnen 

bepalen waar hun oorlogsmateria
len het beste thuishoren. Ook is er 
een aanmeldformulier voor een co
dicil gekoppeld aan de website. Zo 
kunnen schenkers beslissen waar 
hun materiële oorlogserfgoed naar 
toe gaat als ze komen te overlij
den. U kunt een actueel overzicht 
bekijken van de schenkingen die 
naar aanleiding van onze actie
dag in 2012 zijn binnengebracht. 

Overzicht van de 16 deelnemende 
instellingen:
Airborne Museum ‘Hartenstein’ 
026 333 77 10
Anne Frank Stichting   
020 556 71 00
Herinneringscentrum Kamp Wes
terbork 0593 592 600
Joods Historisch Museum  
020 531 03 10
Markt 12 Aalten   
0543 47 17 97
Museon    
070 338 13 38
Museum Bronbeek   
026 376 35 55
Nationaal Bevrijdingsmuseum 
19441945 024 397 44 04
Nationaal Monument Kamp 
Vught 073 656 67 64
NIOD Instituut voor Oorlogs, 
Holocaust en Genocidestudies  
020 523 38 00
OorlogsVerzetsMuseum Rotter

dam 010 484 9831
Stichting Oorlogs en Verzetscen
trum Groningen 050 599 20 27
Stichting Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort 033 461 31 29

Verzetsmuseum Amsterdam  
020 620 25 35
Verzetsmuseum Friesland  
058 212 01 11
Verzetsmuseum ZuidHolland  
0182 520 385

Actie Niet Weggooien

Soekot (18 tot 25 september)
Zeven dagen lang moeten jullie in 

hutten wonen, elke geboren Jisraëliet 
moet in een loofhut wonen, om jullie 
kinderen eraan te herinneren dat ik 
de Jisraëlieten in hutten liet wonen 
toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik 

ben de Eeuwige, jullie God.
(Wajikra/Leviticus 23:4243)
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23 juni
Identity Day, J.C.C. van der 
Boech orststraat 26, Amsterdam. 
Kaarten à €10 bestellen op www.
jadachat.nl 
25 juni
Vastendag 17 Tammoez / Ta’aniet 
Sjivaasar be Tammoez; begin 
vasten 1.43 uur.
30 juni
Synagoge Folkingestraat, Gro
ningen. Expositie ‘Asjeblieft kom 
thuis voor sjabbat’ van werk van 
Jip Wijngaarden, die te zien is tot 
22 september. Info www.synago
gegroningen.nl of www.jipwijn
gaarden.nl 
tot 30 juni
kaarten à €10 in de voorverkoop 
voor de Jofel Cultuurdag, zie 22 
september.
7 juli
Crescas organiseert een dagtocht 
naar het Drents Museum in As
sen. Dr. Miaden Poovic, interna
tionaal expert op het gebied van 
de Dode Zeerollen en gastcurator 
van de tentoonstelling ‘De Dode 
Zeerollen’ houdt hier speciaal 
voor Crescas een lezing. Info en 
opgave www.crescas.nl

9 juli
Drents Museum Assen, opening 
van de tentoonstelling ‘De Dode 
Zeerollen’ die tot 5 januari 2014 
duurt.
15 juli
Begin vasten: een half uur voor 
nacht
16 juli
Tisja beAw, vastendag van 9 Aw. 
Verwoesting van de Tempel.
tot en met 27 juli
Een expositie ‘Wally van Hall: 
bankier van het verzet’ is te zien 
in Nationaal Monument Vught, 
Lunettenlaan 600, 5263 NT 
Vught. Tel.073 656 6764 of www.
nmkampvught.nl 
4 september
Begin jomtov 19.30 uur
5 september 
Eerste dag Nieuwjaar 5774 / Rosj 
Hasjana
6 september
Rosj Hasjana 5774 / tweede dag 
Nieuwjaar, begin sjabbat 19.30 
uur.
8 september
Vastendag van Gedalia / Tsom 
Gedalia, begin vasten 5.15 uur.
13 september
Begin sjabbat 19.30 uur, begin 
vasten en werkverbod 19.40 uur  
14 september
Sjabbat Jom Hakippoeriem / Gro
te Verzoendag
18 september
Begin jomtov 19.30 uur
19 september
Eerste dag Soekot / Loofhutten
feest
20 september
Tweede dag Loofhuttenfeest / 
Soekot; begin sjabbat 19.25 uur

22 september
10.3018.30 uur, Tresoar, Bo
terhoek 1, Leeuwarden, Jofel 
Cultuurdag. Kaarten in de voor
verkoop tot 30 juni door € 10 
over te maken op bankrekening 
127594264 van Tresoar Leeuwar
den. Na 30062013 €20 per per
soon. Info https//sitesgoogle.com/
site/jofelcultuur   

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 1 september
Beestenboel. Dieren in de kunst.
Een bonte verzameling vogels, 
leeuwen, kamelen en apen zijn 
deze lente en zomer te zien in het 
JHM. Al sinds de Middeleeuwen 
komen dieren voor op joodse ce
remoniële voorwerpen. Ook in de 
beeldende kunst vormen ze een 
eindeloze inspriratiebron.
tot en met 27 oktober
Philip Mechanicus
Het Joods Historisch Museum, 
het JHM Kindermuseum, de Por
tugese Synagoge en de Hollandse 
Schouwburg vormen samen het 
Joods Cultureel Kwartier, waar 
u met één kaartje van alle vier 
kunt genieten.
4 tot en met 9 november
Organiseert het Auschwitz Comi
té een reis naar voormalige con
centratiekampen. Voor info www.
auschwitz.nl/nac/activiteiten 
De WIZOliteratuurprijs 2013 is 
gestart. Doe mee, want ‘Boeken 
boeien en binden’, zie www.wizo.
nl 

 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 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

Foto: Philip Mechanicus

De tentoonstelling geeft een beeld van de grote veelzijdigheid van de fo-
tografie van Mechanicus, die vooral bekend werd door zijn gestileerde zwart-
witportretten van bekende personen uit de culturele wereld. Ook trok hij de 
aandacht met straatfotografie van de oude Amsterdamse Jodenbuurt rond 
1960, de buurt waar hij geboren werd en opgroeide. Behalve portretten en 

straatfoto's is een overzicht te zien van zijn minder bekende werk - zijn vrije 
fotografie, waarin zijn grote gevoel voor esthetiek en vorm tot uitdrukking 

komt, en commercieel werk.

Sjoeldiensten

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

PJGNN: informatie ook over 
sjoeldiensten email:
post@pjgnnoordnederland.nl
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. 0505350951; vragen 
naar Frits Grunewald.
Bezoek onze website:
www.niggroningen.nl

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

Joodse feest- en treurdagen 5773/5774/2013

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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