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O.R.T.

Ik heb de gewoonte om sjab
bat middag bij de maaltijd een 
verhaal te vertellen aan de 
kinderen. Onlangs kwam ik 
een prachtig verhaal tegen, 
dat ik gaarne met jullie wil 
delen.

Twee rabbijnen 
In het plaatsje Anipoli woonden 
twee rabbijnen. Eén was de be
roemde chassidische rabbijn Reb 
Zoeshe en de andere was de lo
kale rabbijn die geen aanhanger 
was van de nieuw opgekomen be
weging van het chassidisme. (Ik 
heb vaak verhalen gehoord van 
mijn leraar, rabbijn Vorst en als 
de naam van een van de personen 
onbekend was, dan gaf rabbijn 
Vorst hem de naam Chaim; dat 
goede voorbeeld volg ik nu ook, 
dus Reb Zoeshe en Reb Chaim.) 

Reb Zoeshe was geliefd bij alle be
woners van het plaatsje, hij was 
heel bescheiden en had een blije 
houding. Reb Chaim daarentegen 
was niet zo geliefd. Hij was in
derdaad een groot geleerde, maar 
gelijktijdig was hij altijd bevreesd 
dat hij onvoldoende respect kreeg. 
Het gevolg daarvan was dat hij al
tijd in een bozige stemming was. 

De bruiloft 
Het was een koude winteravond 
en Reb Chaim zat thuis te pieke
ren. Onlangs had een van de rijke 
mensen van Anipoli, Reb Moshe, 
een prachtig feest georganiseerd 
ter gelegenheid van het huwelijk 
van zijn dochter. Alle inwoners 

van Anipoli waren uitgenodigd 
om te delen in de simche (vreug
de). Reb Chaim, de lokale rabbijn, 
verwachtte veel respect te krijgen, 
maar helaas had hij alleen maar 
beledigingen ontvangen. Er was 
geen plaats voor hem aan de hoofd
tafel, hij had restantjes gekregen. 
En hij was niet gevraagd om het 
bensjen (het nagebed) te leiden. 

Wie dan wel? Reb Zoeshe! Reb 
Chaim dacht aan Reb Zoeshe, die 
met versleten kleren aan de hoofd
tafel zat. Een heerlijk volgeladen 
bord met eten had gekregen en 
uiteindelijk was Reb Zoeshe ge
vraagd om het bensjen te leiden. 

“Wat is zijn geheim?” vroeg Reb 
Chaim zich af. “Hij heeft niets, 
maar is altijd blij. Ik heb ogen
schijnlijk alles en toch ben ik 
altijd boos!” Het was laat en het 
was koud, maar toch besloot Reb 
Chaim om naar Reb Zoeshe te gaan 
om zijn ‘geheim’ te ontdekken. Hij 
deed een warme jas aan en stapte 
door de besneeuwde straten van 
Anipoli naar het vervallen huisje 
van Reb Zoeshe. Reb Zoeshe ver
welkomde de rabbijn hartelijk en 
bood hem een warme kop thee aan. 

Boos
Reb Chaim viel met de deur in 
huis: “Hoe kan het toch zijn, dat jij 
altijd blij en tevreden bent, terwijl 
ik altijd boos en ontevreden ben?” 
“Het is helemaal niet mysterieus”, 
zei Reb Zoeshe. “Ik zal het je uit
leggen aan de hand van een voor
beeld. Herinner jij je de bruiloft 
van de dochter van Reb Moshe?”
“Ja natuurlijk”, zei Reb Chaim. Hij 
zou die bruiloft niet snel vergeten. 
“Herinner jij je wat er gebeurde 
toen de speciale boodschapper 
van Reb Moshe kwam met jouw 
persoonlijke uitnodiging voor 
de bruiloft?”  vroeg Reb Zoeshe.
Reb Chaim verbaasde zich, 
hoe kon Reb Zoeshe dat weten. 
“Jij vroeg inzage in de gasten
lijst en toen jij zag dat jij op de 
veertiende plaats stond, werd je 
zo boos, dat je het papier bijna 
verkreukeld hebt. Klopt dat?” 
“Maar ik ben de rabbijn van 
Anipoli! Ik hoor op de eer
ste plaats te staan, zo dien je 
met de rabbijn om te gaan!” 
“Je hebt helemaal gelijk, antwoord
de Reb Zoeshe, “Maar heb je opge
merkt dat alle mensen die boven 
jou stonden allemaal familieleden 
van Reb Moshe waren? Jouw naam 
was de eerste na de familieleden, 
maar omdat jij keek vanuit het re s
pect dat jij dacht te verdienen, heb 
je dat niet opgemerkt. Jij werd zo 
boos op Reb Moshe dat je besloot 
om Reb Moshe een lesje te leren!” 

Reb Chaim herinnerde het zich 
goed. Hij had besloten dat de fa
milie het niet verdiende dat hij 

Een educatieve discussie 
tussen twee rebbes in 

Anipoli; het gaat om een 
waardevol geheim...

Een sjabbatmiddag
verhaal

door rabbijn S. Evers
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Misschien zijn dit Reb Zoeshe en Reb Chaim ...?
Foto uit: A Vanished World, Roman Vishniac

Vervolg 'O.R.T.'
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aan het begin van het feest zou 
komen. Hij zou ze een lesje leren, 
door pas halverwege te komen. 
“Tegen de tijd dat jij arriveerde, 
was de zaal al propvol. Allen wa
ren gekomen en er was geen stoel 
over. Wat is er daarna gebeurd?” 
“Reb Moshe zag me en heeft me be
geleid naar de hoofdtafel, maar…” 
“Wat bedoel je met je ‘maar’? ” onder
brak Reb Zoeshe hem vriendelijk. 
“Er was geen plaats voor mij 
aan de hoofdtafel!” klaagde Reb 
Chaim. Het was echt heel kwet
send, ze hebben me ertussen ge
wrongen om een plekje te vinden! 
Weten ze dan niet wie ik ben?! En 
weet je wat er daarna met de obers 
gebeurde? Ze hebben me compleet 
genegeerd, niemand zag me!” 
“Klopt” zei Reb Zoeshe. “Het 
was een enorm feest en de obers 
waren druk bezig met het bedie
nen en hebben jou over het hoofd 
gezien. Maar iemand anders 
heeft je wel gezien. Klopt dat?” 
Reb Chaim knikte. Zodra de gast
heer Reb Moshe ontdekte dat Reb 
Chaim een leeg bord had is hij zelf 
direct naar de keuken gegaan om 
nog eten te halen voor de rabbijn. 
Reb Moshe kwam al snel terug en 
verontschuldigde zich uitvoerig, er 

was alleen nog een klein stukje kip 
over en wat groenten. Reb Chaim 
had het bord geweigerd en duidelijk 
gemaakt aan Reb Moshe wat hij 
van het geheel dacht. Reb Mo she 
verontschuldigde zich nogmaals 
en ging terug naar zijn plaats. 
“De rest van de avond straalde 
je zo veel boosheid uit, dat nie
mand het ook maar waagde om 
bij je in de buurt te komen. Vind 
je het dan gek, dat ze je niet heb
ben gevraagd om te bensjen? ” 

Het ‘geheim’
“Ik zal je nu vertellen wat er 
gebeurde met Reb Zoeshe”, zei 
Reb Zoeshe, die altijd over zich
zelf sprak in de derde persoon. 
Toen Reb Zoeshe de deur opende 
voor de persoonlijke boodschap
per van Reb Moshe, kon Reb 
Zoeshe zijn ogen niet geloven. 
Een persoonlijk bezorgde 
uit  nodiging. Wat een eer, 
wat een vriendelijkheid! 
Reb Zoeshe was zo blij voor de fa
milie dat hij op de dag van de brui
loft twee uur eerder naar de zaal is 
gegaan om te zien of hij ergens een 
handje kon helpen. Maar in plaats 
van te moeten helpen vroeg Reb 
Moshe aan hem of hij de officiële 

rabbijn wilde zijn bij de Choepa! 
Na de plechtigheid ging Reb Zoe
she naar de zaal en zag dat het 
propvol was. Hij wilde in een 
hoekje gaan staan met zijn bord 
en zo zijn maaltijd opeten. Maar 
plotseling kwam Reb Moshe en 
nam Reb Zoeshe bij de arm en be
geleidde hem naar de hoofdtafel. 
Obers kwamen en schepten het 
bord van Reb Moshe vol. Reb 
Zoeshe was zo blij met al deze 
goedheid die hem overkwam, dat 
hij is opgestaan en Reb Moshe 
hartelijk bedankt heeft. Hij ze
gende de Chattan en de Kalla (de 
bruid en bruidegom) en wenste 
hun een lang en gelukkig leven 
samen en wilde terug gaan naar 
zijn plaats, maar Reb Moshe hield 
hem tegen: “Reb Zoeshe, jij deelt 
zo van ganser harte in onze sim-
cha, wil jij ons het plezier doen, 
om voor te gaan in het bensjen.?”
Reb Zoeshe is die avond blij en 
vereerd naar huis gegaan. Maar 
jij, mijn beste vriend bent boos 
naar huis gegaan. De verkla
ring is eenvoudig: “Jij verwacht
te alles en kreeg niets. Ik ver
wachtte niets, was blij met al
les en kreeg uiteindelijk alles.”  
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De loelav is een bundel van vier 
soorten planten:

Loelav
Een palmtak draagt vruchten, 
maar heeft geen geur.

Hadassiem
Mirtetakjes hebben geen vruch
ten, maar de bladeren en het hout 
ruiken heerlijk.

Arawot
Wilgentakken (eigenlijk beek
wilgentakjes) hebben geur noch 
smaak.

Etrog
De Etrog is een soort citroen die 
lekker ruikt en eetbaar is.

Aan de linkerkant van de palm
tak binden we twee takjes van 
de beekwilg, arawot, en aan de 
rechterkant drie mirtetakjes, 
hadassiem. De hele plantenbun
del wordt dan de loelav genoemd 
naar de palmtak, de opvallendste 
tak die erin zit.

De palmtak verwijst naar hout 
waar we huizen van kunnen bou
wen. Het hout van de beekwilg 
daarentegen is geschikt om een 
vuurtje van te stoken om warm te 
blijven.
Met de loelav danken we God 
voor wat het plantenrijk ons op
levert.

Ook zou je kunnen zeggen dat 
de vier soorten gewas met regen 
en water te maken hebben; alle 
groeien bij water. Afzonderlijk, 

maar wel daarbij behorend, is de 
Etrog.
Gebaseerd op Wajikra (Leviticus) 
23:40 wordt zeven dagen lang, 
iedere dag van Soekot, tijdens het 
ochtendgebed de bundel Loelav 
en Etrog met twee handen vast
gehouden en worden deze naar 
alle vier de windstreken geschud, 
te beginnen met het oosten. 
(Wajikra  23:40 – De eerste dag 
moeten jullie mooie vruchten 
plukken en takken afsnijden van 
dadelpalmen, loofbomen en beek-
wilgen. Zeven dagen lang moeten 
jullie feestvieren ten overstaan 
van de Eeuwige, jullie God.) We 
houden de Loelav in de linker
hand en de Etrog in de rechter
hand, dan zeggen we de bracha. 

Na de bracha draaien we de 
Etrog om zodat het steeltje naar 
beneden wijst en het kroontje 
naar boven. 
De plantenbundel blijft fris en 
mooi gedurende de hele feestweek 
omdat ze vocht blijft vasthouden. 
Het schudden naar alle windstre
ken symboliseert onder andere 
ook de zegen van de wind die re
gen zal brengen. 

De bracha (zegenspreuk)
Men neemt de loelav (met de ha
dassim, mirtetakjes, rechts) in 
de rechterhand en houdt de etrog 
met de bloemknop naar beneden 
in de linkerhand en zegt:

Geprezen U Eeuwige, onze God, 
Koning van de wereld die ons met 
Zijn geboden een bijzondere taak 
heeft opgelegd en ons heeft opge-
dragen de loelav op te nemen.

N.B.
Overigens wil ik vermelden dat in 
het machzor (gebedenboek) voor 
Soekot staat dat men de loelav in 
de rechterhand dient te houden, 
terwijl men in Van Jom tot Jom 
vermeldt dat de loelav in de lin-
kerhand gehouden moet worden. 
Twee zeer respectabele bronnen, 
en toch verschillen ze – zo werkt 
dat bij het joodse lernen!

Bronnen: Van Jom tot Jom Joods 
leven van dag tot dag, NIK (2011) 
en Vragen over joods leven van 
Tlila EllemersEtzioni, JaGDaF 
(1997)

De  Loelav
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Ook ik wens president Shimon 
Peres nog vele jaren in goede ge
zondheid. Negentig jaar is een 
mooie leeftijd. Het is meer dan 
dat. Peres is de belichaming van 
Israëls geschiedenis. In 1968, 
toen ik correspondent van de NRC 
in Israël was, kreeg ik de gelegen
heid hem te interviewen over plan
nen om Palestijnse vluchtelingen 
in ElArisj, in de Sinaïwoestijn, 
onder te brengen. Peres ontving 
me in zijn kantoor. De man was 
totaal ontspannen. Hij legde zijn 
benen op tafel zodat ik de gelegen
heid kreeg de zolen van zijn schoe
nen te inspecteren. Alsof dat niet 
onbeschoft genoeg was, voerde hij 
gelijktijdig een telefoongesprek. Ik 
heb serieus overwogen op te stap
pen. Het spijt me nu dat ik het niet 
gedaan heb. Maar die herinnering 
aan dat akelige gesprek met hem 
is in mijn geheugen gegrift als een 
van de meest onaangename inter
views die ik ooit heb gemaakt. 

Onze Peres wordt nu de hemel in 
geprezen om zijn vredeswil. Dat 
was niet altijd zo. Peres was na 
de oorlog van 1967 een anti-Pales-
 tijnse havik. Het siert hem dat hij 
als politicus een draai naar vrede 
heeft gemaakt en premier Rabin, 
ondanks de ziekelijke rivaliteit 
tus sen beide mannen, steunde in 
diens besluit een vredesdialoog 
met de PLO aan te gaan. Het 
akkoord van Oslo in 1993 werd 
door Peres hartelijk ondersteund. 

Het is misschien ook wel goed in 
herinnering te brengen dat Peres 
aan het hoofd van de Arbeidspartij 

nooit verkiezingen heeft ge
wonnen. Ik was erbij toen de 
Arbeidspartij het moest afleggen 
tegen Likoed en Peres beweerde 
dat hij had gewonnen. ‘Loser’ 
schreeuwde de zaal. Peres stond 
voor gek. Ik zal niet ingaan op de 
vele goede dingen (vader van de 
Israëlische atoombewapening) en 
de blunders die Peres heeft begaan.  

Een paar dagen geleden kreeg ik 
van David Bedein, een kolonist
journalist uit de nederzetting 
Efrat een lijst van vragen die hij 
graag aan Peres zou willen voor
leggen. Onze David wees erop dat 
Peres in 1981 zich tot het uiterste 
heeft ingespannen om te voorko
men dat premier Menachem Begin 
de Iraakse atoomreactor zou bom
barderen. Begin trok zich niets van 
Peres aan en liet de luchtmacht het 

zaakje opknappen. Ook herinnert 
David Bedein eraan dat Peres de 
Israëlische TV verbood redevoe-
ringen van PLOleider Yasser 
Arafat in het Arabisch uit te zen
den. Het ging om redevoeringen 
waarin Arafat opriep tot Jihad! 

In totaal veertien paragrafen daagt 
David Bedein president Peres uit 
antwoord te geven op zijn mis
rekeningen, voornamelijk inzake 
de Palestijnse kwestie. De jarige 
Israëlische president is eraan ge
wend door ‘rechts’ door het slijk te 
worden gehaald. Maar toch zijn er 
van de rechterzijde vragen die een 
antwoord verdienen. Het zal niet 
gebeuren. Peres wordt gevierd als 
Israëls wonderstaatsman. Van 
har te Peres. Gemeend, dat wel. 
(uit: Nieuwsbrief CRESCAS,
21 juni 2013)

Peres
door Salomon Bouman

Shimon Peres
Foto: David Shankbone, Internet
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Als Like Aa werd ze in 1944 in 
Amsterdam geboren. In 1963 emi
greerde ze naar Israël en eind ja
ren ‘60 kwam ze met Emanuel in 
het noorden van Jeruzalem wonen.  
“Vijftig jaar geleden was Jeruza
lem net een dorp, met maar één 
stoplicht”, weet ze nog. “Nu is het 
een moderne stad met ringwegen, 
en sinds twee jaar rijdt er ook een 
tram. Als je de ommuurde oude 
stad binnenwandelt, is het net of 
je door een poort eeuwen terug 
in de tijd stapt. Niet alleen door 
de manier waarop de huizen er
uit zien, maar ook door de men
sen in de verschillende wijken.”  

Via de keuken in haar woning 
komen we in haar atelier. Een 
kleine ruimte met grote ramen. 
Haar etspers staat er, en haar 
werktafel. Ze kan er prima uit de 
voeten, zo lang ze zich beperkt tot 
kleiner werk, grafiek niet groter 
dan 55 x 40 cm. Of illustraties 
die ze op ware grootte maakt.  

De Dode Zeerollen houden 
wetenschappers al vele jaren 
bezig. En met de komst van 
een aantal fragmenten van 
de rollen naar het Drents 
Museum in Assen kan nu het 
grote publiek met de rollen 
kennismaken. 
Maar dezelfde rollen kunnen 
ook kunstenaars inspireren. 
Kunstenares Lika Tov werkt 
sinds 1996 aan collagrafieën 
(prenten, een combinatie 
van de woorden collage en 
grafiek) die gebaseerd zijn 
op fragmenten van de Dode 
Zeerollen. Haar echtgenoot 
Emanuel Tov is een vooraan
staand expert op het gebied 
van de Dode Zeerollen.
In oktober en november is het 
werk onder de titel ‘Fragment 
en fantasie’ te zien in de syna
goge in Groningen. “Als een 
fragment niet illustreerbaar 
bleek te zijn, gebruikte ik 
mijn fantasie.”

Trapsgewijs tegen een berghel
ling (The French Hill) in Noord
Jeruzalem is het huis van Lika 
en Emanuel Tov aangebouwd.
Vlakbij de Hebreeuwse Univer
siteit waar Emanuel werkzaam 
is. En niet ver van de ruim 800 
meter hoge Scopusberg, ooit een 
uitvalsbasis van kruisvaarders. 
Vijf verdiepingen hoog is het hui
zenblok waar ze wonen. Elke 
woning is als een trede van de 
trap. In hún bescheiden tuintje 
staat een gigantische moerbei
boom, omringd door cactussen die 
het hele jaar stevig doorgroeien. 

“Maar als ik een opdracht krijg 
voor een groot project, werk ik 
aan de keukentafel”, zegt Lika 
Tov.  “Of als ik nog meer ruimte 
nodigheb, werk ik buiten op het 
terras, wat regelmatig gebeurt.”  
En met slecht weer? 
“Over regen hoef ik me niet on
gerust te maken, want het is 
meestal droog. Maar áls het 
regent, vooral in de winter, 
stroomt het water via de trap
pen in watervallen naar ons toe.”  

Twee moeders  
Amsterdam, OudWest. Daar 
groeide ze op, op de derde ver
dieping van een huizenblok aan 
een kade. Met vrij uitzicht tot 
minstens Schiphol. “Soms kon je 
zelfs de zee zien schitteren tussen 
de duinen aan de horizon. Bijna 
elke dag, als het weer tenminste 
meezat, konden we genieten van 
de mooiste zonsondergangen.” 
Haar ouders waren socialisten. 
Bij de de AJC, de socialistische 
jeugdbeweging die in Amsterdam
Oost hoofdzakelijk joodse leden 
had, leerden ze elkaar kennen. 
“Vóór die tijd was mijn moeder 
al zionistisch. Ze wilde voor de 
oorlog naar Palestina emigreren, 
maar mijn vader wilde dat niet. 
Hij had economie gestudeerd, 
had een goede baan en zijn fa
milie woonde in Amsterdam. 
Mijn vader is niet teruggekomen 
uit de oorlog. Ik wist natuur
lijk wel wie hij was en hoe hij er 
uitzag, want er hing een grote 
zwartwit foto van papa ingelijst 
aan de muur. Mijn oudere zus 
en broer die hem gekend had

Lika Tov verwerkt Dode Zeerollen tot prenten
door Marcel Wichgers

Lika Tov
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den moeten hem wel erg gemist 
hebben, maar ik wist niet beter.
Voor mijn moeder is het niet ge
makkelijk geweest om drie kin
deren groot te brengen in haar 
eentje. We hadden het niet breed, 
maar ik kan me niet herinneren 
dat ik dat speciaal heb gemerkt. 
In de naoorlogse jaren woonden 
in onze buurt geen rijke mensen. 
Mijn grote zus ontfermde zich zo’n 
beetje over mij, zodat ik eigen
lijk twee moeders had. Eén voor 
de basisopvoeding – eten, op tijd 
slapen en naar school sturen – en 
één om leuke dingen mee te doen. 

Hebt u een joodse opvoeding 
gehad?
“Vanaf mijn negende ging ik mee 
naar bijeenkomsten van Habo
niem, een joodse jeugdvereniging 
waarvan mijn zus en later ook 
mijn broer lid waren. Bij Habo
niem ben ik tien jaar lid gebleven, 
totdat ik naar Israël vertrok. We 
deden thuis wel wat aan som
mige joodse feesten. Mijn moe
der zong dan traditionele liedjes 
die ze nog uit haar jeugd kende.
Ook de vrijdagavonden waren al
tijd bijzonder met soep en speci
aal lekker eten. In plaats van een 
toetje kregen we als kinderen elk 
een schoteltje vol met lekkers om 
te nasjen: zoals snoep, chocolade, 
een kokosmakroon, gedroogde 
vruchten, noten, pinda’s en meest
al ook een sinaasappel uit Israël.” 

Hoe is uw kunstenaarschap 
begonnen?  
“Na drie jaar gymnasium op het 
Spinozalyceum volgde ik de 4ja

rige opleiding aan de Rietveld
academie, destijds het Instituut 
voor Kunstnijverheid Onderwijs. 
Ik haalde het einddiploma in toe
gepaste grafiek. Dat hield onder 
andere in lettertekenen, illustre
ren, posters ontwerpen enzovoort, 
maar ook grafische technieken. 
Daarmee hield ik me vooral be
zig. Ik vond tijdens de opleiding 
alle druktechnieken heel fascine
rend en in het tweede jaar kreeg 
ik een pers cadeau. Daarmee kon 
ik miniatuur kleurenproefdruk
jes maken van linoleumsneden. 
Later bleek dit een boekbinders
pers te zijn. Toch heeft dit in
strument mijn plezier in het 
kleurendrukken aangewakkerd.” 

Waarom bent u in 1963 naar 
Israel verhuisd?
“Vanaf mijn 12de  wist ik al dat 
ik daar naartoe zou gaan. Mijn 
broer en zus woonden al in Israël 
en mijn moeder wilde emigreren 
voordat ze 50 zou zijn. Vandaar 
de haast om uit Nederland weg te 
gaan. Mijn opleiding had haar in 
Amsterdam gehouden. Nu kon ze 
zeggen dat ze haar jongste kind 
eindelijk ook ‘met fatsoen aan de 
maatschappij afgeleverd’ had.”
“De dag van mijn diploma uitrei
king was deze zomer precies een 
halve eeuw geleden. Mijn moeder 
en ik vertrokken nog op dezelfde 
dag naar Israël. Eerst een lange 
treinreis tot Venetië en daarna nog 
een week op de boot naar Haifa”. 

Hoe hebt u uw man Emanuel 
Tov ontmoet?
“We kenden elkaar nog uit Ne

derland van Haboniem en van 
het Spinozalyceum, waar we al
lebei op hebben gezeten. Toen ik 
Emanuel in de zomer van 1963 
opnieuw ontmoette in Jeruza
lem was hij al twee jaar student 
aan de Hebreeuwse universiteit. 
Hij had toen net een aanstelling 
gekregen als assistent van een 
hoogleraar op de afdeling Tenach 
op de Hebreeuwse Universiteit.” 

Werkte u zelf toen als kunste-
nares?
“In het begin had ik twee banen. 
Als grafisch ontwerpster bij het 
Joods Nationaal Fonds, dat een 
maandblad en andere publicaties 
uitgaf. ‘s Middags na kantoor
uren gaf  ik klarinetles bij het 
Jeruzalemse jeugdorkest, wat 
ik twee jaar heb volgehouden. 
Na een jaar bij het JNF ben ik 
freelance gaan werken voor alle 
mogelijke instanties zoals o.a.  het 
ministerie van Onderwijs. Daar
voor maakte ik illustraties voor 
in schoolboeken. En voor het mi
nisterie van Buitenlandse Zaken 
maakte ik voor officiële buiten
landse gasten souveniralbums 
met gekalligrafeerde onderschrif
ten bij de foto’s. In die eerste jaren 
heb ik boekomslagen ontworpen 
voor verschillende uitgeverijen, 
o.a. de omslagen voor de nieuwe 
Ewen Shoshan woordenboeken, 
die nog steeds verkocht worden. 
In mijn vrije tijd maakte ik as
semblagekunst: beelden en af
drukken van gevonden metalen 
voorwerpen, soms op hout ge
monteerd en beschilderd. Mijn 
eerste expositie in Israël werd 
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gehouden in Jeruzalem, in 1964”. 

Vervolgens bent u samen in 
de VS gaan wonen. Hoe hebt u 
die periode ervaren?
“Dat waren twee leuke jaren: 
1967-69. We hadden nog geen 
kinderen en leefden als studen
ten in Cambridge, Massachusets, 
vlak bij Harvard university. Dit 
was in de tijd van de hippie con
certen en studentenopstanden.  
Emanuel studeerde daar in een 
postgraduate programma. Ik 
had een mapje met wat grafiek 
meegebracht en vond een galerie 
die jonge kunstenaars opnam. 
Verder werkte ik een jaar op de 
grafische afdeling van een post
orderbedrijf, om voor de winter 
en de zomercatalogus pagina’s 
te ontwerpen. Dat was een goe
de praktische ervaring waarbij 
ik ook veel Engels heb geleerd.   
In de weekenden maakte ik vrije 
grafiek, hoofdzakelijk abstract, 
waarvan het meeste is achter
gebleven in de VS. Ook heb ik 
toen cursussen zeefdrukken en 
glasinlood maken gevolgd. Met 
zeefdrukken ben ik in Israël nog 
een aantal jaren doorgegaan.” 

Derde keer in Groningen
Lika Tov exposeert niet voor de 
eerste keer in de synagoge in 
Groningen. Dat deed ze ook al in 
1984 en in 1999.  Destijds ging het 
voornamelijk om bijbelse en jood
se onderwerpen en een paar Isra
elische en archeologische scènes. 
In 1984 was er werk in verschil
lende druktechnieken aanwezig 
die ze nu al lang niet meer ge

bruikt, zoals zeefdrukken, roller
paintings en monoprints. Ook 
toonde ze al collagrafieën (col
lagedruk). Het afdrukken daar
van, waarvoor in 1981 een ets
pers was aangeschaft, is dezelfde 
methode als bij etsen, evenals 
de inkt en het speciale papier,. 
Op de expositie in 1999 had ze 
als nieuw onderwerp ‘Neder
landse synagogen’. Ook wer
den haar 'embossments' (reliëf
drukken) tentoongesteld, met 
onder meer badkamerscènes. 
De expositie in 2013 in de Gro
ningse synagoge is getiteld Lika 
Tov: ‘Fragment en fantasie, grafiek 
gebaseerd op de Dode Zeerollen’.   

Vervolg 'Lika Tov verwerkt Dode Zeerollen tot prenten'

Hoe bent u op het idee geko-
men dit werk te maken?
“Ik gebruikte een tijd lang als klad
papier afgedankte drukproeven, 
die ik meestal van Emanuel kreeg. 
Bij de serie boeken Discoveries in 
the Judean Desert, waarvan hij 
de hoofdredacteur was, waren dat 
A3 vellen, waarop ik prima op de 
blanco achterkanten kon schetsen. 
Op de voorkant stonden fragmen
ten afgebeeld die door hun grillige 
vormen op een gegeven ogenblik 
mijn aandacht trokken. Ik ben er 
eigenlijk al vanaf 1996 mee bezig.”  

Hoe ging u te werk?
“Ik ging eerst na wat de betekenis 
van een fragment was als ik dat 
grafisch wilde verwerken in een 

De schrijver is bezig met een fragment van de 'Kleine Profeten Rol' in 
het Grieks. De naam van God is in het Hebreeuws geschreven

(4 letters tetragrammaton heet dat).
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prent. Wanneer de inhoud niet 
illustreerbaar was, gebruikte ik 
mijn fantasie, geprikkeld door de 
bijzondere vorm van dat fragment. 
Ik maakte daar dan een fotokopie 
van, sneed het uit en plakte het 
in spiegelbeeld op de kartonnen 
drukplaat. De letters kraste ik erin 
met een hard voorwerp, bijvoor
beeld met een spijker of een pen.” 

Kussende schapen
In haar atelier toont Lika Tov 
enkele van de werken die op de 
expositie in Groningen te zien zul
len zijn. Zoals 'Marriage in the 
Dead Sea Scrolls' (Bruiloft in de 
Dode Zeerollen). In het midden 
is een bijna 2000 jaar oude ke-
toeba (huwelijkscontract) te zien.  
“De tekst van dat fragment in
spireerde mij om deze collagrafie 
te maken. Aan de ene kant heb 
ik de vrouwen uitgebeeld en aan 
de andere kant de mannen. On
deraan staan de bruid en bruide
gom. Het geheel heeft als achter
grond een aardewerken vat dat 
in Qumran werd opgegraven.” 
Soms was de vorm van een 
frag ment voor Tov de aanlei
ding om er iets grafisch mee 
te doen. Zoals bij Noach’s ark.  
“In het fragment zag ik de vorm 
van een voorsteven van een boot. 
Later las ik dat de tekst over 
Noach ging, die de duif erop uit
stuurde om te kijken of het wa
ter gezakt is. De inhoud van het 
fragment wordt in dit geval dus 
door de grafiek geïllustreerd.  
Vaak is alleen al de vorm van 
een fragment inspirerend, zo
als bij 'Judean Desert Pastorale' 

waar een fragment in de vorm 
van twee kussende schapen is 
verwerkt. Daarbij is de beteke
nis van de tekst niet relevant.” 

De Dode Zeerollen vertellen 
veel over de vroege geschiede-
nis van het Joodse volk. Hoe 
ervaart u het leven in Israël 
tegenwoordig?
Het leven hier is erg intens. Er 
gebeurt veel op alle gebieden, ook 
cultureel en op het menselijke vlak. 
De stad en omgeving van Jeruza
lem zijn prachtig. Het verleden 
van duizenden jaren is te zien bij 

de opgravingen in en rond de oude 
stad evenals in de rest van Israël.  
Nieuwe aanplantingen en we
gen houden in, dat er ook voor 
de toekomst wordt gezorgd. 
De samenleving is interessant. 
En, behalve alle moeilijkheden die 
voor ieder hier een feit zijn, vind 
ik, dat het leven juist hier meer 
betekenis heeft dan elders. Ik 
zou nergens anders willen wonen. 

Fragment & fantasie
9 oktober – 26 november 2013
Synagoge Groningen
Entree € 5 per persoon

Masada zoals het was. De reconstructie van het winterpaleis van 
Herodes, zoals het waarschijnlijk tegen de top van de tafelberg 

Masada aan is gebouwd. De tekst tegen de berg aan zegt: Masada zal 
voor een tweede keer niet vallen. Dit is een spreekwoord en wil zoiets 

zeggen als een tweede keer zal er geen ramp meer gebeuren.
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Bovenstaande uitspraak van 
Abraham Sutzkever (19132010) 
werd het motto van René de 
Vries’ boek Joodse Groningers; 
een mozaïek. (2012) Ook voor 
de bijzondere bijeenkomst op 10 
juni 2013 te Loppersum was deze 
wijsheid de leidraad.

Die dag werd op de hoek van de 
Molenweg en De Schepperij een 
monument onthuld, dat de hier 
aanwezige, maar niet meer her
ken bare Joodse begraafplaats 
blijvend gedenkt. Van 1863 tot 
1886 begroeven leden van de 
plaatselijke Joodse gemeenschap 
daar hun doden. Uit archieven 
is bekend dat 23 personen er een 
graf kregen, maar hun graftekens 
zijn verdwenen. Door het onder
zoek van Bert Schut – opgenomen 
in het boek Joden in Noord-Oost 
Groningen (1980) – waren de na
men van de hier begraven mensen 
bekend, maar geboorte en sterf
data niet. René de Vries las dit 
en raakte geïnteresseerd in deze 
merkwaardi ge historie van on
achtzaamheid ten aanzien van de 
eeuwige rust der doden. Hij schreef 
in 2008 daarover in JaGDaF.  
In zijn publicatie/rubriek over 
‘Jood se Groningers van weleer’ 
ver telt hij hoe drie generaties 
van de familie Bamberger in Lop
persum woonden en werkten. De 
oudste, Hartog Mozes Bamberger, 
werd in 1827 nog op de Joodse be
graafplaats te Appingedam begra
ven. Voor de tien mannen die min-
jan vormden en overige mannelij

Zoals de doden alleen kunnen voortleven tussen de
levenden, zo kunnen de levenden niet bestaan

zonder de doden
door Els Boon en Han Lettinck

ke familieleden, die de begrafenis 
verzorgden, betekende dat een 
lange tocht en daardoor een finan
cieel offer. Het doen van de mitswe 
betekende dat zij een dag niet kon
den werken. De tocht met het stof
felijk overschot duurde namelijk 
zeker 2½ uur, daar kwam de tijd 
bij die de begrafenis kostte en dan 
de reis terug. De familie hoorde 
daarom een vergoeding te betalen 
en als die daartoe niet in staat was 
deed de Joodse gemeente dat. Dit 
was op den duur geen doen en men 
vroeg de burgerlijke gemeente in 
Loppersum om een stuk grond 
in huur af te staan, opdat men 
de doden dichtbij huis begraven 
kon. De zoon van Hartog Mozes 
Bamberger, beschrijft De Vries, 
kreeg daardoor in zijn eigen dorp 
de laatste rustplaats. Deze Mozes 
Hartog Bamberger stierf in 1879. 

Alles leek goed geregeld te zijn, 
maar pachtgrond is geen eigen
dom en de eigenaar – de burgerlij
ke gemeente Loppersum – beëin
digde eenzijdig het huurcontract 
en verkocht het perceel. In ruil 
werd een andere begraafplaats 
bij de Algemene Begraafplaats ter 
plaatse aangeboden. De zoon van 
Mozes Hartog Bamberger – Jo
zeph Bamberger, die in 1919 over
leed – werd op deze nieuwe doden
akker ter aarde besteld. Dankzij 
enkele bepalingen in het verkoop
contract garandeerde de koper de 
rust der doden op de oude begraaf
plaats. Door verdere verkoop van 
de grond verdwenen de restricties 

echter gaandeweg uit de notariële 
akten en op den duur wist nie
mand meer dat hier doden lagen.  

De Vries wilde het niet bij dit ver
haal laten. Eigenlijk moesten de 
overledenen in het dorp zelf weer 
de eer krijgen die hun was ontno
men. Hij begon een actie, die van 
harte werd ondersteund door de 
Stichting Historie Joods Gronin
gen en enkele andere subsidiënten, 
om een monument te realiseren op 
de plek waar de gestorvenen nog 
altijd rusten, want geruimd zijn 
de stoffelijke overschotten nooit. 
Samen met Willem Fokkens van 
voornoemde stichting zorgde hij 
voor de praktische uitwerking en 
hij verzocht Sara KirbyNieweg 
uit Cambridge, Engeland (van 
wie hier familieleden zijn be
graven) en Els Boon (van de Mr. 
J.H. de Vey Mestdagh Stichting) 
om de lijst met namen te voor
zien van geboorte en sterfdata. 
Maandagmorgen 10 juni 2013 was 
de onthulling van het monument. 
Dankzij de komst van opperrab
bijn Binyomin Jacobs, familieleden 
van de overledenen, vertegenwoor
digers van de kille Groningen, 
krijgsmachtrabbijn David Gaillard 
en een Joodse landmachtofficier 
was minjan aanwezig. Burgemees
ter Albert Rodenburg, die had ge
zorgd dat de nodige vergunningen 
soepel werden verleend, heette 
iedereen in de raadszaal welkom, 
waarop dagvoorzitter Willem Fok
kens het woord aan René de Vries 
gaf, die de hierboven vertelde ge
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schiedenis uit de doeken deed.  
Daarna liepen de aanwezigen 
naar het monument. René de 
Vries en Sara Kirby verrichtten 
samen de onthulling van de zwart 
granieten steen. Opperrabbijn Ja
cobs bad het Kaddiesj. Hij merkte 
op hoe bijzonder het was om een 
monument te onthullen, waarop 
geen data uit de jaren ’4045’ met 
plaatsen als Auschwitz en Sobi
bor staan vermeld. Deze mensen 
hebben een normaal leven geleid, 
als Groningers temidden van an
dere Groningers. Het monument 
is daarom ook een gedenkteken 
dat oproept om de oude tolerantie 
in ere te houden en een positieve 
alertheid tegen antisemitisme 
te koesteren. Vroeger waren Jo
den onderdeel van het gewone 
alledaagse leven en die warme 
vanzelfsprekendheid wordt met 
dit monument ook onder de aan
dacht gebracht, aldus de rabbijn. 
Vervolgens werd, terug in de raads

zaal, gesproken door Sara Kirby, 
die vertelde dat de hier begraven 
Mozes Hartog Bamberger en Hen
drikje Meijer Cohen haar betover
grootouders zijn. Met 14 van de 23 
doden is zij verwant. Zij legde uit 
hoe die familielijnen liepen en ver
telde dat er ook zeven kinderen op 
het monument vermeld moesten 
worden, o.a. vier kinderen uit één 
gezin Cohen. Kindersterfte was 
groot in die dagen, doordat vac
cinaties tegen allerlei ziektes niet 
mogelijk waren. Zo stierven groot
ouders soms in dezelfde tijd als hun 
kleinkinderen. Vrouwen baarden 
vele kinderen en sommigen stier
ven in het kraambed. Anderen 
bereikten daarentegen ondanks 
hun zware levens hoge leeftijden. 
Ze memoreerde dat nazaten van de 
hier begravenen niet allen een graf 
op de nieuwe begraafplaats van 
Loppersum kregen. Een zoon van 
Mozes Hartog Bamberger – Levi, 
geboren in 1843 – vertrok naar de 

Verenigde Staten. Sara Kirby ont
dekte dat hij daar in 1895 onder 
armelijke omstandigheden was 
overleden en op de plaatselijke 
Joodse begraafplaats begraven 
lag. Voor een zerk was indertijd 
geen geld geweest. Zij zorgde met 
andere familieleden in 2012 als
nog voor een grafsteen, opdat hij 
in de herinnering blijft. Latere 
verwanten kwamen om het leven 
in Auschwitz en Sobibor en kre
gen evenmin een persoonlijk ge
denkteken. Daarom uitte zij grote 
dankbaarheid ten opzichte van 
René de Vries en Willem Fokkens, 
die zorgden dat deze 23 mensen 
niet langer ongeweten door de om
geving verborgen zijn. Dankzij het 
monument kan zij hopen dat zij 
aan de vergetelheid zijn ontrukt. 
Na haar indrukwekkende speech 
praatten de aanwezigen na bij 
koffie met koosjere broodjes, die 
de familie HelwigKosses vanuit 
Amsterdam had meegenomen. 

Foto: Robert Mulder, Groningen
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„Sjalom Nederland, sjalom.” 
Ruim 140 kinderen leggen een 
witte roos op de rails van het 
herinneringsmonument in 
voormalig Kamp Westerbork. 
Tranen biggelen over de wan
gen. Een emotioneel protest 
tegen Jodenhaat.

Donderdag, 25 juli. De zon brandt. 
Stil lopen zo’n 140 kinderen, 80 
begeleiders en 8 motoragenten van 
‘Ome Joop’s Tour’ over het terrein 
van Kamp Westerbork. Rechtdoor, 
langs het huis van de kampcom
mandant. Allen hebben een witte 
roos in de hand. Voorop lopen op
perrabbijn Binyomin Jacobs en 
vertegenwoordigers van de Joodse 
gemeente Arnhem. De kinderen 
maken met Ome Joop’s Tour een 
fietstocht door Nederland. Vanuit 
Arnhem, via Deventer, Hellen
doorn en Beilen naar Heerenveen. 
Vervolgens met de bus naar Kaats
heuvel – fietsen in de vrachtwa
gen– en via Oss weer fietsend naar 
huis. „Een tocht van tien dagen en 
500 kilometer”, ver klaart organ
isator Marcel Leger stee (51) uit 
Arnhem. De 63e editie van de fi
etstocht voor kinderen uit achter
standswijken in Arnhem en om
geving heeft dit jaar een bij zonder 
tintje. Uit verontwaardi ging over 
anti semitische uitspraken van 
Turk se jongeren uit Arnhem 
maakt ‘Ome Joop’ een tussenstop 
in voormalig Kamp Westerbork, 
waar in de oorlog 107.000 mensen 
zijn gevangen gehouden, voor
namelijk Joden. Ruim 102.000 
van hen keerden nooit terug.  

De Turkse jongeren vertelden be
gin maart in het NTRtelevisiepro
gramma dat zij „tevreden zijn met 
Hitlers werk”, dat „alle Joden 
mogen worden afgeslacht” en dat 
„het doden van vrouwen of een zes 
maanden oude baby niet erg is, zo
lang het Joden zijn.” De uitspra
ken leidden tot wereldwijde veront
waardiging. Een van de jongeren 
heeft een taakstraf gekregen.  

Verzet 
De organisator van Ome Joop’s 
Tour – genoemd naar oprichter 
Joop Legerstee, vader van de hui
dige organisator – sprak in de lift 
zijn buurman, Leo Vosdingh van 
de Joodse gemeente in Arnhem. 
In no time was een plan gebo
ren. De fietstoer zou Westerbork 
aandoen. Uit protest tegen het 
antisemitisme. „We moeten dit 
de kop indrukken.” In het kamp 
– op de rails, vóór het stootblok – 
krijgt rabbijn Jacobs het woord.
„We willen hier vandaag respect 
tonen voor al degenen die zijn 
heengegaan in 4045”, klinkt de 
stem van de rabbijn krachtig. „Op 
deze plaats zijn Nederlan ders op 

transport gezet, alleen omdat ze 
Joods waren.” Jacobs – zwarte 
hoed, grijze baard – legt uit dat de 
arrestanten soms een paar dagen, 
soms een jaar in het doorgang
skamp verbleven. „Duizenden 
werden in beestenwagens naar 
concentratiekampen afge voerd, 
waar ze in gaskamers werden ver
moord.” De kinderen luisteren stil, 
aandachtig, aangedaan. Jacobs 
legt hun een vraag voor. „Denken 
jullie dat dit weer kan gebeuren?” 
„Nee”, zeggen enkele kinderen. 
„Ja”, roepen anderen. „Het kan 
zomaar weer gebeuren”, verzek
ert de rabbijn. „Heel vaak word 
ik op straat uitgescholden voor 
”vuile rotJood”. Door mensen die 
mij helemaal niet kennen.” Ja
cobs wijst naar de omhooglopende 
rails aan het eind van het monu
ment. „Waar leidden die naartoe?” 
Schril steken de twee uiteinden 
van de spoorstaven in het niets. 
„De mensen die hier in de wa gons 
werden gestouwd, verdwenen uit
eindelijk via de schoorstenen 
van de verbrandingsovens in het
niets. Ook kinderen zoals jullie. 
Kinderen die hier graag bij had
den willen zijn, maar vermoord 
zijn. ”De rabbijn roept de jongeren 
op zich te verzetten tegen haat 
en pestgedrag. „Wij accepteren 
dit niet. Klopt dat?” vraagt hij. 
„Jáááh”, klinkt het in koor. Ja
cobs wijst op de betekenis van het 
woord sjalom: hallo, doei, vrede. 
Sjalom heeft volgens hem ook een 
diepere betekenis dan alleen de 
afwezigheid van oorlog. „Volmaak
te vrede kan er alleen zijn als er 
werkelijk sjalom is, als we elkaar 

Westerbork 
door Gerard ten Voorde
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respecteren.” De rabbi stelt kin
deren voor samen uit te spreken: 
„Sjalom Nederland, sjalom.” Uit 
dik 230 kelen klinkt het vervol
gens: „Sjalom Nederland, sjalom.” 
Plechtig, als een belijdenis. Na de 
toespraak van de rabbijn schalt 
een trompet over het kamp. Frank 
Steenstra speelt ‘The Last Post’.  
Dan daalt stilte neer over de bela
den plek, over het monument, over 
de kinderen. Een minuut lang. 
Uit respect. Alle kinderen leggen 
een witte roos. Op de rails, naast 
de rails. Een roos, van de Joodse 
gemeente Arnhem, uit protest te
gen haat, Jodenhaat in de wereld. 
Meerdere kinderen raken geëmo
tioneerd. Tranen biggelen over 
de wangen. „Dit mag nooit weer 
gebeuren”, zeggen Sven, Jordy en 

Said. „Dit is gewoon niet normaal. 
Wat heeft Hitler hiermee bereikt?” 
Jordy snikt. „Iedereen is toch het
zelfde”, vraagt Sven zich af. „Ie
dereen heeft toch gewoon rood 
bloed? Ook de koningin. Iedereen 
is gelijk, ook al heb je een andere 
huidskleur of een ander geloof.” Hij 
wijst naar het monument. „Deze 
mensen hebben er toch ook niet 
voor gekozen om Joods te zijn?” Bij 
een monument iets verderop zoe
ken kinderen in de schaduw steun 
bij elkaar. De een wrijft de ander 
over de rug. Een derde omhelst 
z’n vriendje. Geschokt. „Dit had 
ook mij kunnen overkomen.”  

Indrukwekkend 
De nichtjes Iris en Fenne lopen 
stil weg. „Indrukwekkend”, zeg

gen de twee over de plechtigheid. 
„Ik kan me bijna niet voorstellen 
dat dit in de oorlog écht is ge
beurd.” Ze verbazen zich over de 
emoties. „Moet je zien, van die 
stoere jongens staan hier ineens 
zomaar te huilen.” Rabbijn Jacobs 
toont zich verrast na afloop. „De 
kinderen zijn gebroken. Aangrij
pend. Dit laat een onuitwisbare 
indruk achter. Meer dan ik had 
verwacht. Ik had niet de bedoeling 
hen te laten huilen, maar ik heb 
blijkbaar wel iets mogen overdra
gen”, stelt hij dankbaar vast. „Iets 
wat van vitaal belang is voor de 
rest van hun leven.” De kinderen 
vertrekken, de rozen blijven.  

vrijdag 26 juli 2013 
uit: Reformatorisch Dagblad 

Nationaal monument Westerbork, Ralph Prins, 1970
Foto: Robert Mulder, Groningen
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Op zondag 18 augustus was het 
weer zover. Tijd voor het jaarlijk se 
uitstapje. Deze keer gezamenlijk 
met de Joodse gemeenten Gro nin
gen, Drenthe, Friesland en Zwolle. 
We bezochten de tentoonstel
ling over de Wereld van de Dode 
Zeerollen in het Drents Museum. 
We waren met bijna 60 personen;
een waarlijk noordelijk blok! 

Voorbereiding op de tentoon
stelling
Voorafgaand aan het museumbe
zoek werd iedereen welkom gehe
ten in de voormalige vergaderzaal 
van de Gedeputeerde Staten van 
het oude Provinciehuis. Deze zaal 
bleek precies groot genoeg om ie
dereen van een plaats te voorzien, 
want de opkomst was groot. Na een 
goed verzorgde lunch met heerlijke 
kosjere broodjes, vertelde Rabbijn 
Spiero over de parasja Kie Teetsee 
en de aanloop en voorbereidingen 
voor Rosj Hasjana. Zowel in deze 
parasja als in de tijd waarin de 
Dode Zeerollen werden geschre
ven was het woord milchama 
(oorlog) cruciaal. Eveneens voor
uitlopend op de Hoge Feestdagen 
blies hij op de sjofar, met de be
doeling ons ‘wakker te schudden’. 

Vervolgens was het woord aan 
prof. Wout van Bekkum. Hij gaf 
een uitgebreide lezing over Qum
ran, de vindplaats van de Do de 
Zeerollen. Er werd een sprong 
in de tijd gemaakt naar de pe
riode waarin de teksten zijn ge
schreven. In zijn duidelijke ver
haal werd inzicht gegeven in fei
telijke gebeurtenissen in die tijd 

en waarom de teksten van de 
Do de Zeerollen zo belangrijk zijn. 
Om het gemeenschappelijke ge
deel te af te sluiten, konden we 
nog maals koffie/thee of frisdrank 
gebruiken, en mét heerlijke ver
schillende soorten boterkoek. 

Tenslotte was er, voordat men op ei
gen gelegenheid de tentoonstelling 
kon bezoeken, vanzelfsprekend nog 
een foto moment; dat viel niet mee 
met zoveel mensen. Omdat de zaal 
te donker was werd iedereen naar 
de redelijk smalle gang gediri

Eindejaarsuitje Noord-Nederlandse Joodse Gemeenten 
naar de Dode zeerollen in het Drents museum te Assen

door Michael en Natasja Frank

Wout van Bekkum geeft een uitgebreide lezing

geerd om op de groepsfoto te gaan. 

De tentoonstelling
De tentoonstelling (in het nieuwe 
gedeelte van het museum) was bij
zonder interessant. Op een indruk
wekkende wijze zijn vele voorwer
pen tentoongesteld die een goed 
beeld geven van de tijd waarin de 
Dode Zeerollen zijn geschreven. In 
een speciale ronde ruimte zijn een 
aantal Dode Zeerollen te bewonde
ren. Om hier naar binnen te gaan 
was het wegens grote belangstel
ling nodig om in de rij te wachten. 
De grote drukte in het museum 
geeft duidelijk aan dat deze ten
toonstelling, welke nog tot 5 janu
ari 2014 loopt, zeer bijzonder is. 

Na afloop van de dag kijken we 
terug op een hele geslaagde dag 
samen met alle Joodse gemeen
ten van NoordNederland. 



DaF 21 tisjri jaargang 26 nummer 3 17

Na de lezing van Wout van Bekkum: 'aan de illegale boterkoek'
Foto's: Ben Dalsheim

Het fotomoment van het 'Noordelijk Blok'!
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zijn deze feesten het begin van 
het oogstseizoen in de herfst van 
het land Israël. De tijdelijke ‘hut
ten’ die wij tegenwoordig nog ie
der jaar opzetten, zorgen ervoor 
dat wij ons deze tocht als het 
ware ‘herinneren’ en ervaren. 

Op Simchat Tora – Vreugde der 
Wet, vieren we het feit dat we de 
vijf boeken van Mozes, de Tora, be
eindigen en onmiddellijk opnieuw 
beginnen met Beresjiet (Genesis).

Tja, hoe kom ik aan het recept uit 
Recipes from the Jewish Kitchens 
of Curaçao (1982, Drukkerij “De 
Curaçaosche Courant”), zult u 
zich afvragen? Een van mijn be
hoorlijk ordelijke vriendinnen 
kondigde aan dat zij haar boe
kenkasten ging saneren. Dat was 
een groot project. Ze vroeg zich 
af wat ze met al de boeken moest 
doen die ze niet meer wilde heb
ben – ze wilde immers ruimte cre
eren voor stapels nieuwe boeken. 
Daar wist ik wel raad mee. Doe 
alle boeken in dozen (van de su
permarkt), bel Theo van Isis in de 
Folkingestraat, een antiquariaat, 
zeg dat je een vriendin van mij 
bent, en hij komt alles ophalen. 
Een kleine week later kun je hem 
bellen en dan vertelt hij je of en 
hoeveel eurootjes je ervoor krijgt. 

Het bovengenoemde kookboek
je vond zij geschikt voor mij, als
aanvulling op mijn kook boeken
kast. 
Over dit kookboekje
De verzamelde recepten zijn uniek 
voor het eiland Curaçao, bijeen
gebracht door The Sisterhood 
Board of Mikvé IsraelEmanuel. 
Joodse families leven voor meer 
dan 300 jaar op het eiland. Het 
spreekt vanzelf dat onze smaken 
zich hebben vermengd met ande
re groepen die zich op het eiland 
gesetteld hebben. Als gevolg hier

van zijn de recepten een menge
ling van traditionele, nieuwe en 
internationale Joodse recepten. 
Gerechten die nog dagelijks of 
ter gelegenheid van de Joodse 
feestdagen door ons met veel ple
zier gemaakt en gegeten worden. 

Soekot en Simchat Tora
Soekot refereert aan de tocht van 
het Joodse volk door de woes
tijn en wildernis van de Sinai op 
hun weg naar het beloofde land 
na de uittocht uit Egypte. Ook 

DadelrepenDadelrepenDadelrepen

Marc Chagall, Soekot. Gouache en india inkt, 1945

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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Wajikra (Leviticus) 23:39-40
Neem dit in acht: Op de vijftiende 
dag van de zevende maand (15 
Tisjri), wanneer je de oogst van 
het land hebt gehaald, begint het 
feest van de Eeuwige, dat zeven 
dagen duurt. De eerste dag en 
de achtste dag moeten voor jul-
lie rustdagen zijn. (Soekot en 
Simchat Tora)
  
Omdat dit nummer van JaGDaF 
in de Soekotweek verschijnt, heb 
ik uit dit bijzondere kookboek
je een recept gekozen dat
goed gebruikt kan worden  als
heerlijk hapje in de soeka. 

Dadelrepen

Benodigdheden
400 gram gehakte en ontpitte 
dadels
200 gram gehakte walnoten
120 gram suiker
3 geklopte eieren
5 eetlepels (gezeefde) bloem
2 eetlepels bakpoeder
snuf zout
1 theelepel vanille (uit de peul 
geschrapt)
rasp van 1 sinaasappelschil

Bereidingswijze 
Meng de dadels, noten, suiker en
eieren.  
Voeg de bloem, bakpoeder en zout 
toe; meng alles goed door elkaar.
Voeg dan de geraspte sinaas
appelschil en de vanille toe. 

Vet een vierkant bakblik van 20 x 
20 cm in en druk het beslag in het 
bakblik. Verwarm de oven voor op 

190 graden en laat het bakblik on
geveer 40 minuten in de oven. Na 
afkoeling in vierkante stukjes snij
den en deze door grofkorrelige sui
ker rollen (niet echt noodzakelijk 
lijkt me, staat wel in het recept). 

Smul ervan in de soeka! Mag ook 
in huis als het regent…
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Frans Pointl  De laatste 
kamer 
Frans Pointl werd op 1 augustus 
80 jaar. Om dat te vieren ver
scheen op dezelfde dag De laatste 
kamer bij Nijgh. In principe zijn 
laatste boek. Maar zoals Guus 
Bauer schreef op Literatuurplein: 
“Met deze lichtironische rashypo
chonder weet je het echter nooit”. 
Frans Pointl (1933) bracht zijn 
vroegste jeugd door in Heemstede, 
tot moeder en zoon begin 1942 
gedwongen werden hun domici
lie in Amsterdam te kiezen. Pas 
op late leeftijd begon hij te schrij
ven. De tragikomische verhalen 
uit zijn debuut De kip die over 
de soep vloog maakten hem in 
één slag beroemd. Nog vele bun
dels volgden, waaronder Poelie 
de Verschrikkelijke, het boek met 
zijn mooiste kattenverhalen.  
Nijgh & van Ditmar; € 17.50 

Mark Schellekens  Walter 
Süskind 
De joodse zakenman Walter Süs
kind was in de Tweede Wereldoor
log mede verantwoordelijk voor 
de deportatie van tienduizenden 
Joden, maar wist ook met gevaar 
voor eigen leven honderden mensen 
de Hollandsche Schouwburg  in 
Am sterdam uit te smokkelen.  
Zelf overleefde hij de oorlog niet.
Athenaeum, Polak & van Gen
nep; € 17.95

David Smalhout  Daarheen en 
weer terug 
David Smalhout (1919–1989) was 
de zoon van een diamantslijper. Na 
de lagere school ging hij naar de 

hbs, wat bijzonder was, omdat deze 
opleiding alleen was weggelegd 
voor financieel draagkrachti
gen. Zijn ouders hebben zich veel 
moeite getroost om hun zoon 
die opleiding te kunnen geven.  
Als een van de laatste joodse 
paren trouwden zijn vrouw en 
hij in de Amsterdamse Grote 
Synagoge aan wat tegenwoor
dig het J.D. Meijerplein heet. 
Dat was in 1943. Een jaar later 
werden ze allebei opgepakt en 
naar de kampen getransporteerd.  
Smalhout beschrijft in dit boek 
uitvoerig wat hem tijdens het 
transport en zijn verblijf in 
Auschwitz overkomen is. Na de 
oorlog heeft hij zijn vrouw weer 
teruggevonden. Zij waren een van 
de drie Nederlandse echtparen 
die de zware ontberingen hebben 
doorstaan en daarna weer bij el
kaar zijn gekomen. Terug in Am
sterdam begon Smalhout weer te 
werken bij de houthandel waar hij 

voor de oorlog in dienst was gewe
est. Zijn baas vroeg: “Vertel eens, 
wat heb je allemaal meegemaakt?” 
Waarop Smalhout antwoordde: 
“Dat is te veel om zo maar te ver
tellen, maar ik zal het opschrij
ven, en dan moet u het maar 
lezen.” Daarheen en weer terug 
is het resultaat van Smalhouts 
antwoord aan zijn werkgever.  
Van Oorschot; € 14.90

Stefan Zweig Ongeduld  
Aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog wordt de 25jarige 
cavalerist Toni Hofmiller overge
plaatst naar een klein garnizoen 
aan de OostenrijksHongaarse 
grens. Op een feest bij de aristocra
tische familie Kekesfalva vraagt 
hij per ongeluk de verlamde dochter 
ten dans. Dit blijkt het begin van 
een ingewikkelde en slepende af
faire. Herdruk van een van de 
grote romans van Stefan Zweig.  
Veen; € 15.00

De tijd van Stefan Zweig: Wenen, Ringstrassencafé. 1915
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Chassidische legenden, druk-
sels van Hendrik Werkman
Deze doos met alle twintig druk
sels op ware grootte, die Werk
man maakte bij de Chassidische 
legenden van Martin Buber, is in 
de aanbieding en kost nu € 99.50 

Auke Kok Philip Mechanicus, 
het straatjongensboek 
Fotograaf Philip Mechanicus, 
bekend geworden met zijn por
tretfoto’s, groeide op in de Water
loopleinbuurt, de oude Amster
damse Jodenbuurt. Eind jaren 
vijftig maakte hij daar met een 
geleende Rolleiflex zijn eerste 
foto’s. Hij schuimde de straten af 
en zag kinderen die op straat in 
armoede opgroeiden. Zijn droom 
was een boek te maken van deze 
foto’s van straatkinderen. Tijdens 
zijn leven kwam het er niet van. 
Nu, bij een grote overzichtsten
toonstelling van zijn werk in het 
Joods Historisch Museum, krijgen 
de mooiste foto’s alsnog een boek.
Philip Mechanicus (1936-2005) 
was fotograaf en schrijver. Hij 
pu bliceerde o.m. De pose der na-

tuurlijkheid, Een cursus foto-
grafie en De laatste keuze. 
Bas Lubberhuizen; € 14.95

Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.
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Heel jammer voor iedereen die 
deze tentoonstelling gemist heeft, 
maar ja, Amsterdam is nu een
maal niet om de hoek…
Toch nog even meegenieten van 
deze prachtige bronzen uil van 
Joseph Mendes da Costa (1863-
1939). Hij, en andere joodse kun
stenaars, lieten zich rond de eeu
wwisseling inspireren door dieren 
in Artis. Dat had alles te maken 
met de oprichting van Artis in 
diezelfde tijd.

‘Dieren in de kunst’
Beestenboel bij Joods Historisch Museum

Joseph Mendes da Costa,
Geschiewes, 1902

Joseph Mendes da Costa, Uil, 1912, brons

Nu we het toch over Joseph Mendes da Costa hebben  hij was niet 
alleen dol op dieren maar had ook een zwak voor babies, zoals blijkt 
uit het beeldje hiernaast, waarin de ene vrouw tegen de andere vrouw 
zegt: "wat een Geschiewes" (wat een schatje).
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Zeer geachte Rabbijn Evers, beste 
Shimon,
 
Met veel interesse lees ik altijd de 
rubriek O.R.T.
Ook in het vorige nummer was 
het een leerzaam en interessant 
onderwerp, namelijk: De Birkat 
Kohaniem.
Ik heb daar een aantal vragen 
over. Misschien dat je die via 
JaGDaf kan beantwoorden.

1. Wanneer geen Levie aanwezig 
is in sjoel wordt zijn taak waar
genomen door een eerstgeborene, 
staat in het artikel.
Hoe kies je die uit en als er meer
dere eerstgeborenen zijn wie gaat 
dan voor?
En waarom is dat zo?
 
2. Wanneer de priesterzegen ge
geven wordt verlaat de Kohen die 
niet meedoet de sjoel.
Waarom?
 
3.  Een jongen die barmitswa is 
geworden draagt tijdens de dienst 
een talliet. Jouw ongetrouwde zo
nen doen dat niet. Waarom niet? 
 
Bij voorbaat dank voor je ant
woord.

Frits Grunewald

Beste Frits,
 
Fijn om van je te horen. Hopelijk 
alles goed met je. 
Hieronder de antwoorden op 
je vragen. Aan jullie of je dit 
mee wilt nemen in een volgende 
JaGDaf. Op zich vind ik het heel 
leuk om op dit soort vragen te 
reageren

Vraag 1.
Er is geen specifieke voorkeur 
voor welke eerstgeborene.
Oorspronkelijk werd de dienst 
gedaan door de eerstgeborenen 
tot aan de zonde van het Gouden 
kalf. Toen is de dienst overgehe
veld naar de stam Levie, die niet 
meegedaan had aan de zonde van 
het Gouden kalf. Toch is er iets 
van de oorspronkelijke kedoesja 
(heiligheid) aan de eerstgebore
nen blijven hangen. Vandaar dat 
zij de eerste reserve zijn, indien 
er geen Levie in sjoel is.
 
Vraag 2.
De Kohaniem zijn altijd zeer 
strikt geweest in het behoud van 
de zuiverheid van hun afstam
ming als koheen. Enige vorm 
van twijfel wordt zoveel mogelijk 
uitgesloten. Stel, een koheen is in 
sjoel, maar doet niet mee met de 
Birkat Kohaniem, dan zou er al 
heel snel een vlaagje twijfel kun
nen ontstaan over de zuiverheid 
van zijn afstamming. Ik weet dat 
we niet mogen roddelen, maar 
helaas komt het toch wel eens 
voor (?!) en moet je er wel reke
ning mee houden. Daarom gaat 
een koheen die niet meedoet aan 

de Birkat Kohaniem, de deur uit 
voordat de andere kohaniem wor
den opgeroepen om hun zegen uit 
te spreken.
 
Vraag 3.
Het talliet. Er zijn verschillende 
gewoontes ten aanzien van het 
moment wanneer men begint 
met het dragen van een talliet. 
Asjkenazische Joden beginnen 
pas na hun trouwen met het dra
gen van een talliet. Het talliet 
is een traditioneel geschenk van 
de vrouw aan haar man. Maar 
in WestEuropa, Nederland en 
Duitsland, is de gewoonte om al 
vanaf de barmitswa een talliet 
te dragen. Mijn jongens volgen 
meer de internationale traditie 
en dragen pas een talliet vanaf 
hun trouwen. Maar als zij in 
Nederland in sjoel zijn en een 
erefunctie krijgen (opgeroepen 
worden of een andere eretaak in 
sjoel) dan doen zij uit respect voor 
de gemeente een talliet aan.
Sefardische Joden dragen vanaf 
hun barmitswa een talliet.
Israël is een smeltkroes van tra
dities en gewoontes, dus iedereen 
volgt de traditie van zijn voorou
ders, maar je ziet dat sommigen 
ook nieuwe tradities adopteren. 
Hartelijke groet,

Shimon

Vraag en Antwoord
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3 september t.m. 1 november
Expositie van o.a. Peter Hein: 
'Luchtige Prikkeling'  Agrarisch 
Bedrijvencentrum, De Drieslag 
30, Dronten.
22 september
13.30 - 16.00 uur Soekotbijeen
komst Joooost; Restaurant Ur
bana, Wipstrikkerallee 213, 8025 
AH Zwolle; opgave: a.s.kopuit@
ziggo.nl; tel. 06 40370865
25 september
Begin jomtov 19.15 uur
26 september
Sjemini Atseret/Slotfeest
27 september
Vreugde der Wet/Simchat Tora
Begin jomtov/sjabbat Beresjiet 
19.10 uur
28 september
Sjabbat Beresjiet
4 oktober
20 uur, Prinsentheater, Gronin
gen. 'Het kind achter de ogen'. 
Een moeder vertelt ons over haar 
zoon met het Downsyndroom. In 
1988 geschreven door de Israëli
sche Naval Semel.
9 oktober t/m 7 november
Synagoge, Folkingingestraat, 
Groningen. Een tentoonstelling 

van Lika Tov, 'fragment en fanta
sie grafiek gebaseerd op de Dode 
Zeerollen'. Deze expositie sluit 
mooi aan op de tentoonstelling in 
het Drents Museum, Assen.
Info www.synagogegroningen.nl
22 oktober
19.3021.30 uur, Tresoar, Bo
terhoek 1, Leeuwarden. Genoot
schap Nederland-Israël en het dr. 
Fuks Studiecentrum organiseren 
een lezing door drs Karin Daal
derop met als onderwerp 'Kabala, 
Kunst en Filosofie'. 
Info www.gni.nl 

4 tot en met 9 november
Organiseert het Auschwitz Comi
té een reis naar voormalige con
centratiekampen. Voor info www.
auschwitz.nl/nac/activiteiten
26 november
19.3021.30 uur, Tresoar, Bo
terhoek 1, Leeuwarden. Genoot
schap Nederland-Israël en het dr. 
Fuks Studiecentrum organiseren 
een lezing door rabbijn drs. Van 
Dijk met als onderwerp ‘De Bij
belcode’ en ‘Joodse humor’. Info 
www.gni.nl 
27 november
Chanoeka eerste kaarsje

 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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28 november t/m 5 december
Chanoeka 

Joods Cultuur Kwartier 
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.
Voor tentoonstellingen en evene
menten in het Joods Historisch 
Museum, zie www.jhm.nl en 
www.jhmkindermuseum.nl 

tot en met 27 oktober
JHM, Philip Mechanicus, fototen
toonstelling.
16 september tot 2 februari 
2014
Sjtetl in de stad. Antwerpen door 
de lens van Dan Zollmann.
t.m. 10 november
Eli Content 70 Presentaties van 
zijn werk in het JHM Kunstka
binet.
18 november 2013 t.m. 16 
maart 2014
Schönberg & Kandinsky. Tegen
draads in kunst en muziek.

Voor de agenda van de Ambas
sade van Israël www.israel.nl 

Info cursussen Crescas 20132014 
www.crescas.nl 

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

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. 0591 628949.
Bezoek onze website:
www.niggroningen.nl

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

‘Shalom Culture’
‘Shalom Culture’ biedt maande
lijkse lezingen over joodse cultuur 
met uitwisseling van meningen 
en ervaringen: leerzaam en gezel
lig. De lezingen staan open voor 
alle belangstellenden. 

Tijd
Maandagavond:  19.30 – 21.30 
uur

Data
7 oktober 2013; 4 november 2013; 
25 november 2013 (overdag)

Plaats
Het Mennohuis, achter de Doops
gezinde kerk, Oude Boteringe
straat 33, Groningen
Entree en consumptie: € 4

Aanmelden en info: shalom.
culture@gmail.com
Website: https://sites.google.
com/site/shalomculture/
Het programma:
Een minicursus door Ds. Adri 
Sevenster over de Joodse filosoof 
Franz Rosenzweig en zijn the
ologische  boek De Ster van de 
Verlossing. Op 3 maandagen: 7 
oktober en 4 november van 19.30 
 21.30 uur, en op 25 november 
2013 overdag: van 15.30  17.30 
uur.

De data en het programma 
voor 2014 zullen wij in het 
volgende nummer van JaG
DaF publiceren. 
Meer informatie en eventuele 
wijzigingen vindt u op de website 
van Shalom Culture. 



26 JaG25 september jaargang 26 nummer 3

Paus Franciscus heeft in het Vaticaan een ontmoeting gehad met leiders van het Joods Wereld Congres 
(WJC). Hij bracht hen de wens over dat het Joodse volk een vredig en rustig 5774 zal hebben. Ook bepleitte 
hij dat er meer dialoog tot stand komt tussen de religieuze gemeenschappen en hij hield een pleidooi tegen 
fundamentalisme in ieder geloof. Paus Franciscus wenste een ‘Shana tova’ – gebruikmakend van de He
breeuwse bewoording voor Gelukkig Nieuwjaar.

Tijdens de ontmoeting met een delegatie onder leiding van WJCvoorzitter Ronald Lauder zei de paus dat 
ook hij behoefte heeft aan een zoet jaar “met het oog op de belangrijke beslissingen die voor ons liggen”.
De paus herhaalde zijn uitspraak van afgelopen juni dat “een christen niet antisemiet kan worden” en zei, 
dat om een goed christen te zijn, het noodzakelijk is om de Joodse geschiedenis en tradities te begrijpen.
Hij voegde eraan toe dat Joden en christenen dezelfde wortels delen en dat dialoog de sleutel is tot het op
bouwen van een gemeenschappelijke toekomst . 
Verwijzend naar het conflict in Syrië, zei de paus dat het doden van mensen onaanvaardbaar is en zei:
wereldleiders moeten alles doen om oorlog te vermijden.
Ronald Lauder zei dat nooit in de afgelopen 2000 jaar de betrekkingen tussen de katholieke kerk en het 
Joodse volk zo goed zijn geweest.

Uit: NIK Weekbericht 28 elloel 5773 / 3 september 2013
(Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap)

Paus Franciscus wenst Shana tova,
en een vredig  en rustig 5774

'Simcha Torah 
met ome Bram'
Jacqueline 
Verhaar, acryl 
op doek
Uit: Joodse 
Agenda, 5770
5771
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26 september   Sjemini 'Atseret
27 september   Simchat Tora
28 november t.m. 
5 december   Chanoeka
13 december   Asara beTewet

2014
16 januari   Toe Bisjwat
13 maart   Ta'aniet Esther
16 maart   Poeriem
15 t.m. 16 april  Pesach
21 t.m. 22 april  Pesach
28 april   Jom Hasjoa
6 mei    Jom Ha'atsmaoet
18 mei    Lag Baómer
28 mei    Jom Jeroesjalajim
4 t.m. 5 juni   Sjawoe'ot
15 juli    SjivaasarbeTammoez
5 augustus   Vastendag van 9 Aw
25 en 26 september  Rosj Hasjana
28 september   Vastendag van Gedalja
4 oktober   Jom Kippoer
9 en 10 oktober  Soekot
16 oktober   Sjeminie 'Atseret
17 oktober   Simchat Tora
17 tot 24 december  Chanoeka

Zeker in Israël waar het met Soekot nu eenmaal 
warmer is, zijn er mensen die in de soeka hun bed 

opmaken en slapen.

Marc Chagall

Joodse feest- en treurdagen 5774/5775/2013/2014

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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