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IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Een plezierige mededeling is dat bijna 
iedereen zijn abonnement betaald 
heeft – bijna! Er zijn iets meer dan 50 
‘achterblijvers’, maar we zijn ervan 
overtuigd dat die inmiddels betaald 
hebben of dat binnenkort zullen doen.

Deze JaGDaF staat, toeval of niet, 
in het teken van de ontmoeting van 
Joden met andere geloven. Een aantal 
artikelen gaat daarover. Zelfs het NIK 
draagt een steentje bij als het om de 
christenen (Kopten) in Egypte gaat.

Ook zou je dit nummer een ‘after 
Chanoeka party’ kunnen noemen. 
Het is de maand december (hoewel 
Chanoeka dit jaar al in de laatste week 
van november begon). De maand 
waar veel aandacht aan licht wordt 
besteed. Midwinter op 21 december, 
wanneer iedere dag een beetje meer 
licht onze kant opkomt. Sinterklaas en 
Zwarte Piet hebben dit jaar wel op een 
heel bijzondere manier in de schijn-
werpers (licht) gestaan.
Over al deze aspecten is er op diverse 
manieren veel te vinden in dit maga-
zine.

Een lach en een traan. Een heel bij-
zonder boek dat verschenen is over 
kamp Warschau bijvoorbeeld.

Ik wens u een plezierige jaarwisseling 
(waarschijnlijk ook met veel licht) en 
een heel goed en gezond begin van 
2014.

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Laat ik beginnen met een gedeelde 
ergernis van mij en uw hoofdre-
dacteur. Vroeger werd er alleen ge-
sproken over een ‘menora’ en tegen-
woordig spreekt men over een ‘cha-
noekia’. Waar komt dat vandaan?
Ik heb een beetje gegoogled en 
op een van de sites kwam ik te-
gen dat het woord chanoekia een 
uitvinding is van de vrouw van 
Eliëzer ben Jehuda, de grondleg-
ger van het moderne Hebreeuws. 
Of het waar is, weet ik niet, maar 
het zou kunnen. Er is zeker vanuit 
het Zionisme een behoefte geweest 
tot ‘modernisering en zuivering’ 
van het Klassieke Hebreeuws. De 
menora zou dan de term zijn voor 
de 7-armige kandelaar die in de 
Tempel stond en later het symbool 
is geworden van de staat Israël en 
de chanoekia, is met 8+1 armen de 
kandelaar voor Chanoeka. Som-
mige nieuwe woorden hebben het 
gehaald, anderen niet. Chanoekia 
is zo’n woord dat het net gehaald 
heeft, maar ook niet meer dan dat. 
Als je gaat kijken in de rabbijnse 
literatuur over Chanoeka, kom je 
echt alleen het woord menora te-
gen en niet het woord chanoekia. 

Waarom 8 en niet 7 dagen 
Chanoeka?
Misschien kijkt u even verbaasd op 
bij het lezen van deze vraag. Toch 
is het een van onze grootste geleer-
den die deze vraag stelt, namelijk 
Rabbi Joseph Karo, de auteur van 
Sjoelchan Aroech, het Joodse wet-
boek. In een eerder werk van hem 
verduidelijkt hij deze vraag. We 
vie ren Chanoeka ter herinnering 

aan het vinden van het kruikje 
olie. In dat kruikje zat maar olie 
voor één dag, maar op wonderbaar-
lijke wijze heeft het toch 8 dagen 
gebrand. Vandaar dat we acht da-
gen Chanoeka vieren. Maar, stelt 
Rabbi Joseph Karo, één dag was 
geen wonder, maar gewoon een 
na tuurlijk proces. En dus, als we 
Chanoeka vieren ter herinnering 
aan ‘het wonder’, dan moeten we 
niet 8 maar 7 dagen Chanoeka 
vieren? Een beroemde vraag, waar 
velen zich over gebogen hebben. 

Mijn voorstel is, dat u nu even 
JaG DaF doorbladert naar een 
vol gend interessant artikel of even 
weglegt, om zelf een ogenblik na 
te denken over deze vraag. Bla
der dan weer terug en lees verder. 

Mogelijke antwoorden (en als 
u zelf nog iets bedacht heeft, 
laat het alstublieft weten.) 

1. Eigenlijk zijn er in de periode 
van de Makkabeeën twee won-
de ren gebeurd. Het eerste won-
der was de overwinning van de 
Mak kabeeën op de veel sterke-
re en beter bewapende Grieken. 
En het tweede wonder was het 
kruikjeswonder. Het eerste licht-
je herinnert aan de overwinning 

en het tweede lichtje aan het 
kruikje. Dus eigenlijk is het 1+7. 

2. Nog een 1+7 antwoord. Het feit 
dat er een verzegeld kruikje is ge-
vonden is ook al een wonder en wel 
om een aantal redenen. In de tijd 
dat de Tempel goed functioneerde 
werd de olie bewaard in een aparte 
ruimte in kruiken, maar die krui-
ken waren helemaal niet verzegeld, 
laat staan dat de Kohen Gadol, de 
hogepriester, zich met dit soort 
zaken bezighield. Dus dat was 
op zich al een wonder en daarna 
nog 7 dagen het kruikjeswonder. 

3. Ook een 7+1 antwoord. De Grie-
ken hebben vele dingen verboden, 
die exclusief waren voor het Jood-
se Volk. Zo zagen zij de Briet Mila 
als een ‘aantasting’ van het li-
chaam (waar hebben we dat meer 
gehoord). Wij zien het juist als een 
Teken van het Verbond, als een te-
ken van de bovennatuurlijke band 
tussen Hashem en het Joodse 
Volk. Daarop duidt onder andere 
de achtste dag van de Briet Mila. 
Het getal 7 staat symbool voor 
heiligheid binnen de context van 
de Schepping. (Sjabbat de zevende 
dag, de 7e maand is de maand met 
de Hoge Feestdagen, het 7e jaar 
is een rustjaar, enz.) Het getal 8 
is net een stapje meer, een stapje 
hoger. De Grieken wilden alles 
ra tioneel kunnen begrijpen. Er 
was geen ruimte voor het ‘boven-
rationele’. Na de overwinning van 
de Makkabeeën was de Briet Mila 
weer mogelijk op de achtste dag. 
Vandaar dat we aan de 7 dagen 

Menora of Chanoekia? Zijn 
we ’modern’? Of blijven we 
bij de traditie? En verdere 

vragen én antwoorden.

Chanoeka

door rabbijn S. Evers
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van het wonderkruikje  nog een 
achtste dag hebben ‘geplakt’, ter 
herinnering  aan de Briet Mila. 

4. Nog een ander antwoord. 
Denk eens aan het wonder van 
het brandende doornbosje toen 
Hashem voor het eerst met Moshé 
sprak. De aandacht van Moshé 
werd getrokken door het feit dat 
het bosje wel brandde, maar niet 
verbrandde. Hetzelfde gebeur-
de ook hier bij de menora in de 
Tem pel. De olie brandde wel, 
maar verbrandde niet, dus het 
was al vanaf dag één een wonder. 

5. Een lesje breuken. Ze hadden de 
olie verdeeld in 8 kleinere porties, 
met het doel elke avond de menora 
voor korte tijd te laten branden. En 
het wonder was dat 1/8 van de olie 
al voldoende was om de hele nacht 
te branden. Dan was het ook de 
eerste nacht een wonder. Een vari-
ant op dit antwoord is, dat ze wel 
alle bakjes van de menora hebben 
gevuld de eerste nacht, maar dat 
de volgende ochtend pas 1/8 van de 
olie was opgebrand en zo verder. 

6. ‘Natuurlijk is ook een wonder.’ 
Inderdaad, het feit dat de olie 
brandde op de eerste dag is een 
natuurlijk verschijnsel, maar onze 
geleerden wilden benadrukken 
dat er eigenlijk niet zo iets bestaat 
als een vanzelfsprekend, natuur-
lijk verschijnsel. Juist door ook de 
eerste dag mee te nemen in het 
rijtje van 8 wonderdagen, wordt 
benadrukt dat ook het natuur-
lijke eigenlijk wonderbaarlijk is. 
Dat olie brandt is ook een wonder. 

Waarom de 9e kaars, de sjam-
masj?
De 9e kaars, de sjammasj, de be-
diende gebruiken we om de andere 
kaarsen mee aan te steken. Toch 
is dat eigenlijk een soort toege-
voegde taak voor deze kaars. In 
eerste instantie is hij bedoeld als 
een soort ‘opvang’ voor oneigen-
lijk gebruik van de lichten van de 
menora. Direct na het aansteken 
spreken we het gebed Hanérot ha
laloe uit, waarin we stellen dat we 
geen gebruik mogen maken van 
de lichten van de menora, maar 
dat we er alleen naar mogen kij-

ken om ons de wonderen van toen 
te herinneren. Mocht iemand nou 
toch per ongeluk gebruik hebben 
gemaakt van het licht van de me-
nora, dan kan hij zich ‘verschuilen’ 
achter de sjammasj. Daarom staat 
de sjammasj ook buiten de rij. 
Hij telt niet mee voor het aantal 
lichten van die dag, maar is wel 
belangrijk om eventueel oneigen-
lijk gebruik op te vangen. Om de 
sjammasj er toch niet al te bekaaid 
vanaf te laten komen, heeft hij nog 
een taak gekregen, namelijk het 
aansteken van de andere lichten. 

Vervolg "O.R.T.'

Je kunt er niet jong genoeg mee beginnen - wel moeilijk 
alle 8 kaarsjes!



DaF 17 tewet jaargang 26 nummer 4 5

Enkele jaren geleden ben ik ge-
start met een Leerhuis Joden-
dom binnen de Protestant-
se Gemeente van Tytsjerk.  
De bedoeling van het leerhuis is 
dat we ons verdiepen in de joodse 
traditie. We willen zorgen voor 
in  formatie en daarover met el-
kaar van gedachten wisselen. 
Daarbij nemen we (althans zo-
veel mogelijk) joodse stemmen en 
joodse bronnen als uitgangspunt.  
Bovendien is het de bedoeling 
dat we zoveel mogelijk verschil-
lende aspecten uit joods heden 
en verleden aan de orde stel-
len. Het gaat niet alleen om ge-
schie denis, maar ook om reli-
gie, niet alleen om literatuur, 
maar ook om kunst en cultuur.  

Gemiddeld is het leerhuis zes 
à zeven keer per jaar. Intussen 
heeft zich een (wisselende) groep 

gevormd van acht à vijftien deel-
nemers. Enkele belangstellen-
den komen van buiten Tytsjerk.  

O.a. de volgende thema’s zijn de
afgelopen jaren gekozen: 
Identiteit, Schriftelijke en 
mon  delinge Tora, Psalmen 
(met drs. Jacob de Leeuwe), Jom 
Kippoer, Genesis 22, Sjabbat, 
Abel Herzberg, Achttiengebed, 
Joodse mystiek, Marc Chagall, 
Joodse humor. Verder hebben 

Leerhuis Judaica Tytsjerk
door Hans Abbink

we een paar keer gekeken naar 
een documentaire en een film.  

Het Leerhuis Judaica Tyts jerk
wordt steeds aangekondigd in het
blad van de Protestantse Ge-
meen te van Tytsjerk en ver-
meld op de website van de 
kerk (www.kerktytsjerk.nl). 
Ook was er een aankondiging 
in een regionaal weekblad. 

(drs. Hans Abbink, predikant van 
de protestantse gemeente Tyts
jerk, studeerde theologie met een 
bijvak Judaica, docent cursus 
theologische vorming voor het 
vak Jodendom; Bernhardlaan 
45, 9285 TZ Buitenpost; tel. 0511
544133; jabbink33@upcmail.nl)  

Encyclopedia Judaica

Vraag aan alle JaGDaF-
lezers

In Stockholm staat een volledige 
Encyclopedia Judaica voor het 
Leerhuis Judaica Tytsjerk.
Als iemand met de auto naar 
Zweden rijdt, zou diegene zich 
dan willen melden bij Ruth
Lipschits?
(ruth.lipschits@gmail.com
tel. 0505279335)
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Lynn Farbman-Senor vertelt 
daar na hoe goed ze het vindt dat 
nu eindelijk een boek over dit ta-
melijk onbekende kamp verschijnt. 
Ze kan amper wachten op de ver-
taling in het Engels. Dit werk 
gaat namelijk over het kamp waar 
haar vader Isaac Sznejo en diens 
broer, de knappe Saul, gevangen 
zaten. Saul probeerde te vluchten. 
Hij had dit zorgvuldig gepland, 

Shaul Sadan staat op 10 oktober 
tussen Pauline Broekema en Hel-
ma Coolman. Hij is waarschijnlijk 
de enige Nederlandse overlevende 
van het concentratiekamp War-
schau, die nog in leven is. De au-
teurs traceerden hem dankzij een 
advertentie in het blad voor Neder-
landse immigranten in Israël 
(Aleh). Hij komt uit Middelburg en 
heette vroeger Charles Blazer. Na 
de oorlog aardde hij niet meer in 
Nederland. Hij vertrok naar Pales-
tina en voelde zich daar thuis. Voor 
de presentatie van het boek over 
kamp Warschau is hij naar Neder-
land gereisd, net als Lynn Farb-
man-Senor en haar zuster, doch-
ters van een Griekse overlevende.  

Te aangrijpend
Sadan wil niet veel zeggen over 
het kamp, alleen dat het van alle 
kampen waar hij gevangen zat 
het ergste was. Het is allemaal 
te aangrijpend. Wel leest hij twee 
ge dichten voor, die eigenlijk alle 
el lende in zich bergen. In het ene 
beschrijft hij hoe hij zag dat zijn 
zuster Hetty naar haar dood werd 
weggevoerd, in het andere het 
getto van Warschau, waar hij als 
zestienjarige in bittere kou puin 
moest ruimen. Hij voelde dat het 
leven uit hem wegtrok, maar hij 
was jong en wilde zo graag nog een 
beetje doorleven. De aanwezigen 
luis teren geëmotioneerd naar de 
kwetsbare oude man, die toch veel 
kracht uitstraalt. Sadan krijgt ver-
volgens het eerste exemplaar van 
het boek In het puin van het getto; 
het concentratiekamp Warschau 
door de schrijfsters overhandigd.

maar een SS’er ontdekte het toch.  
Haar aantrekkelijke oom, die zo’n 
uitstraling had dat iedereen hem 
kende, werd vervolgens temidden 
van zijn medegevangen opgehan-
gen. Isaac overleefde wel en begon 
met de Litouwse Rachel Kacew, die 
hij op de dag van de bevrijding ont-
moette, als Irving Senor een ander 
bestaan in de Verenigde Staten. 

Boek over concentratiekamp Warschau
door Els Boon en Han Lettinck
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De schrijfsters
De collega’s Broekema en Coolman 
– beiden werken bij NOS-Nieuws – 
hebben dit boek in één jaar tijd ge-
schreven. Hun vrije tijd en vakan-
ties gingen aan het onder zoek op. 
Subsidies werden niet verstrekt. 
Alle reiskosten droegen zij zelf. 
Dit boek móest worden geschre-
ven. Deze gedrevenheid begon 
met de paardenhandelaar Simon 
Lazarus uit Winschoten. Hij was 
in Warschau gestorven. De van 
oorsprong Groningse auteurs 
vroe gen zich af of hij in het getto 
had gezeten. Hoe was hij daar dan 
terechtgekomen? Spoedig kwamen 
de dames erachter dat na de op-
stand in het getto, die van 19 april 
tot 16 mei 1943 duurde, duizenden 
gevangenen uit andere concentra-
tiekampen – Joden zowel als niet-
Joden van allerlei nationaliteiten  
– naar Warschau werden gebracht 
om het puin te ruimen. De Duit-
sers wilden op de plaats van het 
getto een Volkspark aanleggen.  
In dit boek worden de omstandig-
heden in dat nieuwe kamp beschre-
ven: er waren aanvankelijk geen 
ba rakken, het sloopwerk gebeurde 
met blote handen of beperkte mid-
delen, veiligheidsvoorzieningen 
ont braken. Overal trof men lijken 
van slachtoffers uit het getto aan 
en soms overlevenden die in kel-
ders verscholen zaten. De bewa-
kers schoten zulke mensen meteen 
neer. De gevangenen droegen dun-
ne kleren, eerst zonder enig onder-
goed, en ongemakkelijke klompen. 
Zij kregen te maken met een lui-
zenplaag, waardoor vlektyfus ont-
stond. Ook andere ziektes braken 

uit. Honger en dorst deden de rest.  

Behalve Simon Lazarus zat hier 
ook Izak Behr uit Assen. Hij be-
zat een rijwielfabriek en was 
net als Lazarus vader van twee 
kin deren. Behr overleefde het 
kamp evenmin, ondanks steun 
van zijn stadgenoot Geert Wol-
ter Zuidhof, de communistische 
groen teboer die wel repatrieerde.  
In augustus 1944 werd het kamp 
opgebroken, want de Russen 
waren in aantocht. In een do-
denmars dreef men de gevange-
nen voort en later werden zij op 
goe derentreinen naar Dachau ge-
zet. De kampadministratie werd
zorgvuldig vernietigd.  

De auteurs spraken met nabe-
staan den uit verschillende lan den, 
waaronder de schrijfster Marga 
Minco, profvoetballer Sjaak Po-
lak en Edward van Voolen, con-
servator van het Joods Histo-
risch Museum. Zij hoorden nu 
pas voor het eerst over de omstan-

digheden waaronder hun familie-
leden om het leven kwamen.  
Prof. dr. Johannes Houwink ten 
Cate besluit het boek met een 
hoofdstuk over de vervolging 
van de kampleiding, die uiterst 
moeizaam verliep en niet tot re-
sultaat had dat de verantwoor-
delijken werden gestraft. 
Dit verdrietige, gedetailleerde 
en met veel gevoel geschreven 
boek is een monument voor alle 
slachtoffers en overlevenden van 
dit on bekende concentratiekamp 
en te vens voor de bewoners van 
het getto in Warschau, die het 
waagden in opstand te komen te-
gen de Duitse overmacht. In Her-
inne ringscentrum Kamp Wester-
bork is naar aanleiding van de 
verschijning van dit boek, dat 
hier op 10 oktober werd gepre-
senteerd, een tentoonstelling 
over kamp Warschau ingericht, 
die tot 5 januari 2014 is te zien. 

Simon Lazarus en zijn vrouw Martha
Collectie Mr. J.H. de Vey Mestdagh Stichting
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Joden en katholieken. Zacht 
gezegd hebben ze altijd een 
moeizame relatie met elkaar 
gehad, tot op de dag van van-
daag. Kruistochten, Joden-
ver drijvingen, pogroms, 
heu len met de nazi’s, de wei-
gering de staat Israêl te er-
kennen: vooral van de zijde 
van de R-K Kerk werd door 
de eeuwen heen niet echt 
gewerkt aan een goede ver-
standhouding.
Aan Arthur van Essen, be-
trokken bij het Bisdom Gro-
ningen, zal het niet liggen. 
De taalkundige organiseerde 
voor zijn kerk in Groningen 
al meerdere keren de jaar-
lijkse  Dag van het Jodendom.  
Daar is nu de werkgroep Kerk 
en Synagoge bijgekomen. Van 
Essen wil in de werkgroep Jo-
den en Christenen met elkaar 
in dialoog laten gaan, over 
wat hen bindt en scheidt. 
Onlangs leidde Van Essen 
de eerste bijeenkomst in de 
fraaie vergaderzaal van de 
Jozefkerk in Groningen. Met 
aan de muur een dode Joodse 
man aan een christelijk kruis. 
“Binnen zowel de katholieke 
als Joodse gemeenschap rea-
liseert men zich te weinig dat 
Jezus en Paulus Joden wa-
ren.” 

De vergadertafel die in de Jozef -
kerk klaarstond, bleek al snel te 
weinig plaats te bieden. Een twee-
de werd bijgeschoven zodat het
uitgebreide gezelschap van 
vertegen woordigers van drie 

Noor delijke Joodse gemeen-
ten, leden van de R-K Kerk, 
een en ke le protestant en enkele 
ande ren konden aanschuiven. 
Joram Pool behoorde tot die ‘enke-
le anderen’. Hij was aanwezig na-
mens de Stichting Folkingestraat 
Synagoge, de organisatie die de 
synagoge aan de Folkingestraat in 
Groningen exploiteert. Pool is gods-
dienstwetenschapper en als zoda-
nig kenner van zowel kerk (chris-
tendom) als synagoge (Jodendom).  
Pool wist tevoren niet goed wat 
hij van de avond moest ver-
wach ten. “Niet veel meer dan 
dat het een ontmoeting zou 
zijn waarbij zowel katholieken 
als Joden aanwezig waren.” 
Maar achteraf kon hij terugkij-
ken op een geslaagde bijeenkomst. 
“De sfeer moest in het begin nog-
al ontdooien, maar uiteindelijk 
was er van alle kanten een open 
houding en een prettige sfeer. 
Toch vond ik het wederzijdse 
ge brek aan kennis opvallend.” 
Joram Pool heeft een protestantse 
achtergrond. Was het voor hem 
bijzonder om in een gebouw van 
de Rooms-Katholieke Kerk te 
zijn? “Nee, ik ken de ruimte waar 
we vergaderden vrij goed als om-
kleedruimte voor onder meer con-
certen waar ik meezong. Nu was 
het voor mij wel aardig om er ook 
eens iets te doen dat rechtstreeks 
met de kerk te maken had.” 

Geen hardliners
Initiatiefnemer en gespreksleider 
Arthur van Essen vroeg in de-
zelfde ruimte bij aanvang van de 
bijeenkomst of de joodse aanwezi-

gen het een probleem vonden dat 
in de kamer een kruisbeeld met 
Jezus hing. “Vriendelijk, maar 
een iets te correct”, vindt Pool. 
“Ik ken de aanwezigen van de 
Joodse Gemeente Groningen niet 
als religieuze hardliners die van 
zoiets een punt zouden maken.“
Tijdens de volgende bijeenkomst 
van de gespreksgroep Kerk en Sy-
nagoge wordt een boek van Pin-
chas Lapide besproken. Een goed 
idee, vindt Joram Pool. “Het is een 
fijn dun boekje met toch voldoende 
stof tot discussie. Ikzelf zal er als 
relatieve buitenstaander (katho-
liek noch joods) op een heel eigen 
manier instaan, maar leer meteen 
van twee groepen weer wat bij.” 
Pool ziet zeker toekomst in de 
gespreksgroep, die bij toerbeurt 
ook in 'zijn' synagoge onder-
dak zal vinden. Hij heeft al wat 
ideeën over de manier waarop de 
werkgroep te werk zou kunnen 
gaan. “Een werkgroep als deze 
zal - op termijn - een uitstraling 
naar buiten moeten hebben. Wel-
licht binnen de eigen gelederen, 
maar mogelijk ook in een situa-
tie waarbij ook protestanten en/
of moslims betrokken worden.” 

Buren leren kennen
Een vertegenwoordigster van het 
progressieve Jodendom, die het 
niet nodig vindt met haar naam 
genoemd te worden, ging zonder 
specifieke verwachtingen naar 
de bijeenkomst van de gespreks-
groep. Ze verwachtte hooguit een 
aanzet tot een dialoog. Tijdens 
de bijeenkomst voelde ze zich op 
haar gemak en voelde ze de vrij-

Joden en katholieken ontdooien bij een kruisbeeld
door Marcel Wichgers
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heid om te zeggen wat ze wilde, 
ook tegengestelde meningen. 
Een dergelijk initiatief, dat nu van 
een lid van de R-K Kerk kwam, zou 
ook vanuit haar joodse gemeente 
gekomen kunnen zijn, meent ze. 
“Waarom niet, het is een goede 
zaak je ‘buren’ te leren kennen. Ik 
ken gemeenten die regelmatig aan-
dacht besteden aan hun ‘buren’. 
Openheid, nuancering, betrokken-
heid op elkaar, respectvol elkaars 
gedachtegoed benaderen, inle-
vingsvermogen, zijn  begrippen die 
onmisbaar zijn in onze contacten.
Voor haar was het niet bijzonder 
om in een gebouw van de katholie-
ke kerk te zijn. “Nee. Ik kom ook 
in andere gebouwen die niet joods 
zijn: een katholiek ziekenhuis, een 
christelijke school, openbare bibli-
otheek enzovoort. Ik ben op bezoek 
bij mijn ‘buren’, die niet hetzelfde 
doen als ik, maar ik hoef er niet te 
wonen, ik ben gewoon op bezoek.” 
Wat vond zij van de vraag van 
Arthur van Essen over het kruis-
beeld in de vergaderruimte?
“Onnodig. Ik ben te gast. Men 
zal ons ook niet vragen om een 
kleedje te hangen over de mezoe-
za, of het Ner Tamid uit te doen.” 
Mede hierom vindt ze het van 
belang dat het boek van Pinchas 
Lapide besproken zal worden. 
“Het is belangrijk dat we bei-
den leren hoe het nou zit met 
Je zus. Dan kunnen we bij vol-
gen de gesprekken deze angel uit
de gesprekken houden.” 

Kerkelijke rituelen
Een andere progressief-joodse 
aan  wezige benadrukt dat het be-Infobord van de sjoel en van de kerk

Foto's Marcel Wichgers
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langrijk is het gesprek te zoeken, 
in plaats van zich achter de eigen 
muren terug te trekken. Zijn eigen 
progressief-joodse gemeente doet 
dat al, maar de Rooms-Katholieke 
Kerk laat zich in dit opzicht ook 
van de beste kant zien, meent hij.
Hij verwijst daarbij naar de Dag 
van het Jodendom die de R-K Kerk 
elk jaar organiseert, onder meer 
in de synagoge in Groningen. Was 
het voor hem bijzonder om met 
de gespreksgroep in een gebouw 
van de katholieke kerk te zijn? 
“Totaal niet. Tijdens vakanties ben 
ik heel vaak in allerlei kerken ge-
weest. En van overleden katholie-
ke vrienden heb ik de rouwdienst 
meegemaakt. Maar meedoen aan 
een aantal van de kerkelijke ritue-
len hoort er dan voor mij niet bij.” 

Vervolg 'Joden en katholieken ontdooien bij een kruisbeeld'

Godgelovige mensen
Deze gespreksgroep Kerk en Synagoge ontstond na een idee van 
bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen/Leeuwar-

den. Hij kwam met het idee tijdens zijn jaarlijkse overleg met het 
bestuur van de Joodse Gemeente Groningen en vertegenwoordi-

gers van de Liberaal-joodse Gemeente Noord-Nederland.
Arthur van Essen: "De gespreksgroep bestaat uit godgelovige 

mensen. De bedoeling is om elkaar beter te leren kennen en daar-
door oude vooroordelen op te ruimen. Voor christenen komt daar 

nog bij dat zij veel kunnen opsteken van hun oudere broeders 
waar het gaat om de herbronning van hun eigen geloof. De inter-

religieuze samenstelling van deze groep is wellicht uniek
voor Nederland.

In januari 2014 is de volgende bijeenkomst van deze groep.
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Traditie
door Simon Soesan

kind dat een trauma heeft van 
Sinterklaas, of Zwarte Piet.
Hoewel ik Nederland verlaten 
heb, heeft Nederland bepaalde 
tradities die ik respecteer. Van 
Sint tot Koning – het is allemaal 
onderdeel van wat Nederland is. 
Goed of slecht, het is en blijft iets 
Nederlands. Daar ik zelf niet al-
les wat in Nederland is gebeurd 
of gebeurt, kan accepteren (maar 
wel respecteer) woon ik niet in 
Nederland. De definitie van tradi-
tie is het overdragen van persoon 
op persoon en van generatie op 
generatie van cultuurgoederen, 
overlevering; hetgeen aldus wordt 
overgeleverd, van oudsher be-
staand gebruik.

Ik vermoed dat de nieuwe traditie 
in Nederland er als volgt uit ziet:
Het annuleren van cultuurgoede-
ren en overleveringen, ten bate 
van allochtone minderheden die 
u met de dood bedreigen om hun 
cultuur te laten gelden op reke-
ning van de uwe.
Slaap zacht, Nederland.

© Simon Soesan

Het werd doodstil in de klas. Ik 
keek naar mijn vriendjes die me 
met grote ogen aankeken. De Sint 
keek me afwachtend aan. “Nee 
...” zei ik zacht, “u bestaat wel, 
Sinterklaas.” Sinterklaas keek de 
klas aan. “Nog iemand die niet in 
mij gelooft?” vroeg hij. Het bleef 
stil.
Een jaar later werd ik gevraagd 
als Zwarte Piet en tot aan mijn 
alija speelde ik jaarlijks Zwarte 
Piet op de Montessori kleuter-
school, dezelfde kleuterschool die 
ik tussen 1960 en 1962 bezocht. 
Nooit heb ik me afgevraagd waar-
om Zwarte Piet zwart was. Nooit 
heb ik een klacht gehoord van 
mijn Surinaamse en Indonesische 
vriendjes, die altijd “Piet, Piet!” 
riepen om nog een paar verrukke-
lijke pepernootjes te krijgen.
En nu opeens is alles anders. 
Onze besnijdenis, meer dan 5000 
jaar oud, is plotseling barbaars 
en wordt gezien als een schending 
van de rechten van een baby, 
terwijl het hele geheim achter 
de besnijdenis juist bescherming 
is. Kosjer slachten, iets wat wij 
al 5000 jaar doen, is plotseling 
te pijnlijk voor een politicus die 
beweert dieren te vertegenwoor-
digen, alsof die dieren hun gehei-
men met deze niksnutten gedeeld 
hebben. In Engeland, en nu ook 
al in Amerika, zijn steden die 

Kerstmis als openbaar feest ver-
bieden, want het krenkt anderen. 
En nu is Zwarte Piet het teken 
van discriminatie. Want alles kan 
en alles mag. Je kunt het zo gek 
nog niet maken en toch toestem-
ming krijgen op grond van religi-
euze vrijheid of discriminatie. Zo 
kun je de Nederlandse wet bedu-
velen en zeggen dat een Jood op 
Sjabbat geen identificatie bij zich 
mag hebben. Moet je proberen in 
Israël, zoiets te beweren ...
Iedereen wil voor een paar mi-
nuten in de schijnwerpers staan. 
Al zeg je maar wat stoms, je eist 
respect uit religieuze of vrijheids-
gronden. Kan jou wat schelen.
En nu pikken ze Zwarte Piet in. 
Een traditie van honderden jaren. 
Volgend jaar gaan ze achter de 
lilliputters van Father Christmas 
aan. Daarna komt de Paashaas 
aan de beurt, want dat gesleep 
met eieren is te zwaar voor het 
beestje en dus uitbuiting. Ik ver-
moed dat binnen een paar jaar 
de Hollandse Nieuwe eraan zal 
gaan, want dat gehannes met 
halfdode haringen die halflevend 
worden opgegeten zal wel het 
stokpaardje worden van de Partij 
voor de Dieren. En daarna wor-
den diverse sprays tegen mieren 
en insecten verboden, want dat 
zal wel gelijk staan aan dood-
slag. Gek zijn ze geworden. Geen 

Ik was elf en zat in de vijfde klas van de Julianaschool in Beverwijk. We 
wisten allang dat Sinterklaas niet bestond, maar de Sint zou langskomen 
op school. Bij ons in de klas aangekomen wees de Goedheiligman op mij en 
gebaarde me naar voren te komen. Weifelend stond ik even later naast hem. 
“Zo,” zei de Sint, “dus jij gelooft dat ik niet besta?”
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Ruth de Jong (1944) woont 
met haar man Abel in Peqi’in 
naast de grot van Rabbi 
Shim’on bar Jochai waar deze 
de Kabbalah geopenbaard 
kreeg en optekende in het 
boek de Zohar. Een gemengd 
dorp van Droezen, Christen-
Arabieren en Moslims en een 
viertal Joden waaronder de 
meest authentieke Jodin van 
Israël, Margalith Zinati. Haar 
familie woont al duizenden 
jaren in dit dorp.
Ruth schrijft voor verschillen-
de bladen columns over het 
leven als Jodin tussen Ara-
bieren in Israël. Ruth en Abel 
hebben vier zoons.

Nu heb ik ze nóg niet gezien! De 
Dode Zeerol len! Zowel in Israël 
als in Nederland heb ik ruim-
schoots de gelegenheid gehad 
deze belangrijk ste archeologische 
vondst van de twintigste eeuw te 
bekijken. Ik ben er wel heel dichtbij 
geweest. In het Israël Museum ben 
ik zelfs ver scheidene keren langs 
de Schrijn van de Rollen gegaan. 
Maar ik heb dit bijgebouw nooit 
betreden. Het heeft de vorm van 
het deksel van de kruiken waarin 
zij in de grotten van Qumran wer-
den aangetroffen. Ik had immers 
nog zeeën van tijd. Toen ik tijdens 
mijn recente be zoek aan Neder-
land het eerste aan plakbiljet van 
de tentoonstelling in het Drents 
Museum zag, dacht ik: Nu of nooit! 

Afgelopen week was het zover.  
Drenthe laat aan Nederland de 
Dode Zeerollen zien. De tentoon-

De Dode Zeerollen
Oosters Israël

door Ruth de Jong-Hotze

stelling is in de kelderverdieping. 
Er werden lichtbeelden gepro-
jecteerd op een wand. Ik zag 
beel den van Romeinse soldaten 
die een muur wilden be stormen 
waarop Joden wanhopig probeer-
den ze tegen te houden. Voor mij 
was meteen de kleur van de ten-
toonstelling bepaald. Daarin 
ging het belang van de aanwezig-
heid van die rollen direct naar 
de achtergrond. De nadruk was 
komen te vallen op de Verwoes-
ting van de Tempel in het jaar 

70 van de jaartel ling door Titus. 

Titus werd later keizer, zoals zijn 
familieleden Vespasianus en Do-
mitianus. Zij behoorden tot de 
Fla viusfamilie, een eenvoudige 
fa milie die ambieerde tot de hoog-
ste kringen van het keizerrijk te 
geraken. Daar voor moesten zij na-
tuurlijk wel iets doen. Iets wat in-
druk zou maken bij de aristocratie 
van Rome. Palestina, inmiddels 
een Romeinse provin cie, zou de 
tol ervoor moeten gaan betalen. 

Kruiken waarin enkele rollen werden gevonden.
Uit: Ancient Scrolls
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Al lang was deze provincie als een 
luis in de pels. Voortdurend wa ren 
er opstanden en men was er nog 
steeds niet in geslaagd die de kop in
te drukken. De Flavii zagen daar-
in een mooie kans zich te profile-
ren. Ze zouden van alle middelen 
de gruwelijkste kiezen om hun 
doel te bereiken. De belangrijkste 
ver zetshaarden, zoals Gamla op 
de Golanhoogvlakte en Massada 
aan de Dode Zee, hieven zichzelf 
op na een langdurige belegering. 

Dorpen die het leger onder-
weg passeerde, werden ook met 
de grond gelijkgemaakt, zo-
als Qumran bij de Dode Zee.
De inwoners, opgeschrikt door de 
gruwelijke verhalen die aan de 
tochten van Titus voorafgingen, 
brachten het duurste en heiligste 
wat ze hadden, de Torarollen, in 
veiligheid door ze in grotten bo-
ven hun woonplaats te verbergen. 
Ze werden in kruiken gestopt die 
speci aal voor dit doel waren ont-
worpen. Zo konden zij millennia in 
het dro ge klimaat overleven totdat 
in 1947 een herdersjongen, op zoek 
naar een verloren schaap, ze vond.  

De grootste trofee die naar Rome 
meegebracht kon worden, als be-
wijs van de daadkracht van de 
Flaviusfamilie, waren natuur-
lijk de Tempel schatten. De Ro-
meinen wisten heel goed wat de 
Tempel voor de Joden betekende. 
Wilde hun macht in het toenma-
lige Palestina totaal zijn, dan 
diende dit hart geëlimineerd te 
wor den. Het moet gezegd wor-
den: het werk is grondig gedaan.

Terwijl ik naar de beelden op de 
wand keek met mijn hand op een 
grote steen die tot de muren van 
de Tempel had behoord - heel be-
grip vol stond er een bordje bij dat 
je de ze steen mag aanraken - be-
ving mij een gevoel waarin mij 
een vleugje van de omvang van 
de ze ramp werd geopenbaard. 
Maar tegelijkertijd mij ook weer 
terugbracht bij wat wij als Jo-
den voor de vernietiging van de 
Tempel verantwoordelijk hou-
den: de sinat chinam, de onge-
gronde haat tegen de medemens. 

Niet de ambitie van de Flavius-
familie, niet het Romeinse leger, 
niet de collaborateurs waren het 
die de ze grote vernietiging uit-
voerden. Zij waren alleen maar 
werk tuigen. Nee, gewoon wijzelf. 
Die ervaring kwam mij daar in 

het museum zo dichtbij dat elke 
andere indruk te veel werd. Voor 
de speciale tentkoepel waarin de 
rollen waren overgebracht - al-
thans een deel ervan - stond een 
lange rij wachtenden. Ik kon het 
niet meer opbrengen en beloof-
de mezelf - ja, daar in Assen - 
plechtig ze te gaan bekijken in 
Israël, waar ze thuishoren. Hope-
lijk volgend jaar in Jeruzalem... 

Deze steen heeft tot de muren van de Tempel behoord. Er staat 
nadrukkelijk bij dat je deze steen mag aanraken.
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Wapen
Sinds 1817 heeft het NIK een 
wapen; het is de afgelopen jaren 
echter niet meer gebruikt. Het 
wapen is toegekend door koning 
Willem I die drie jaar eerder, dus 
in 1814, ook het NIK oprichtte. 
Met het oog op het 200-jarig 
bestaan van het NIK is besloten 
om het wapen actiever te gaan 
gebruiken. U trof het dan ook 
in een toepasselijk kader: op de 
voorkant van de brochure over de 
inhuldiging van Oranje-vorsten 
en de relatie met de Joodse ge-
meenschap dat ter gelegenheid 
van de inhuldiging van koning 
Willem-Alexander is gepubli-
ceerd.
Tezelfdertijd is er contact gelegd 
met de Hoge Raad van Adel om 
vast te stellen wat de status is 
van het wapen. Hieruit bleek dat 
het voeren ervan door het NIK, 
in de originele beschrijving, nog 
immer gerechtigd is.

Hierop is het wapen opnieuw ge-
schilderd, door de wapenschilder 
van de Hoge Raad van Adel. Deze 
uitvoering hangt nu ingelijst in 
het NIK-kantoor. Voorts siert het 
de voorkant van de Loeach 5774 
en met een jubileum-omlijsting 
is het als grote raamsticker van 
buitenaf zichtbaar.

In de Loeach staat een korte, 
en op onze site staat een uitge-
breidere toelichting over de bete-
kenis van het wapen, de herkomst 
en verklaring van de verschillen-
de onderdelen ervan, etc.

Jubileum
Dit brengt ons op de viering van 
het 200-jarig jubileum. Zoals u 
op bladzijde 106 van de Loeach 
5774 kunt zien, nam Willem I op 
26 februari 1814 het besluit tot 
oprichting van het Kerkgenoot-
schap. Een Loeach is aangeboden 
aan H.M. de Koning.
Met het inzetten, zoals boven 
genoemd, van ons uit die tijd 
stammende wapen, kijken we 
terug. Met alle overige jubileum-
activiteiten willen we nadruk-
kelijk naar het heden en naar de 
toekomst kijken.

Toekomstgericht: 
de ‘Is it Kosher’ app
In 2014 bestaat het NIK tweehon-
derd jaar; het NIK gaat zijn derde 
eeuw in. Met het oog op hoe de 
viering van ons 200-jarig bestaan 
gestalte te geven, is gezocht naar 
toekomstgerichte activiteiten. 
Dan is een nieuwe stap in de 
ICT-wereld gericht op het joodse 
publiek voor de hand liggend. Op 
internet behoorde de Kasjroetlijst 
al tot een van onze meest geraad-
pleegde pagina’s.

Nu is het voor het eerst dat de 
Nederlandse Kasjroetlijst als app 
kan worden gedownload. Het NIK 
heeft ervoor gekozen niet een 
eigen app te ontwikkelen, maar 
medewerking te verlenen aan 
de app ‘Is it Kosher’. Voordeel 
hiervan is dat de eerste kinder-
ziekten er – hopelijk – al uit zijn. 
Belangrijk is ook dat deze app 
ook lijsten met geoorloofde le-
vens middelen uit allerlei andere 
landen bevat waar in kan worden 
gezocht. De app is een zoekma-
chine die producten op hun naam 
zoekt in de lijsten die door de 
smartphone-gebruiker zijn ge-
selecteerd. Met de app hoopt het 
NIK het vinden van geoorloofde 
producten in reguliere winkels 
verder te vergemakkelijken.

Al meer dan tien jaar geleden 
was het NIK de eerste die een 
pagina op zijn website inruimde 
met een overzicht van alle lijsten 
die er wereldwijd te vinden zijn. 
Deze steeds geactualiseerde lijst 
is nog steeds beschikbaar, maar 
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voor de smartphone gebruiker is 
er nu ook de app ‘Is it Kosher’.
Voor de Iphone en Ipad gebruiker 
is er nog geen versie van ‘Is it 
Kosher’. Maar de maker van de 
app is inmiddels wel bezig om de 
ontwikkeling van die versie te 
verzorgen.

Laagdrempelige Sjabbat-
siddoer
We beginnen het jubileumjaar 
met de start van het Joodse jaar 
5774 (Loeach, wapen, Kasjroet-
lijst app) en hopen een van de 
meest aansprekende activiteiten 
in het kader van het jubileum te 
kunnen lanceren kort voor het be-
gin van het algemene jaar 2014. 
Dan komt namelijk een nieuwe, 
laagdrempelige siddoer voor Vrij-
dagavond en Sjabbatochtend en 
voor Sjabbat thuis, van de druk-
pers gerold.

Voortgang Siddoer – opvolger 
van de Siach Jitschak
Het werk aan de opvolger van 
onze huidige siddoer, Siach 
Jitchak, kon zoals u weet pas een 
serieuze aanvang nemen als er 
een digitaal bewerkbare versie 
zou zijn. Deze is nu eindelijk 
beschikbaar mede dankzij uiterst 
capabele assistentie waarvan het 
NIK zich sinds kort heeft weten 
te verzekeren.

Daarmee is het werk aan de 
nieuwe siddoer een nieuwe fase 
ingegaan. Het redactie-team, de 
rabbijnen R. Evers en I. Vorst 
hebben zich al verdiept in de re-
sultaten van een enquête (2007) 

onder de gebruikers van de Siach 
Jitschak. Zij zullen zoveel moge-
lijk met de wensen, verlangens en 
adviezen die daarin voorkomen 
rekening houden. 

Op basis van de opdracht die 
de redactie van de Permanente 
Commissie heeft meegekregen, de 
visie van de beide rabbijnen zelf, 
de uitkomsten van het gebrui-
kers onderzoek en niet onbelan-
grijk de technische en financiële 
mogelijkheden is het redactie-
team nu aan de slag gegaan met 
het samenstellen van een nieuwe, 
gebruiksvriendelijke siddoer.

OJEC vraagt aandacht voor 
Egypte
Het Overlegorgaan Joden 
en Christenen (OJEC) heeft 
op  geroepen tot steun aan 
de Kopten in Egypte. In een 
brief die vooral gericht is aan 
de christelijke achterban van 
de in het OJEC participe-
ren  de organisaties schrijft 
OJEC-voorzitter Pieter Goe-
den dorp:
Zoals u allen heeft kunnen zien, 
is de politieke situatie in Egypte 
de laatste weken dramatisch ver
slechterd. Sentimenten die al 
langer ten opzichte van de chris
telijke (Koptische) bevolking in de 
Egyptische samenleving leefden, 
kwamen tot een uitbarsting toen 
extremisten overgingen tot brute 
wraakacties. Tientallen kerken, 
waarvan sommige uit de vierde 
eeuw, gingen in vlammen op. Er 
vielen doden en gewonden.
Gelukkig zijn er ook andere be

richten, zoals die van gematigder 
moslims die samen met hun chris
telijke landgenoten kerken pro
beren te beschermen tegen plun
dering en brandstich tingen. 
Daarom roept het OJEC de 
Nederlandse kerkgenootschap
pen op om deze krachten daar 
waar maar enigszins mogelijk te 
ondersteunen, door middel van 
dialoogverbanden die er wellicht 
al zijn of anders door het aan
gaan van die banden.
Het OJEC trekt een parallel met 
de eigen duaal-religieuze samen-
stelling en legt een verband met 
de verdrijving van de Joden uit 
Egypte in de jaren ’50.
In de verscheidenheid van de in 
het OJEC samenkomende (reli
gieuze) gemeenschappen toont 
zich de kracht en pracht van 
een samenleving. Het wegval
len van één daarvan, zoals met 
de verdrijving van de Joodse 
gemeenschap uit Egypte in de 
jaren ’50 gebeurde, leidt tot een 
verarming van een cultuur en 
de verzwakking van een land. 
In wederzijds respect kunnen de 
participanten in een samenle ving, 
al leven zij vanuit verschillende 
geloofsovertuiging, vormge
ven aan de noodzakelijke plurifor
miteit. Zo is juist bij de ernstige 
spanning waaronder de Egyp
tische samenleving gebukt gaat 
onderlinge dialoog nodig en is 
steun voor minderheden die door 
het geweld in het voortbestaan 
bedreigd worden onmisbaar.
Het OJEC heeft zich tot minister 
Timmermans van Buitenlandse 
Zaken gewend met het verzoek 
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Prijs Siddoeriem

De Sjabbatsiddoer en Sjabbat 
Thuis kosten samen € 25,-.

De twee banden tellen ruim 400 
pagina’s, volledig full colour 
uitgevoerd, genaaid, omhuld door 
een harde gelamineerde kaft.

De Sjabbatsiddoer los (328 
pagina’s) kost € 19,50

zich in te spannen voor het 
democratisch proces in Egypte en 
het lot van de Koptische chris-
tenen tot zijn verantwoordelijk-
heid te rekenen

Met vriendelijke groet en u 
een heel goed en zoet 5774 toe-
wensend,
De Permanente Commissie tot 
de Algemene Zaken van het 
Nederlands-Israëlitisch Kerk-
genootschap

Jaap Hartog, voorzitter
Ruben Vis, secretaris

Sjabbat Thuis los kost (96 pa gi-
na’s) € 8,50

Beide boeken zijn te verkrijgen 
bij Jad Achat, in de winkel of via 
www.jadachat.nl 
of
Stichting Jad Achat
Postbus 7967
1008 AD Amsterdam
Tel. 020-301 8494Le hadliek neer sjel sjabbat ...
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Regelmatig koop ik bij Parimar/
de Boekenmarkt in Den Haag 
ramsj boeken. Parimar heeft 
een prachtig boekenaanbod 
voor elk wat wils. Op de website 
kunt u het hele aanbod zien. Af 
en toe sturen zij een vouwblad 
met de nieuwste aanwinsten. 

In het laatste vouwblad zag ik Cha
nuka Lights staan van Michael J. 
Rosen en Robert Sabuda, een (En-
gels) pop up boek. Robert Sabuda 
is een meester in het maken van 
pop up boeken. Een pop up boek is 
een boek dat als je het open doet, 
een prachtige 3D ervaring geeft 
omdat er van alles uit op ‘popt’. 

Het is een aparte vorm van kunst 
die zeer tot de verbeelding spreekt.
Door Parimar ben ik pop up boe-
 ken gaan verzamelen. Ik  heb er
al een aantal en dit is ook
weer een juweeltje. 

Het boek Chanuka Lights geeft 
acht pop up scènes die net als de 
vlam van de shamash kaars de 
plaatsen en tijden verlicht waar de 
Joden Chanoeka hebben gevierd 
o.a. in een woestijntent, de ruimte 
van een vluchtelingenschip, de eer-
ste Joodse nederzetting in de Nieu-
we Wereld, een kibboets, een scè-
ne waarin de wolkenkrabbers van 
de stad een grote menora worden.  

Chanuka Lights
door Anneke van Rhijn

Boeken kunt u bestellen door 
een e-mail te sturen of te bel-
len met Parimar om het ge-
wen ste boek te reserveren. 
Kijk eerst op www.parimar.nl
U maakt het bedrag over met € 5 
ver zendkosten (ongeacht hoeveel 
boe ken u besteld) en binnen een 
paar dagen heeft u het boek in 
huis. U kunt boeken op afspraak 
ook ophalen. Chanuka Lights 
kost € 12,50 excl. verzendkosten. 

De pop up pagina waarop de kibboets met de olijfboomgaard
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In november was het 75 jaar ge-
leden dat de Kristallnacht plaats-
vond. Ter gelegenheid van de 
her denking van deze grote po-
grom door de nazi’s werden in het 
Duitse grensgebied – Ostfries-
land – allerlei tentoonstellingen 
en projecten georganiseerd. Die 
zijn overzichtelijk weergegeven 
in een brochure Reise ins jüdi
sche Ostfriesland, die – en dat is 
interessant voor Joodse Nederlan-
ders die aan de andere kant van 
de grens in het noorden wonen – 
ook wandeltochten bevat door dor-
pen en steden in de regio, die zo 
hun Joodse verleden blootgeven.  

In de familieoverzichten van de 
boeken over de Groninger Joodse 
geschiedenis van de Mr. J.H. de 
Vey Mestdagh Stichting staan 
deze plaatsen vaak vermeld. Er 
bestonden vanouds veel fami-
lie- en handelsbetrekkingen met 
leden van de Duitse Joodse ge-
meenten. Er waren, zo leren die 
uitgaven, heel wat Joodse jongens 
in Groningen die graag een Duits 
Joods meisje trouwden: zij had-
den de naam heel lekker te kun-
nen koken en ook verder goede 
huisvrouwen te zijn. Het kan dus 
heel boeiend zijn die wandelingen 
te maken, want die geschiede-
nis is deel van de eigen historie. 

Geschiedenis vanaf 1530
Dat verleden begint omstreeks 
1530. In de heerlijkheid Gödens 
kregen Joden betrekkelijk makke-
lijk Schutz en Geleitsbriefe. Er 
was wel degelijk sprake van dis-
criminatie, maar de groei van een 

Joodse gemeente was mogelijk. De 
geschiedenis van Neustadtgöden 
lijkt op die te Winschoten: op een 
gegeven moment (1850) was 25% 
van de bevolking Joods.  In 1744 
werd Ostfriesland Pruisisch en 
dat betekende verlies van veel van 
de toch al niet grote persoonlijke 
vrijheden. Joden werden zwaar 
belast. Berucht was de maatre-
gel van koning Frederik II, die in 
1769 de Porseleinbelasting invoer-
de. Bij vererving of verkrijging 
van een nieuwe Schutzbrief (zeg 
maar een verblijfsvergunning) of 
verwerving van vastgoed moesten 
Joden voor 300 Reichstaler porse-
lein uit de koninklijke porseleinfa-
briek te Berlijn kopen en ze waren 
verplicht dit te exporteren naar 
het buitenland. De meeste Jo-
den verdienden echter maximaal 
200 Reichstaler per jaar. Dit had 
een grote emigratie tot gevolg.  

De link naar de opmerkelijke histo-
rie van de in Meppel geboren zonen 
van de Joodse hoefsmid Duveen is 
duidelijk: hun moeder stuurde hen 
omstreeks 1866 met een partij 
Delfts Blauw naar Engeland, om 
het Hollandse aardewerk daar te 
verhandelen. Er groeide een grote 
kunsthandel in Londen en New 
York uit en een van de broers werd 
uiteindelijk in de Britse adelstand 
verheven. Moeder Duveen wist 
heel inventief uit een vernederen-
de en zware belastingmaatregel 
in het buurland, een lucratief idee 
voor haar zonen te destilleren.   

De gelijkstelling van Joden aan 
andere burgers, die bij ons in 1796 

een feit werd, had in Ostfriesland 
pas in 1870 plaats. Joden konden 
sindsdien in betrekkelijke vrede 
in het gebied leven, maar econo-
misch waren er niet heel veel mo-
gelijkheden, zodat, net als in Gro-
ningen, de kleine kehillot na 1900 
terugliepen. In 1925 was slechts 
0,84% van de Ostfriese bevolking 
Joods. In 1932 al had de partij van 
Hitler er de absolute meerderheid 
en in maart 1933 begon reeds de 
boycot van Joodse bedrijven. Tij-
dens de Kristallnacht werd vrij-
wel overal de synagoge verwoest, 
men plunderde en mishandelde de 
Joodse bevolking en dreef die bij-
een. De nazi’s voerden de mannen 
vervolgens af naar het strafkamp 
Sachsenhausen, waar zij enkele 
maanden gevangen werden gehou-
den. Velen vluchtten daarna naar 
het buitenland, ook naar Gronin-
gen, dat niet ver van huis lag en 
toch veilig leek. Ook in Duitsland 
wonende Nederlandse Joden de-
den dat, zoals het echtpaar Aus-
sen uit Leer, dat naar Winscho-
ten uitweek. Hun dochter hadden 
zij in 1936 niet de ‘Duitse’ naam 
Liesel mogen geven (naar hun 
moeders Karolina en Selma). De 
Nederlandse consul en de Land
rat moesten eraan te pas komen, 
waarop het kind haar naam toch 
kreeg. Liesel kwam van Elisabeth, 
constateerden die, en dat was toch 
echt een Hebreeuwse naam. Lie-
sel werd vanuit Winscho ten met 
haar ouders alsnog gedeporteerd. 
In Leer is een plein naar haar 
vernoemd. Joden die in 1940 in 
het grensgebied woonden, depor-
teerde men veelal via Theresien-

Een tocht langs Joods Ostfriesland
door Han Lettinck en Els Boon 
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stadt naar het getto van Lodz.  

In Emden, waar de grootste 
Jood se gemeente was en de rab-
bijn zetelde, werden in 1947 en 
1948 meer dan 2000 Joden in de 
Karl-von-Müllerkazerne onderge-
bracht. Hier wachtten zij, veelal 
overlevenden van de kampen, de 
toe stemming af om naar Israël 
te mogen reizen. De Emdener 
kille bestond als laatste Joodse 
Gemeente in het Duitse grensge-
bied tot 1984, toen ging die op in 
de Joodse Gemeente Oldenburg. 

De puddingfabriek
In de folder is echter ook aandacht 
voor de tijd dat Joden gewoon on-
derdeel uitmaakten van het alle-
daagse leven. Het gaat over vee-
handelaars en textielkooplieden, 
waarmee Groningse Joden volop 
zaken deden, een Joodse schutters-
koning in Esens en Joodse soldaten 
die in de Eerste Wereldoorlog voor 
Duitsland vochten. Hun namen 
wer den in de nazitijd op het monu-
ment van Weener ongestoord gela-
ten. In dezelfde grensplaats had 
‘droge’ Polak uit Groningen een fi-
liaal van zijn puddingfabriek. Der 
Mandelpudding von Polak galt 
seit Ende des 19. Jh. als einer der 
besten und berühmtesten im gan
zen Reich. De route leidt langs het 
fabrieksgebouw. In filialen van de 
Duitse supermarktketen Rewe zijn 
de nostalgische geel-rode pakjes 
puddingpoeder nog altijd verkrijg-
baar. Het was ook hier dat men 
chanoekabals organiseerde, waar-
op ongetwijfeld Joden uit het Ne-
derlandse gebied afkwamen, zoals 

in Winschoten Duitse Joden bij 
zulke feesten te gast waren. Met 
enige trots wordt vermeld dat de 
moeder van de Amerikaaanse ko-
mieken the Marxbrothers uit Dor-
num kwam. De kinderarts Sophie 
Prag was de eerste vrouwelijke 
leerlinge van het gymnasium te 
Jever. Max Windmüller uit Emden 
was een Joodse verzetsman, die 
veel Joodse vluchtelingen hielp. In 
Leer heet een jeugdherberg naar 

rabbijn Manfred Gans uit New 
York, die hier in de Joodse gods-
dienstonderwijzerwoning werd 
ge boren. Dat huis staat er nog en 
de druif die de gevel bedekt, werd 
in 1909 geplant door godsdienst-
onderwijzer Lasser (Lazarus) Abt.
Recha Freier, die in dit gebied de 
jeugd-alija introduceerde en be-
geleidde, werd te Norden, even-
eens in een ambtswoning van 
een Joodse gemeente, geboren. 
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Zij redde duizenden Joodse kin-
deren en jongeren het leven door 
hen naar Palestina te loodsen. Zij 
stierf in 1984 te Jeruzalem. Uit 
Esens kwam de 19e-eeuwse opera-
zangeres Sara Oppenheimer, voor 
wie Richard Wagner zijn anti-
Jood se gevoelens opzij wilde zet-
ten. Hij bood haar een contract 
aan, hetgeen ze echter afwees. 

Bijzonder waddeneiland
Bijzonder is de geschiedenis van 
het waddeneiland Norderney. In 
tegenstelling tot Borkum was dit 
niet antisemitisch. Vanaf 1820 
gin gen meer en meer Duitse Joden 
er op vakantie. Ook Franz Kafka 
logeerde hier een paar maal. Er 
kwamen kosjere hotel-restaurants 
van Abraham van der Wall en de 
familie Falk. Bakker David Bene-
dix Goldstein uit Norden dreef in 
het seizoen een kosjere gaarkeu-
ken voor zijn vakantievierende ge-
loofsgenoten. Dit is vergelijkbaar 
met de zaak van de broers Van 
Hessen, slagers te Groningen, die 
gedurende de drie zomermaanden 
een slagerij op Schiermonnikoog 
uitbaatten. Op het eiland was een 
kindervakantiehuis van de Zions
loge te Hannover. De plaatselijke 
speelbank was in 1833 eigendom 
van Samuël Hartog. Badgasten 
uit heel Duitsland legden geld bij 
elkaar voor een synagoge, die ei-
genlijk alleen in het badseizoen 
dienst deed. De Winschoter foto-
graaf  Liepman van der Ven had 
er een studio, want mensen die 
uit zijn willen wel op de kiek. 
Maar in 1933 was het gedaan: 
het eiland werd Judenfrei ver-

klaard. De synagoge verkocht 
men in 1938 aan een ijzerhan-
delaar. Er is één muur van over. 

In de brochure staan alle adres-
sen van de Joodse begraafplaat-
sen in de regio vermeld. In de 
jaren 1980 liet mr. J.H. de Vey 
Mestdagh, Rijksarchivaris in Gro-
ningen, in samenwerking met 
het Ostfriesische Landschaft te 
Aurich ook alle Joodse zerken in 
deze Duitse regio fotograferen en 
de Hebreeuwse grafteksten door 
Wout van Bekkum en Karel Jon-

Vervolg 'Een tocht langs Joods Ostfriesland'

geling in het Nederlands verta-
len. De Mr. J.H. de Vey Mestdagh 
Stichting droeg vorig jaar deze bij 
de stichting berustende Duitse 
fo to’s en vertalingen over aan de 
Groninger Archieven, zodat ze toe-
gankelijk werden voor iedereen 
die wortels in Ostfriesland heeft 
en op zoek is naar familiegraven. 

Uit: Reise ins Jüdische Ostfriesland
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Nieuws over de Joodse begraafplaatsen in de provincie 
Groningen

door Willem Fokkens

Leek
In overleg met het Joodse 
Schooltje is met de Stichting 
SAVE  (St. Anna v. Ewsum) de 
afspraak gemaakt de stenen 
op de begraafplaats weer  in 
goede staat te brengen. Ook in 
de toekomst kan op de Stich-
ting een beroep worden gedaan. 

Loppersum 
De Historische Vereniging  
heeft  afgelopen zomer alle ste-
nen hersteld, schoongemaakt 
en geschilderd. De Vereniging  
zal ook de komende jaren zorg-
dra gen voor het onderhoud . 

Appingedam 
Het metaheerhuis staat op instor-
ten. In combinatie met de syna-
goge en de bijgebouwen heeft de 
Provincie Groningen subsidie toe-
gezegd voor de restauratie. De sy-
nagoge is eigendom van de Stich-
ting Oude Groninger Kerken . 

De Maten 
Op deze  begraafplaats in de om-
geving van Ter Apel is geen enkele 
grafsteen meer aanwezig. Onbe-
kend wie er begraven zijn. Na ge-
sprekken met buurtbewoners  is er 

in september onderzoek gedaan op 
de begraafplaats, met positief re-
sultaat. Dat wil zeggen, er is een 
gedeelte van een grafsteen gevon-
den, hetgeen een bewijs levert dat 
er inderdaad in het verleden graf-
stenen gestaan hebben. In 2014 zal 
het onderzoek worden voortgezet.  

Grafsteen op de 'nieuwe' Joodse 
begraafplaats in Loppersum

Uit: De Joodse begraafplaatsen 
in de Provincie Groningen
Fotografie: Robert Mulder

Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.
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De kranten staan vol van aller-
lei rampspoed en meestal is goed 
nieuws geen nieuws, maar als je 
goed oplet zie je af en toe ook een 
positief stuk. Wat voor de Neder-
landse kranten geldt, geldt ook 
voor de Israëlische kranten w.o. 
de Jerusalem Post, die ik al vele 
jaren lees. Ook hierin veel kom-
mer en kwel, maar een positief 
bericht uit de Jerusalem Post wil 
ik u niet onthouden. Daarnaast 
ook een bericht over een recente 
vondst in Jeruzalem. Ook vroe-
ger liepen de geschillen hoog op. 

Geboorte van een bijzonder 
kind
Op 3 november 2013 is in Tsfad 
in het Tsfad’s Ziv Medisch Cen-
trum een kind geboren, zoon van 
een Syrische moeder die de Sy-
rische burgeroorlog ontvlucht-
te om haar kind te krijgen.
Toen de a.s. moeder zich reali-
seerde dat er in haar omgeving 
niemand was die haar kon helpen 
bij de bevalling, liet zij zich naar 
de grens brengen in de hoop dat 
Israëlische soldaten haar naar 
een lokaal ziekenhuis zouden 
brengen. De bevalling was al be-
gonnen toen de IDF (Israel De-
fenc Force) haar heel snel uit de 
omgeving van Kuneitra (uiterste 
zuid-westen van Syrië) overbracht 
naar Tsfad. Hier beviel zij van een 
zoon. (Tsfad is een stad in het mid-
den oostelijke deel van de Galiel, 
vlakbij het meer van Tiberias). 

Tot nu toe werden alleen gewonde 
Syriërs die onder de honderden 
burgers die aan de oorlog probe-

ren te ontsnappen en medische 
hulp in Israël zoeken, behandeld 
in Tsfad. Op zich ook al bijzonder.

De moeder die 20 jaar is en ver-
pleegster, beviel van een gezonde 
baby. “Ik heb niet het gevoel dat 
ik in een vijandig land ben”, ver-
telde zij. “De staf is zeer behulp-
zaam en zorgt goed voor mij”. 
Zij vertelde dat er een ernstig 
voedseltekort is in haar land 
en dat veel bewoners alleen op 
rijst leven. In Ziv werden haar 
vlees en groenten gegeven. Ook 
haar baby kreeg liefdevolle zorg.  

Om haar te beschermen als zij te-
ruggaat naar Syrië worden er geen 
details over haar identiteit gege -
ven.  
Mira Eli, de Ziv verpleegster die 
verantwoordelijk is voor de beval-
lingen in Ziv vertelde dat er geen 

problemen waren geweest bij de be-
valling. “Wij omhelsden haar na de 
bevalling, gaven haar een douche 
en eten. Ook gaven we haar postna-
taal advies. Ze is een jonge vrouw 
die zonder haar man of iemand 
anders die haar vergezelde, bij ons 
kwam. Het was haar eerste kind.
Ons doel is ook te bewerkstelli-
gen dat elke nieuwe moeder haar 
bevalling zich herinnert als een 
onvergetelijke positieve ervaring, 
ongeacht etnische, nationaliteit 
of religieuze achtergrond”, zei Eli. 

Oude ‘tovenaarsvloek' opge-
graven in de City of David
Wraak heeft altijd een grote 
rol gespeeld in de annalen van 
de literatuur, de Bijbel en na-
tuur lijk in het gewone leven. 
De Israel Antiquities Authority 
vond recent een casus van oude 
wraak toen archeologen een 1700 

Goed nieuws is geen nieuws…
door Anneke van Rhijn

Een verpleegster controleert een Syrische vrouw die in Israël beviel. 
Foto: Hannah Bickel
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jaar oude vloek opgroeven, ge-
schreven in het Grieks, op een op-
gerolde loden plaat en geschreven 
door een tovenaar. De plaat werd 
een paar maanden geleden gevon-
den in een van de kamers van een 
heel groot gebouw uit de Romein-
se periode, in de buurt van de Gi-
vati parkeerplaats in Jeruzalem. 

Een vertaling van de sinistere 
tekst op de plaat die werd ge-
vonden in een gebouw uit  de 3e
eeuw, dat werd vernietigd door
een aardbeving in 363, werd re-
cent gepubliceerd. 
Men is ervan overtuigd dat het 
een ‘wraakplaat’ is met een 
tekst die door een tovenaar 
werd geschreven in opdracht 
van een benadeelde vrouwelij-
ke klant, die Kyrilla heette. 
De plaat was 1700 jaar opge-
rold maar is in een uitstekende 
conditie. Er staat een Griekse 
wraaktekst op die op één kant 
van de plaat is geschreven met 
het vervolg op de achterzijde.  

Volgens Robert Daniel van de Uni-
versiteit van Keulen, een expert op 
dit terrein, staat er een vloek op 
die Kyrilla bedoelde voor een man 
die Iennys heette, voortkomend uit 
een juridisch geschil. De details 
van het conflict zijn niet duidelijk.
Daniel gelooft dat Kyrilla een 
professionele tovenaar heeft inge-
schakeld. Deze tovenaar roept 
de hulp aan van de goden van 
de onderwereld inclusief Pluto, 
Hermes, Persephone en de Meso-
potanische godin Ereshkigal, ten- 
einde Kyrilla te ondersteunen. 

"Ik sla en sla neer en breng de tong 
tot zwijgen, de ogen, de toorn, de 
gramschap, de woede, het uitstel, 
de tegenwerking van Iennys” is 
de tekst op een deel van de plaat. 
“Kyrilla probeert hiermee contro-
le te krijgen over haar juridische 
tegenstander”, zegt Daniel. “Te-
gelijkertijd kunnen we niet uit-
sluiten dat het schrijven van de 
tekst op de plaat vergezeld ging 
van het met hamer en spijkers 
slaan op de beeltenis van Iennys 
in een soort oud voodoo ritueel. 
Kyrilla verborg de loden plaat vlak 
voor het gebouw werd verwoest 

door een aardbeving. Het gebouw 
werd verlaten en is nooit weer in 
gebruik genomen”, aldus Daniel. 
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extra maand Adar aan de Joodse 
kalender toegevoegd. Dat heeft tot 
gevolg dat Poerim precies twee 
maanden later valt, namelijk op 16 
maart en op 14 Adar Beth (Beth 
is de tweede letter van het He-
breeuwse alfabet); en dat is weer 
aan de late kant. Voor uw gemak 
hierbij het Hebreeuwse alfabet, 
ook met de getalswaarden erbij. 

U herinnert zich wel dat Cha-
noeka eveneens extreem vroeg in 
het jaar was, eind november, een 
beetje vreemd. Na Poerim zijn al-
le feest- en treurdagen weer ge-
normaliseerd. De maanden van 
de Joodse kalender hebben 29 of 
30 dagen – geen synchronisatie 
dus met de gangbare kalender. 

Er is veel te vertellen over Toe 
Bisjwat. Helaas heb ik daar niet 

voldoende ruimte voor, aange-
zien u uiteraard op het recept 
zit te wachten – dat komt! In de 
Tora wordt er op verschillende 
plaatsen gemeld hoe belangrijk 
bo men zijn. Bijvoorbeeld in De-
variem (Deuteronomium) 20:19 
en in Wajikra (Leviticus) 19:23 
(zelf maar even opzoeken!). 

Er worden zoveel mogelijk vruch-
ten gegeten die op Toe Bisjwat 
te krijgen zijn. Wij – buiten Is-
raël proberen de Zeven Soorten 
(Sjiv’at Haminiem) bij elkaar 
te scharrelen, u weet het nog 
wel: tarwe en gerst, wijnstok 
(drui ven), vijg en granaatappel, 
o lijf (= olie) en dadel (honing).  
Bovendien: lekker veel fruit! 

De kibboets
Eén herinnering aan Toe Bisjwat 
wil ik nog met u delen. Toen ik 
zo’n jaar of twintig was – het lijkt 
een ander leven! – heb ik ongeveer 
een halfjaar in kibboets Matsoeba 
(noord-west Israël, tegen de Liba-

Amandelbloesem

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Als u JaGDaF nr. 125 ontvangt 
is het alweer een paar weken ge-
leden dat u allen Chanoeka hebt 
gevierd, latkes hebt gebakken en 
gegeten, met de sewiewon (dreidel) 
uw geluk hebt beproefd en mis-
schien ook al de kleffe soefganiot, 
gevuld met jam of room hebt gege-
ten. Toch staat er in dit nummer 
nog van alles te lezen over Cha-
noeka – alvast voor volgend jaar! 

Donderdag, 16 januari 2014 is 
het Toe Bisjwat. Toe is de weer-
gave van twee letters uit het He-
breeuwse alfabet (de tet en de 
waf, respectievelijk de negende 
en de zesde letter, is samen 15). 
Sjewat is de naam van de vijfde 
maand van de Joodse kalender. 
De Nederlandse naam voor dit 
feest is Nieuwjaar der Bomen. 
Gebruikelijk is het dat met Toe 
Bisjwat alle amandelbomen in 
volle witte (misschien met een 
heel klein vleugje rose) bloei 
staan. Een wonderschoon gezicht; 
bijvoorbeeld als je in de bus zit 
van Jeruzalem naar Tel Aviv. Eén 
witte zee van amandelbloesem! 
Maar dit jaar weet ik het niet. 
Ik woon niet in Israël, ik zou me 
echter kunnen voorstellen dat 
er nog geen amandelbloesem te 
zien is: 16 januari! Dat is extreem 
vroeg in het Joodse jaar. Daar is 
wat op bedacht. Met Poerim, het 
feest na Toe Bisjwat wordt er een 

Toe Bisjwat
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nese grens) gewerkt. Dat was in 
1957-1958. Je kon niet kiezen wat 
je het leukste werk leek. Iedere 
dag keek je op een heel groot bord 
waar iedereen kon zien waar hij 
ingedeeld was. Op die manier heb 
ik op vele verschillende plaatsen 
gewerkt. Waaronder op een goede 
dag in het kinderhuis. Toen sprak 
ik al voldoende Hebreeuws – vond 
men – dat ze me daar maar eens 
de gang van zaken wilden laten 
zien, ervaren en voelen. Daarop 
ga ik verder niet in; dan zou ik 
de hele krant (pardon, het ma-
gazine!) vol kunnen schrijven. 
Het was Toe Bisjwat! Vreugde 
alom in het kinderhuis en bij de 
leidsters, kinderverzorgsters. 
Bakken vol bloemen werden ge-
bracht, heel vroeg in de ochtend. 
Wij moesten samen met de kleine 
meisjes (van 3 tot 6) bloemen-
kransen maken. De meisjes kre-
gen feestjurkjes aan en bloemen-
kransen in het haar. De jongetjes 
kwamen er wat bekaaid af, maar 
mochten later, toen de open wagen 
achter de trekker kwam, bloemen 
strooien. Alle kinderen klommen 
op die open wagen, of werden 
erop getild; de volwassenen er-
bij, en daar begon de tocht door 
de kibboets. Allemaal zongen we 
Toe Bisjwat liedjes: “Toe Bisjwat 
hé’giea, chag ha-ilanot…” (Toe 
Bisjwat is gekomen, feest van de 
bomen). En allerlei andere liedjes. 

Het was stralend weer, de aman-
delbomen stonden in volle bloei en 
het was één groot feest (voor mij 
in het bijzonder). We eindigden bij 
het chadar-ochel (de eetzaal) en 
daar was een buffet van vruchten, 
limonade en taart. Kon het beter? 

Tenslotte het recept. Dat heb ik 
van Anneke van Rhijn gekre-
gen en zij had het weer uit een 
krant. Het leek me een mooi Toe-
Bisjwat-recept. Zij heeft deze cake 
al een paar keer gemaakt – zeer 
de moeite waard. Helaas heb 
ik geen tijd gehad ook zelf deze 
cake te maken; ga ik binnenkort 
zeker doen. Probeert u het ook?  

Appel-rozijnencake
Meng de rozijnen in zoete kid-
doesjwijn (in het originele recept 
stond rum, kan natuurlijk ook), 
sui ker en wat warm water. Zet 
het een halve minuut op volle 
kracht in de magnetron, dan wel-
len ze sneller. Schil onder tussen 
de appels, snijd ze in kleine blok-
jes, besprenkel die met citroen-
sap: zo worden ze niet bruin.
Doe boter en suiker bij elkaar in 
een grote kom en klop met een 
mixer minstens 3 minuten, tot 
het een mooi zalvig geheel is. 
Breek er één voor één de ei eren 
in. Mix weer heel goed, ter wijl je 
ook de vanille toevoegt. Haal je 
mixer eruit en spatel bloem, maï-

zena, bakpoeder en zout erdoor 
tot je geen klontjes meer hebt.
De maïzena zorgt ervoor dat de 
cake luchtig wordt, ook al stop je 
er appels en rozijnen in. Giet in-
dien nodig de rozijnen af en roer 
ze met de appels door het beslag. 
Giet het geheel in een ingevette 
cakevorm en zet deze 60 tot 75 
minuten in een oven van 160 gra-
den. Laat hem in de oven even tot 
rust komen. En dan een dikke 
plak nog warme cake – en ja waar-
om niet? Het is toch feest? – een 
dot vers geklopte slagroom erop 
(vooral niet uit een spuitbus!!). 

Ingrediënten
. 50 gr rozijnen
. 1 el rietsuiker
. 25 cc zoete kiddoesjwijn
. 2 forse appels (jonagold of zo)
. citroensap
. 225 gr boter
. 200 gr rietsuiker
. 4 grote eieren
. 1 tl vanille-extract
. 225 gr bloem
. 25 gr maïzena. 
- snuf zout
. 2 tl bakpoeder
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Guus Luijters Kinderkroniek 
1940-1945
Tijdens de Sjoa zijn ongeveer 
18.000 Joodse kinderen vermoord. 
Een paar honderd kinderen keer-
den terug uit de kampen. Enkele 
duizenden overleefden door on-
der duik of vlucht naar het buiten-
land. In dit boek laat Guus Luij-
ters het kind zelf spreken. Aan 
de hand van dagboeken, brieven 
en getuigenissen van en over 
kin deren volgt hij hun leven 
op de voet. Van de inval van de 
Duitsers tot de scheiding van het 
onderwijs, van de invoering van 
de Jodenster tot hun deportatie 
naar Westerbork - en tenslotte 
naar Auschwitz, Sobibor en an-
dere kampen, waar zij samen met 
hun moeders werden vermoord.
Waar In Memoriam de kinderen 
hun naam en gezicht teruggaf, 
vertelt Kinderkroniek hun verhaal.
Van veel kinderen die anoniem
voorkomen in de verschillen-
de bronnen, heeft Luijters de 
naam gevonden. Ook heeft 
hij geprobeerd te achterha-
len hoe het hen is vergaan. 
€ 22.95 

Bo Lidegaard Landgenoten
Toen in september 1943 bekend 
werd dat de nazi’s van plan wa-
ren de joodse inwoners van Dene-
marken te deporteren, werd direct 
groot alarm geslagen. Spontaan 
kwam een grootscheepse red-
dingsactie op gang. Beschermd 
door een groot deel van de Deense 
bevolking konden veel Joden zich 
aan de kust verzamelen, van-
waar ze met vis sersboten naar 

het neutrale Zweden werden ge-
bracht. Niet alleen overleefden 
bij na alle Deense Joden de na-
ziterreur, maar ook troffen ze 
bij terugkeer na de oorlog hun 
huizen en bezittingen zo aan 
als ze die hadden achtergelaten.
Historicus Bo Lidegaard vertelt 
de fascinerende geschiedenis van 
het Wonder van Denemarken.  
Zijn boek is deels gebaseerd op 
nooit eerder gebruikt bronmate-
riaal: veelal persoonlijke brieven 
en aantekeningen van de mensen 
die op de vlucht waren of de vlucht 
mogelijk maakten. De bronnen zijn 
afkomstig uit alle geledingen van 
de samenleving, van lokale boeren 
en vissers tot de nazileiders in Ber-
lijn. Landgenoten is een knap ge-
schreven, indrukwekkend verhaal.  
€ 24.95 

Elio Vittorini Mens of niet
Het verhaal van het Milanese 

verzet tegen de Duitsers en hun 
Italiaanse handlangers. We vol-
gen N-2, de leider van een ver-
zetsgroep, bij het beramen van 
aanslagen, bij de discussies met 
de kameraden, en op zijn zwerf-
tochten door de stad, opgejaagd 
door de militie van de Zwarte 
Hond. De strijd culmineert in een 
overval van N-2 en zijn mannen op 
het gerechtsgebouw, waar zij een 
bloedbad aanrichten onder de daar 
aanwezige fascisten. Als repre-
saille worden tientallen burgers 
opgepakt, gefusilleerd en vervol-
gens ter afschrikking in het cen-
trum van Milaan tentoongesteld.
Het boek is doorspekt met vragen, 
met twijfel. Zoals Selva sprekend 
over N-2 zegt: Een man moet een 
vriendin hebben. En zeker als hij 
een van ons is. Hij moet gelukkig 
zijn. Hoe kan iemand weten wat de 
mensen nodig hebben als hij zelf 
niet gelukkig is? Dáár vechten wij 
voor. Dat de mensen gelukkig zijn.
De roman werd in 1984 en in 
1995 ook al in het Nederlands 
ver taald. Hij kreeg lovende kritie-
ken, maar vond nauwelijks zijn 
weg onder lezers. Het is goed dat 
Uitgeverij Schokland de lezer 
nu een nieuwe kans geeft. Het 
boek verdient gelezen te worden.  
€ 23.90 

Pascal Verbeken en 
Herman Selleslags  Tranzyt 
Antwerpia, reis in het spoor 
van de Red Star Line 
Op zoek naar een betere toekomst 
trokken miljoenen Oost-Europea-
nen naar Antwerpen, waar ze 
met een schip van de Red Star 
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Line doorreisden naar Amerika. 
Een van de gelukzoekers was de 
joodse jongen Benjamin Kopp. In 
1912 vertrok hij met paardenkar 
en trein helemaal alleen vanuit 
Nowe Miasto nad Pilica, een dorp 
bij Warschau. Op de vlucht voor 
uitzichtloosheid en dreigende po-
groms. Honderd jaar later doen 
Pascal Verbeken en Herman Sell-
eslags de reis naar Antwerpen 
over, met de nooit gepubliceerde 
me moires van Benjamin Kopp als 

gids. In Tranzyt Antwerpia wek-
ken ze het oude Europa van de 
landverhuizers weer tot leven en 
portretteren ze onderweg het nieu-
we Europa, dat radicaal verand-
ert door massale migratie. Op de 
route lig gen onder meer Warschau, 
Krakau, Auschwitz en Berlijn. De 
reis eindigt in de Antwerpse ha-
venwijk. In de nachtasiels en ho-
tels slapen vandaag nieuwe land-
verhuizers. Ze reizen niet meer 
door naar Amerika, maar blij-

ven. Transitstad Antwerpen is 
voor tienduizenden Oost-Europe-
anen een eindstation geworden.  
€ 29.95 

Miriam Guensberg Poolse 
tranen
Als de jonge Tanek in het vooroor-
logse Polen van eeuwigdurende 
liefde droomt, weet hij nog niet 
welk wreed lot hem zal treffen. 
Bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog voegt hij zich als arts 
bij de Eerste Poolse Pantserdivisie. 
Een bloedige strijd brengt hem 
uit eindelijk in Nederland. Over 
zijn trauma’s, zijn liefdes én de ge-
heimen van zijn verleden praat hij 
zelden. Pas als hij op hoge leeftijd 
opnieuw met geweld wordt gecon-
fronteerd en hij tot actie overgaat, 
volgt er een kettingreactie waar-
bij zijn schrijnende geschiedenis 
zich langzaam openbaart. Poolse 
tranen is een roman die vanuit 
verschillende perspectieven het 
be staan ontrafelt van een bezield 
man die onvermoeibaar naar 
lichtpunten is blijven zoeken.  
€ 19.95  
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15 januari 2014
Toe Bisjwat, Nieuwjaarsfeest van 
de Bomen.
21 januari 
19.30 -21.30 uur, Tresoar, Boter-
hoek 1 in Leeuwarden. Genoot-
schap Nederland-Israël Leeuwar-
den organiseert een lezing door 
Esther Voet, directeur van het 
Cidi over 'De actuele ontwikkelin-
gen in het Midden-Oosten'.
Info www.gnileeuwarden.nl  of 
tel. 058 844 8066.
27 januari
69 jaar geleden werd Auschwitz 
bevrijd door het Russische leger. 
De Verenigde Naties hebben deze 
dag uitgeroepen tot 'International 
Holocaust Day'.
17 februari
19.30-21.30 uur, Het Menno-
huis, Doopsgezinde Kerk, Oude 
Boteringestraat 33, Groningen. 
Entree en consumptie €4. Aan-
melden en info shalom.culture@
gmail.com 
18 februari
19.30-21.30 uur, Tresoar, Boter-
hoek 1 in Leeuwarden. Genoot-
schap Nederland Israël Leeu-
warden organiseert een lezing en 
voordracht van oud Leeuwarder 

mr. Alphons Katan over ‘Slag-
boom tussen dood en leven’ (te-
vens titel van zijn boek)info www.
gnileeuwarden.nl of tel. 0518 421 
512.
15 maart 
Vastendag van Esther, Ta’aniet 
Esther. Begin vasten5.19 uur.
16 maart
Poeriem, Lotenfeest. Hier leest u 
in januari meer over op de websi-
tes van de Joodse Gemeentes van 
Groningen en Leeuwarden, want 
dit gaat weer een spetterend feest 
worden voor Heel Joods Noord 
Nederland!
18 maart
19.30-21.30 uur, Tresoar, Boter-
hoek 1 in Leeuwarden. Genoot-
schap Nederland-Israël Leeuwar-
den ontvangt oud Hoofdkrijgs-
machtrabbijn J.J.P.Boosman, die 
een lezing geeft over ‘Psalmen in 
De Joodse Traditie’. Info www.
gnileeuwarden.nl of tel. 058 844 
8066.

tot en met 1 februari
Museum Sjoel Elburg, Graaf Hen-
driksteeg 2, 8081 CH Elburg.
11-17 uur dinsdag tot en met 
zaterdag ‘Er reed een trein naar 
Sobibor’.
In Museum Elburg ‘Het geheugen 
van de grond’ Info www.sjoelel-
burg.nl

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 2 februari 
Tentoonstelling ‘Sjtetl in de stad’. 
Antwerpen door de lens van Dan 
Zollmann.
tot en met 15 februari
Philip Guston. Terugkeer naar de 
figuratie.
tot en met 16 maart
Schönberg & Kandinsky; Tegen-
draads in kunst en muziek. Deze 
nieuwe expositie toont de ontmoe-
ting van de twee artistieke revo-
lutionairen.
tot en met 5 januari
Herinneringscentrum Kamp Wes-
terbork. In de expositie 'doe en 
voel' is het verhaal van het jon-
getje Leo te zien, te horen en te 
voelen. Deze expositie is speciaal 
voor kinderen van 8-12 jaar. Info 
www.kampwesterbork.nl 
Eveneens tot en met 5 januari
de tentoonstelling over kamp 
Warschau (zie artikel pag. 6
en 7).
13 april 
Stichting Joodse Erfenis, info@
sjoelplein.nl.
Reserveer de datum! 15.00 uur 
Obergumerkerk, Kerkpad 10, 
Winsum. Lezing: ‘Herinnering 
en herleving: Joden in naoorlogs 
Nederland’, door dr. Bart Wal-
let, historicus gespecialiseerd in 
joodse geschiedenis aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam.

Van 9 juni tot en met 30 juni 
is er gelegenheid deel te nemen 

 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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aan een bijzonder studieverblijf in 
Jeruzalem.

Voor verdere info Häkan Beng-
tsson: hakan@swedtheol.co.il 
Tina Blomquist: tina.blomquist@
hotmail.com ofa.roell@home.nl-
van het Genootschap Nederland-
Israël. 

Voor de agenda van de Ambas-
sade van Israël www.israel.nl 
www.kunstenisraël.nl voor de 
agenda van muziek, dans enz.
Info cursussen Crescas 2013-2014 
www.crescas.nl 

De WIZO-literatuurprijs 2014. 
Doe mee, want ‘Boeken boeien en 
binden’, zie www.wizo.nl 
www.joodseomroep.nl  

ZONDAG in de SYNAGOGE 
Zuiderstraat 1, Zuidlaren 
19 januari 15.00 uur
Nienke van Leijden, harp en Ire-
ne Lopes Cardoso, fluit, brengen 
een toepasselijk Joods program-
ma o.a. Mendelssohn Milhaud; 
Dukas en…Kletzmer
februari Klankschalenconcert 
(zie de website voor datum )
23  maart 15.00 uur
Martin Gruday, cello, speelt klas-
sieke muziek en improvisaties, 
geïnspireerd op volksmuziek uit 
de Balkan
27 april activiteit in het kader 
van de 4-meiherdenking (zie de 
website voor nadere informatie)

I.v.m. een beperkt aantal plaatsen 
reserveren gewenst:

Een bijzondere tentoon-
stelling in het Joods His-
torisch Museum

Af en toe moet een mens er eens 
uit, vind ik. Een beetje cultuur 
opdoen, gecombineerd met andere 
aangename zaken in een stad als 
Amsterdam.

Nadat ik de grote overzichtsten-
toonstelling van Malevich en 
tijdgenoten tweemaal had gezien, 
was het tijd voor iets anders. Iets 
heel anders zelfs – en wel in ons 
‘eigen’ Joods Historisch Museum.
Werkelijk een schitterende ten-
toonstelling over twee groothe-
den, beiden grondleggers van iets 

De nieuwe man van El Lissitzky (1890-1941)
Deze litho is ook te zien op de tentoonstelling

Schönberg & Kandinsky

info@synagogezuidlaren.nl 
tel. 050 4061210.
Entree: € 8,50; leden Vereniging 
Behoud Synagoge Zuidlaren en 
begunstigers Stichting het Drent-
se Landschap: € 6,50

Vereniging Behoud Synagoge 
Zuidlaren
www.synagogezuidlaren.nl
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Uitnodiging

Al duizenden jaren wordt op 21 december midwinter gevierd. Na deze 
kortste dag gaan de dagen weer lengen. Het licht, symbool van het 

goede, van kracht en groei, komt terug. In vele culturen en levensbe-
schouwingen wordt een lichtfeest gehouden. Dit jaar viert het Platform 

Religie en Levensbeschouwing in Groningen voor de vijfde keer een 
Lichtceremonie met als thema ‘samen beleven’. Een bijeenkomst waar-

bij we vanuit een aantal heel verschillende tradities iets laten zien, 
horen of met elkaar zullen beleven wat licht voor een ieder betekent. 

En natuurlijk wordt het licht weer gedeeld met alle aanwezigen!

De Lichtceremonie wordt dit jaar gehouden in de 
Synagoge Groningen. 

U bent van harte welkom!

Zondag 22 december van 15.30-17.00 uur (in-
loop vanaf 15.00 uur) in de Synagoge Groningen, 

Folkingestraat 60 

Er is gelegenheid om bij een kopje koffie of thee nog 
even na te praten

In het Platform Religie en Levensbeschouwing werken onder meer 
Boeddhisten, Bahá’í, Brahma Kumaris, Christenen, Hindoes, 

Humanisten, Joden, Moslims, School voor Praktische Filosofie, Soefi’s 
en Vrijmetselaars samen om elkaar te leren kennen en vooroordelen en 

angst tussen mensen weg te nemen.

Meer informatie: zie www.platform-groningen.nl

nieuws in het begin van de twin-
tigste eeuw. Arnold Schönberg is 
ongetwijfeld een van de belang-
rijkste componisten van de vorige 
eeuw, grondlegger van het ato-
nale toonstelsel, én schilder – dat 
wist ik niet. Daarnaast Wassily 
Kandinsky (Der Blaue Reiter), 
eigenlijk eveneens een grondleg-
ger, maar dan van de abstracte 
schilderkunst.
“De tentoonstelling Schönberg & 
Kandinsky geeft een beeld van 
het werk en leven van Schönberg 
en zijn tijdgenoten in een roerige 
periode. Een groot aantal schil-
derijen en objecten van Schön-
berg zijn te zien naast werk van 
Kandinsky, Richard Gerstl, Egon 
Schiele en anderen.” (uit een fol-
der van het JHM)
Muziek, film, beeld – GAAT DAT 
ZIEN! (RL)
Tot en met 16 maart 2014

Vervolg 'Loeach'

Arnold Schönberg
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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    Sjiva-asar-beTammoez
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

Ets Haim Manuscripten online

Donderdag 28 november werd in 
de bibliotheek van de Portugese 
Synagoge in Amsterdam Ets 
Haim Manuscripts gelanceerd, 
de manuscriptensite van Ets 
Haim, de oudste nog functio-
nerende Joodse bibliotheek ter 
wereld. Daarmee is de voltooi-
ing van de eerste fase van de 
digitale ontsluiting van ruim 
700 jaar Joodse geschiede-
nis, vervat in handschriften 
daterend van de dertiende tot 
de negentiende eeuw, een feit. 
Op dit moment zijn 200 unieke 
Hebreeuwse, Spaanse,Portugese 
en Nederlandse handschriften 
op internet te bekijken, in totaal 
circa 15.000 afbeeldingen.

Sjoeldiensten

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

PJGNN: informatie ook over 
sjoeldiensten e-mail:
post@pjgn-noordnederland.nl
Secretaris: tel. 0513 631160
Voorzitter: tel. 0515 574626

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

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

Joodse feest- en treurdagen 5774/2014

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



www.bollegraaf.com

Big in making 
recyclables small

Balenpersen

Sorteersystemen

Transportbanden

Robot Sorting

Archiefvernietigers

Rollensnijmachines

Advies

Ontwerp

Ontwikkeling 

 Productie

Installatie

 Service

Members of Bollegraaf Holding

P.O. Box 321, 9900 AH  Appingedam, The Netherlands

Tel. +31 (0)596 65 43 33, Fax +31 (0)596 62 53 90,

info@bollegraaf.com

80331_BRM_ADV_A4_ZW.indd   1 09-07-2008   09:19:42

Oude Ebbingestraat 53
9712 HC  Groningen

050 - 312 25 23
info@godertwalter.nl
www.godertwalter.nl

GODERT WALTER

B O E K H A N D E L

Literatuur

Geschiedenis

Judaïca

Groningana

Architectuur

Natuur & Landschap


