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REDACTIONEEL

Een extra dik nummer van JaGDaF.
Heel gevarieerd. Bijzonder is eveneens dat er in dit nummer bijdragen
zijn van drie rabbijnen – dat is uitzonderlijk!
Aan Ariel Sharon en Leo Vroman
wordt ook aandacht besteed.
Verder hebben we onder andere een
aantal mensen in het zonnetje gezet –
u vindt hen vanzelf.
Helaas moeten we ook vermelden dat
er nog een behoorlijk aantal abonnees
hun abonnementsgeld niet heeft betaald. Dat is beslist lastig voor ons. Wij
moeten immers wel de rekening van
de drukker betalen, de portokosten om
alle magazines op de plaats van bestemming te laten bezorgen. Wij doen
dan ook een dringend beroep op u om
alsnog zo snel mogelijk uw bijdrage
als abonnee van JaGDaF te voldoen.
Het zal u opgevallen zijn dat er geen
acceptgiro’s meer verzonden worden,
omdat dit simpelweg te duur bleek te
zijn. U heeft daarvoor in de plaats in
het septembernummer (2013) een factuur ontvangen.
Bijzondere feestdagen, zoals Pesach
en Sjawoe’ot staan ons te wachten.
Aan Pesach wordt uiteraard ruim
aandacht besteed. Laten we echter
niet vergeten dat op Sjawoe’ot de Tora
aan het Joodse volk in wording werd
gegeven.
Voor iedereen een goede, vrolijke en
leerzame seider toegewenst. Want die
ene avond is nu eenmaal echt anders
dan alle andere avonden!
Ruth Lipschits-de Leeuwe

Advertentietarieven JaGDaF
1/8 A4 (105 x 75 mm) € 25,-

35

1/6 A4 (105 x 95 mm) € 37,50

¼ A4 (150 x 105 mm) € 50,-

½ A4 (210 x 145 mm) € 100,Kopij voor het volgende nummer
kan uiterlijk 16 mei 2014 als Word
document worden ingeleverd bij
ruthlipschits@gmail.com
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A4		
€ 200,De genoemde prijzen zijn per advertentie per nummer
(BTW is niet van toepassing)
De 5e advertentie is gratis als u 4 advertenties aaneengesloten plaatst.
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O.R.T.
Mezoeza
Onlangs heeft mijn collega rabbijn
Shmuel Spiero een mezoeza bevestigd achterin de sjoel in Groningen op de deurpost van de ruimte
waar de peuters en kleuters tweewekelijks onder de enthousiaste
leiding van Natasja Frank bijeenkomen. Naar aanleiding daarvan
heeft de redactie mij verzocht om
iets over de mezoeza te schrijven.
Mezoeza betekent eigenlijk deurpost. De Tora vertelt ons over de
opdracht aan het Joodse volk om
vlak voor de uittocht uit Egypte
het bloed van het pesachlam te
smeren op de deurposten. Zo was
herkenbaar in welk huis Joden
woonden en werd dat huis niet
getroffen door de tiende plaag, de
sterfte der eerstgeborenen. Het
lam was in de Egyptische cultuur
een heilig dier en door het bloed
van dit lam te nemen en op de
deurpost te smeren liet het Joodse
volk zien, dat zij zich helemaal los
hadden gemaakt van de Egyptische wijze van leven. De mezoeza
speelde toen een belangrijke rol
in de identiteit van het Joodse
volk en is die rol blijven spelen.
“En je moet het schrijven op
de deurposten van je huis en
van je poort”
Deze zin uit de Tora, die een onderdeel vormt van het Sjemagebed, leert ons de mitswa (opdracht) van de mezoeza, zonder
verder in detail te vertellen wat
een mezoeza inhoudt. De mondelinge Tora werkt dit verder uit.
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“Het geeft zo’n veilig gevoel”! Een mezoeza op de
deurpost, misschien is het
een beetje ‘bijgeloof’, maar
toch is het zo…
door rabbijn S. Evers
Op een klein stukje perkament
worden twee teksten uit de Tora
geschreven. Vervolgens wordt dit
velletje perkament van achter
naar voren gerold en in een ko
kertje gestopt en opgehangen aan
de rechterdeurpost van alle kamers in een huis.
Dat is in een notendop de mitswa
van een mezoeza, maar er komt
meer bij kijken.
Hoofdrol en bijrol
Laten we beginnen met het wegnemen van een misverstand. De
essentie van de mezoeza is het
velletje perkament met de juiste
tekst erop geschreven. Het hulsje
eromheen mag nog zo mooi en nog
zo duur zijn, het is niet meer dan
de verpakking. Dus als je veel geld
uitgeeft aan een prachtig hulsje,
maar een perkamentje van niets
erin stopt dan span je het paard
achter de wagen, het lijkt alsof je
een prachtige schaal op tafel zet
met bedorven voedsel. Het perkamentje heeft de ‘hoofdrol’ en het
hulsje niet meer dan een ‘bijrol’.
Juist om de nadruk te leggen op
de feitelijke mezoeza hebben velen
de gewoonte om de mezoeza niet
weg te stoppen in een dure koker,
maar met een heel simpel, vaak
doorzichtig kokertje. Bij mij thuis
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zijn de meeste mezoezot ingepakt
in vetvrij papier en met een punaise aan de deurpost bevestigd.
Helaas is er een ‘markt’ voor valse
mezoezot en komt het zeer regelmatig voor dat mensen geheel te
goedertrouw een mezoezahulsje
hebben gekocht in Israël met een
bijbehorend perkamentje met al
lerlei gewichtige stempels erop.
En de verkoper had een lange
baard en een grote zwarte keppel.
Helaas zegt dat allemaal niets.
Het is daarom zaak om de mezoezot te kopen via een persoon
die kennis van zaken heeft of die
weet op welke adressen goede,
echt kosjere mezoezot te verkrijgen zijn. Ik heb wel eens mezoezot
aangetroffen gedrukt op ‘behangpapier’, dat ook een beetje ruw is.
Of mezoezot met prachtige teksten, maar niet de tekst, die erbij
hoort en deze is dus niet kosjer!
Waar en wanneer
Zoals gezegd, moet de mezoeza bevestigd worden aan de rechterdeurpost van alle deuren in een huis,
met uitzondering van de badkamer
en toilet. In geval van twijfel waar
men de mezoeza moet bevestigen
is het verstandig om een rabbijn of
joodse leraar te raadplegen, waar
precies de mezoeza moet hangen.
Hij wordt bevestigd in het boven
ste 1/3 deel van de deur, tenzij
het een heel hoge deur is, dan
op schouderhoogte. In principe
hangt de mezoeza bij de voordeur aan de buitenkant van de
deur, tenzij dit problemen ople3

Vervolg 'O.R.T.'

vert; (hierbij moet je bijvoorbeeld
denken aan regimes waar een te
duidelijke beleving van Jodendom niet gewaardeerd wordt).
Vaak wordt de mezoeza bevestigd met spijkertjes (de joodse
timmerman!) of met schroefjes,
maar het kan ook met dubbelzijdig plakband. Ik herinner me een
wandeling door een oud deel van
Jeroesjalajim, dat nu in Arabische
handen is, maar waar vroeger Joden woonden. Bij vele huizen zat
aan de rechterkant een schuine
gleuf, waar eens een mezoeza heeft
gezeten, min of meer ingemetseld.
Als de deurpost het toelaat, dan
hangt de mezoeza een beetje
schuin naar binnen gericht. Dit
is een compromis tussen twee meningen over de wijze van bevestigen van de mezoeza, horizontaal of
verticaal. In principe volgen we de
mening ‘verticaal’, maar om de horizontale mening tegemoet te komen wordt de mezoeza een beetje
schuin gehangen. Als het niet kan,
dan hangt de mezoeza verticaal.
Voor het aanslaan zegt men een
beracha, waarin men G’d dankt
dat Hij ons de mitswa heeft gegeven om een mezoeza te bevestigen.
In Israël moet men zodra men een
woning betrekt mezoezot bevestigen aan alle deurposten. Buiten Israël wordt er onderscheid
gemaakt tussen een koopwoning
of een huurwoning. Voor koopwoningen geldt hetzelfde en moet
men de mezoezot bevestigen zodra
men in het huis gaat wonen. Voor
huurwoningen geldt dat pas na 30
dagen de verplichting tot het ophangen van een mezoeza begint.
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Velen hebben de gewoonte om
een feestelijk tintje te geven aan
het ophangen van de mezoezot,
de Chinoeg of Chanoekat habajit,
de inwijding van het huis. Men
nodigt familie en vrienden uit
en gezamenlijk maakt men een
rondje door het huis en bevestigt
men de mezoezot aan de kamers.
Soms is het onhandig om zo kort
na de verhuizing een Chinoeg
habajit te organiseren, dan doet
men het iets anders. Men hangt
direct alle mezoezot op wanneer
men het huis betrekt en als men
een beetje op orde is, dan nodigt
men uit voor de Chanoekat habajit
en vervangt men een van de mezoezot door een andere mezoeza.

Controle
Zelfs als je een helemaal goede,
kosjere mezoeza hebt gekocht,
kan het toch wel eens mis gaan en
kan de mezoeza in de loop der tijd
pasoel, ongeschikt voor gebruik,
worden. Onder de invloed van de
weersomstandigheden, van vocht
of gewoon vanwege ouderdom,
kunnen lettertjes los laten van
het perkament. Dan is de mezoeza
pasoel en moet vervangen worden.
Daarom is het verstandig om om
de paar jaar de mezoezot te laten controleren door een sofeer,
een schrijver, die is opgeleid tot
het schrijven en controleren van
mezoezot, Torarollen enzovoort.
Het kan enige dagen duren tot de

Het omhulsel van de inhoud van de Mezoeza
De Hebreeuwse letters sjin, dalet en joed zijn zichtbaar
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controle is afgelopen, maar het is
geen probleem als het huis voor
die korte periode ‘mezoezaloos’ is.
Als alles goed is, dan hang je de
mezoeza zo snel mogelijk weer
terug. Je hoeft dan geen beracha uit te spreken, want deze
mezoeza is reeds eerder met een
beracha opgehangen. Is het een
nieuwe mezoeza, dan moet er natuurlijk wel een beracha worden
uitgesproken bij het bevestigen.
Beschermer van de deuren
van Israël
Aan de buitenkant van de mezoeza
staat een naam van G’d. Gezien het
gewijde karakter van deze naam,
wil ik de naam hier niet volledig
spellen, maar als je de letters van
deze naam neemt dan krijg je de
beginletters van de volgende drie
Hebreeuwse woorden: SJomeer
Daltot Jisrael, beschermer van de
deuren van Israël. Hoewel de mezoeza zeker geen garantie biedt,
dat de huisgenoten die daar wonen nimmer iets zal overkomen, is
het de diepgewortelde overtuiging
van het Jodendom dat de mezoeza
een beschermende werking heeft.
Misschien kan je het vergelijken
met een veiligheidshelm. Toen
een kennis van ons verhuisde uit
haar flat naar een huis, vroeg
een niet-joodse buurvrouw of ze
toch alsjeblieft haar alarm bij
de voordeur wilde laten hangen, “Het gaf zo’n veilig gevoel!”
Velen hebben de gewoonte om elke
mezoeza die ze passeren met de
hand een kusje te geven. Anderen
doen het alleen bij de mezoeza van
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Inhoud van de Mezoeza
Foto's: Laziez Hamani, Uit: Symbols of Judaism

de voordeur, en anderen alleen
als ze voor langere tijd weggaan.
Maar velen lopen ook de mezoeza
voorbij, zonder ernaar om te kijken. Het is geen verplichting om
de mezoeza een kusje te geven.
Volgens andere verklaringen, is de
mezoeza ook een teken van identiteit, zoiets van kijk eens, de bewoners van dit huis zijn joods en proberen in dit huis joodse normen en
waarden, joodse regels na te leven.
Vroeger werden wij regelmatig
geconfronteerd met mensen die
langs de deur kwamen om ons hun
geloof te verkopen. Vaak was een
enkele blik naar onze mezoeza al
voldoende om ze te laten beseffen
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dat ze hier geen resultaten konden
boeken met hun bekeringsdrang.
De mezoeza geeft de identiteit
aan van de bewoners van dit huis.
Het is fijn om te constateren, dat
heel veel mensen zich bewust
zijn van hun Joodse identiteit en
daar onder andere op deze manier uiting aan willen geven.
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Joodse begraafplaats Workum 350 jaar
door Gerrit Twijnstra, Museum Warkums Erfskip

Net buiten de stad Workum ligt
bij de sluis de oudste Joodse begraafplaats van Fryslân. Dit jaar
350 jaar geleden, op 29 augustus
1664, geven de ‘Burgemeesteren
Schepenen en Raedt der stede
Worckum’ aan ‘de Eersamen David Salemons Jode althans geoctroyeerde Taeffelholder van de
banck van Leninge’ te Workum
een hoekje grond van 30 ‘vij
ercante voeten’ in pacht op de
‘Stadts Camp leggende achter de
Sijll aen de wijckgrachtswall’. Het
wordt toegestaan, dat David Salomons, zijn familieleden en geloofsgenoten hier begraven worden.
Per begrafenis moet dan 20 Caroli gulden aan de stad worden
betaald. David mag het stuk
grond zelf afgraven, ‘affstecken
ofte met hage rondtsom tot be
vrijdinge van hetselve beplanten.’
Veel Joodse bewoners heeft Workum nooit gehad. In Hindeloopen
is tot 1862 een kleine Joodse Gemeente met een eigen synagoge.
Op de begraafplaats liggen 6 grafstenen. Waarschijnlijk liggen er
meer personen, niet iedereen kon
een eigen stenen grafzerk betalen.
De volgende personen zijn bekend:
1.Kendel, dochter van Jehuda,
echtegenote van David Workum,
overleden 8 Aw 5474 (20 juli
1714);
2.David, zoon van Salomo, over
leden 20 Tammoez 5450 (27 juni
1690);
3.Benjamin, zoon van Jehuda
Sarlouwin, overleden 27 Ijar 5436
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(9 mei 1676);
4.Izak, zoon van Eliëzer,
overleden ?? Adar ???? (februari/
maart); datum is weggeslepen;
5.Eliëzer, geliefd kind, zoon van
Joseph Izak, overleden 13 Ijar
5437 (4 mei 1697);
6.Rachel, ongehuwd dochter van
Benjamin Wolf, overleden 25
Tewet 5467 (30 decmber 1706).
In het jaar 5474 (1714) wordt,
voor zover bekend, de laatste per
soon begraven. Vijftig jaar later
is de toestand van de begraaf
plaats zo verslechterd, dat de
stad Workum een advertentie
plaatst in de Leeuwarden Cou
rant van 1 september 1764:
Aangezien ’t JOODEN KERKHOF
tot Workum zeer vervallen is, zoo
is ’t dat de Ed. Agtb. Magistraat
van voornoemde Stad een iegelyk
adverteert, dat die zegt van Eigen
dom aan ’t zelve prætendeeren te
hebben, zig zal hebben te adres
seeren aan haar Agtbaarheeden
voor den eersten November naast
komende, by poene dat de Graven
zullen vervallen aan de Stad, om
te vergoeden de reparatie onkosten.  
De Joodse Gemeente te Leeuwarden onderneemt actie, om de onkosten van de reparatie te bekostigen.
De ingang wordt afgesloten met een
deur met slot, waarvan de secretaris van Workum de sleutel heeft.
Ook in 1785 is het opknappen
weer noodzakelijk. In 1817 valt
de begraafplaats onder de Joodse
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Gemeente te Hindeloopen en in
1832 onder die van Bolsward.
In de Workumer krant Friso van
5 april 1899 schrijft de Doops
gezinde dominee T.H. Sieme
link over het ‘Jodenkerkhof’:
Vreemd, ik heb er varkens op zien
loopen. Wat houdt de levensstrijd
zich op met gemoedsbezwaren, en
dat nog wel van doode menschen!
Het was er een wildernis.
Ik heb gegluurd door haag en
stek; grafsteenen lagen er; mijn
nieuwsgierigheid was opgewekt
en, ik ben ingebroken, niet met
geweld, zeer vredig door een ope
ning ten koste van mijn kleeren.
Het is reeds eenige jaren geleden,
naar ik hoop dus verjaard. En
kele der steenen, zoo ik mij wel
herinner, waren onder aarde en
gras bijna geheel bedolven, één
slechts was nog zoo dat men een
gedeelte van het opschrift lezen
kon. Ik meen dat in de hebreeuw
sche letterteekens de naam van
David Salomons verborgen was.
David Salomons heeft geen sloot
gegraven, geen stek geslagen, maar
een haag geplant. Dezelfde haag
die als een wildernis, tot voor kor
ten tijd het stille oord omringde,
235 jaren oud, en nog zag men in
het voorjaar de kinderen rukken
en scheuren aan de takken en rijk
beladen met welriekende hagen
doorn huiswaarts keeren; meer
dan 200 jaren is die haag ter roof
geweest; uw vader, groot-, over- en
betovergrootvader zij hebben staan
te trekken aan die twijgen waar
naar nu uwe kinderen reikten, de
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witte bloesems hebben hun moeders
kamer reeds versierd en begeurd.
Begrijpt ge nu waarom die schijn
bare wildernis eene beteekenis had?
Had zeg ik want – zij is niet meer.
Hoe vraagt ge? Ga zien, zooals
ik zag. In plaats van die oude,
eerwaarde meidoorn-haag – een
spiksplinternieuwe
omrastering
van meer dan twintigvoudig punt
draad – de oude struiken zijn
tot op den grond gekort – geen
oud eerwaardig uitzien meer.
Ja, toch wat!
Midden op het voormalig dooden
bed staat een gloednieuw zerkje en
op dat zerkje met, voor velen kaba
listische, teekenen een op schrift.
Wat zou het zijn?
S.d.h. m.l.(a). k.b.r.j.t. aldus staat
er ongeveer, maar in hebreeuwsche
letters.
Een plechtig opschrift: woorden
overeenstemmende met de plechtige omgeving!
Ge zoudt het denken.
“Sadé malee kebaroot”, aldus vul

de ik voor zoover mijn kennis van
het joodsch ging, de teekens aan.
“Het doodenveld is vol.”
Vol! – en ik had er nooit meer
dan een drietal graven gezien.
Vol! – de geschiedenis van Wor
kum heeft niet veel joodsche gezin
nen aan te wijzen buiten dat van
David Salomons. Och wellicht
hebben de kinderen van David
hier slechts hunnen vader begra
ven met enkele der hunnen, zijn
toen verstoven, schoon zij het graf
te Workum niet vergeten hebben.
Of het geslacht is uitgestorven, ik
weet het niet…
In de Leeuwarder Courant van 9
december 1933 schrijft de Workumer schoolmeester Jelle Boonstra:
Ik herinner het mij nog zeer goed,
dat al het geboomte en struikge
was werd uitgeroeid. De haag
werd vervangen door een staketsel
met wel 10-voudig prikkeldraad.
Het oude eerwaardige uitzien
ging verloren. Wel schoten hier en

daar weer de struiken op, maar
het stille oord had bij deze veran
dering alle schoonheid ingeboet.
Voor eenige jaren is het puntdraad
door de Joodsche gemeente van
Leeuwarden weer weggenomen
en de geheele begraafplaats werd
aan het oog onttrokken door
eene dichte plankenschutting
van meer dan manshoogte boven
een laag steenen grondvlak. Het
viel mij moeilijk nog een kijkje
op den doodenakker te nemen.
Groot was mijne verbazing, toen
ik de wildernis aanschouwde,
die er van deze rustplaats was
geworden. Alles stond vol ver
dord riet en struikgewas. De
eerzame familie David Sale
mons Jode en hare geloofsgenoo
ten blijken geheel vergeten te zijn.
In de zomer van 1938 wordt de
houten omheining vervangen
door de huidige betonnen muur.

David Salomonszoon

DaF
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Vervolg 'Joodse begraafplaats Workum 350 jaar'

De oude begraafplaats met de betonnen muur
Foto: Museum Warkums Erfskip

Na de Tweede Wereldoorlog komt
de begraafplaats in handen van
het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. Het onderhoud blijft
weer achter. Binnen de betonnen
muren groeien de brandnetels
weelderig en de ruimte buiten de
muren dient als opslag voor
de omliggende bedrijven.
Workum wordt groter. Een nieuwbouwwijk verrijst in de buurt van
de begraafplaats en een weg die
deze wijk ontsluit wordt aangelegd.

schepen. Tegelijkertijd wordt
de gehele omgeving opgeknapt.
Zo ook de oude begraafplaats.
De betonnen muur, inmiddels
een monument, wordt hersteld
en de hagendoornheg herplant.

Workumers zijn zich bewust van
hun historie. Sinds de jaren ’70
van de vorige eeuw is de oude
scheepshelling er tegenover ge
restaureerd. Er wordt een haven
tje aangelegd voor historische

Bronnen:
Leeuwarder Courant, 1 september
1764
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Dominee Siemelink wist in 1899
niet of ze er nog waren, maar op 29
augustus 2014 komen de nazaten
van David Salomons na 350 jaar
weer bijeen in Workum. Het belooft een bijzondere dag te worden.

Hindrik Siemelink (1864-1928)
De Telegraaf, 5 juli 1938, Joodsche kerkhoven in verval.
Leeuwarder Courant, 9 december
1933, Het Jodenkerkhof te Workum, Jelle Boonstra (1865-1941)
Parenteel van David Salomon,
Louis Cats, Tammoez 5773 (juni
2013)

Friso 5 april 1899, 'De Helling
en het Jodenkerkhof', ds. Tjaard
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Lichtceremonie toont eenheid in verscheidenheid
door Marcel Wichgers

Een wonderlijke gebeurtenis:
soera’s uit de Koran te horen
in de synagoge in Groningen,
hartstochtelijk gezongen door
een heuse imam. En leden
van de Joodse gemeente die
het prachtig vinden.
Het gebeurde eind december
tijdens de Lichtceremonie in
de synagoge, georganiseerd
door het Platform Religie en
Levensbeschouwing Groningen. Voormalig remonstrants
predikante Wietske Tinga
was een van de organisatoren. “De koranrecitatie kwam
regelrecht uit zijn hart, dat
voelde je.”
Vertegenwoordigers
van
diverse religies en levensbeschouwingen toonden er hun respect
voor elkaars overeenkomsten en
verschillen door voor elkaar kaarsen aan te steken in de meest
duistere periode van het jaar,
eind december. Ze deden dat niet
voor niets: maar liefst 160 bezoe
kers waren komen opdagen.
De
vertegenwoordigers
kwamen een voor een naar voren
om in hún woorden of klanken,
gedachten of gevoelens tot
uitdrukking te brengen.
Een Soefi: “Waarom ik nu bij de
lichtceremonie ben? Omdat ik ge
loof in de eenheid van religieu
ze idealen en dit in de praktijk
wil brengen. Ik zie de eenheid
van religieuze idealen symbolisch als een glazen kan met helder water. Wij drinken, zoals we
hier bij elkaar zijn, uit glazen
die verschillend gekleurd zijn.
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Foto: Marcel Wichgers

Maar wij drinken hetzelfde heldere water uit de glazen kan.”
Een Bahá’í: “Als ik de neiging
voel om bang te worden van al het
kwaad en het donker in deze wereld, herinner ik mij dat ik geleerd
heb: donker is alleen het afwezig
zijn van licht, alleen licht bestaat!”.
Een Vrijmetselaar: “Er moet niet
slechts Licht in ons hoofd, maar ook
een edel vuur in ons Hart wezen.”
En
een
Vipassana-Boeddhist: “Licht maakt mij blij,
licht maakt mijn leven licht”.
  
Harmonie in verscheidenheid
Wietske Tinga, voormalig remonstrants predikante en een van
de organisatoren van de Lichtceremonie, proefde een bijzonder
goede en harmonieuze sfeer. Alle
bijdragen vormden samen een
mooi geheel, ondanks de diversiteit, vindt ze. “Ook was het goed
dat we deze keer hadden gekozen
voor de beleving, in de vorm van
non-verbale of minderv e r b a l e
bijdragen. En er was ruimte voor
de stilte. Na afloop maakten veel
mensen gebruik van de gelegen-
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heid om ons vragen te stellen, zodat mooie gesprekken ontstonden.”
Ontroerend vond Wietske Tinga
de bijdrage van de imam van de
Turkse moskee in Groningen. “De
koranrecitatie kwam regelrecht
uit zijn hart, dat voelde je. Maar
ook de hart-soetra van de Zenboeddhistische monniken, het
klankzingen op Soefi-manier, en
het uit het diepst van zijn ziel gemeende Sjaloom van Barry Cohen,
alles droeg bij aan de beleving van
harmonie in verscheidenheid.”
Hoop en bemoediging
De overweldigend grote opkomst verklaart Tinga deels
door de locatie. “De synagoge is
een prachtige plek. Mensen zijn
nieuwsgierig en nemen graag
de gelegenheid waar om er eens
een kijkje te kunnen nemen.”
Maar het overgrote deel van de
bezoekers kwam volgens Tinga
toch echt voor de viering. “Uit de
gesprekken achteraf merkte ik
dat veel mensen hunkeren naar
begrip, respect en harmonie. En
graag iets meer van ‘de ander’ willen leren kennen en begrijpen. Dit
alles versterkt mijn hoop dat inderdaad 'de zachte krachten zullen
winnen aan 't einde', zoals ooit gezegd door Henriëtte Roland Holst.
(1869-1952).  
Zolang dat nog niet het geval is,
blijft het Platform voor Religie en
Levensbeschouwing in ieder geval
deze eilandjes van hoop en bemoediging creëren en stimuleren.”
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Drukkerij Gerlach

door Ruth Lipschits-de Leeuwe
de drukker ziek is en dat ze nu
iemand anders ingehuurd hebben. Want eigenlijk had de drukker ook op de foto gemoeten.
Een enkele keer liep ik wel eens
de drukkerij binnen om even de
geur van gedrukt papier en de
pers (drukinkt) – dikwijls draaiende – op te snuiven, heerlijk!
Zoals u kunt zien aan de advertentie verzorgt drukkerij Gerlach
al meer dan 25 jaar het druk- en
bindwerk van JaGDaF – vanaf het
eerste nummer dat gedrukt werd.
Is dat niet bijzonder? Altijd bereid,
ook als het net eventjes iets anders
moet; een extraatje hier of daar.
Kortom: een rots in de branding!
Met ‘de ouwe Gerlach’, de vader
van Victor heb ik heel wat uurtjes doorgebracht toen alles nog
niet digitaal werd aangeleverd en
ik binnenkwam met een pakketje
zogenaamde plakproeven en losse
foto’s en andersoortige illustraties
– passen en meten. Ook toen hij
allang gepensioneerd was, bracht
hij dagelijks enige tijd door in ‘zijn’
bedrijf. Hij is in 2007 overleden.

Victor en Saskia
Foto: Ruth Lipschits-de Leeuwe

Op de foto ziet u Victor Gerlach
en Saskia van der Wijk. Mijn
twee aanspreekpunten op het
moment dat ik met het nieuwe
nummer van JaGDaF op een cdrom de drukkerij binnenstap.
Altijd word ik allerhartelijkst
ontvangen met koffie: “Een beetje

10

extra melk hè?” “Ja prima hoor”,
antwoord ik dan en vervolgens
na wat bijgepraat te hebben, ga
ik met Saskia achter haar computer zitten en bekijken we samen
bladzij voor bladzij het nieuwste
magazine. Victor bemoeit zich
daar niet mee. Die vertelde dat
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Saskia druk bezig om JaGDaF klaar te maken voor het drukken
Foto: Ruth Lipschits-de Leeuwe
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Toespraak opperrabbijn Jacobs ter gelegenheid van
85 jaar sjoel Enschede
Toen ik jaren geleden in deze
sjoel een lezing gaf voor een
niet-joods publiek kreeg ik
een compliment voor mijn
goede Nederlands. Mijn ietwat verbouwereerde reactie
was: maar ik ben toch Nederlander! Waarop de opmerking
uit het publiek kwam: Oh! We
dachten dat u Joods was!
Mijnheer de burgemeester, weleerwaarde collega’s, voorzitter
van de Joodse Gemeente Twente
en andere bestuurders van
Joodse Gemeenten, voorzitter en
secretaris van het NIK, geachte
aanwezigen,
Twee weken geleden lazen we in
het NIW een artikel over het 85
jarig bestaan van deze Mooiste
Synagoge van Nederland. Tegelijkertijd werd er aandacht besteed
aan het vertrek van rabbijn en
mevrouw Philipson. Het artikel
had als titel: “Bitterzoete verjaarstaart”. Het was een artikel
in mineur, meer bitter dan zoet.
Vertrek van de huidige rabbijn,
weinig jeugd, nauwelijks tot geen
toekomst… en wat dan blijft is
een prachtige synagoge zonder
Joodse Gemeente. Het is als een
lichaam zonder ziel!
Maar klopt dit trieste beeld? Ja,
de Joodse Gemeente is klein en
wordt misschien nog kleiner.
Enige maanden geleden was ik
in het noorden van Hongarije, in
een plaats genaamd Sarostapak.
Daar is een grote universiteit
die opleidt tot predikant. Ik was
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uitgenodigd om daar een aantal
lezingen te geven en werd vergezeld door een bevriende dominee
uit Nederland, een medewerker van Christenen voor Israël
en een vertegenwoordiger van
Christenen voor Israël uit Wenen. Het bezoek dat als doel had
‘antisemitisme bestrijding’ werd
een pijnlijke mislukking. Ik zal
u de details besparen. De avond
voor vertrek wilde ik, vanwege
gebrek aan een betere besteding
van mijn tijd, een bezoek brengen
aan de Joodse begraafplaats in
het stadje, en toen gebeurde het:
we komen met zijn vieren aan bij
een grote Joodse begraafplaats,
midden in het centrum. Het was
ijskoud, beklemmend donker, erg
laat en alles was op slot. Maar er
hing bij een van de poorten een
vunzig papiertje met een telefoonnummer. We belden en kregen
zowaar iemand aan de lijn met
als gevolg dat binnen 10 minuten
er een Joodse man kwam aanrijden. Het leek alsof hij zo uit de
musical Anatevka was gestapt.
Laarzen, een baard, een keppel,
tsietsiet, Jiddish sprekend en een
en al vriendelijkheid. Voordat hij
voor ons de begraafplaats opende
moesten we eerst mee een gebouw
in. Het bleek een sjoel te zijn, er
was een mikwa, slaapgelegenheid, een keuken… Eens was hier
een grote Joodse gemeenschap
geweest. Uitgemoord. Hij was
de enige Jood die nu nog hier
woonachtig was. Hij beheerde de
begraafplaats waar velen komen
om te bidden op het graf van een
beroemde rabbijn die hier begra-
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ven ligt…
Die ontmoeting die zo warm was
in de ijzige en snijdende koude,
in het holst van de nacht, zal ik
nooit vergeten. En ook mijn nietjoodse metgezellen kunnen die
avond niet uit hun geheugen verwijderen. Wat een bijna G’ddelijke
kracht ging er uit van deze man
en van zijn geschiedenis! Onze
mislukte reis werd ter plekke
verheven tot een imposant succes,
een bron van inspiratie!
Toen onze aartsvader Awraham
de toekomst niet meer zag zitten
bracht G’d hem naar buiten en
sprak tot hem: kijk naar de hemel
en tel de sterren… Zo, zei G’d aan
Awraham, zullen je nakomelin
gen zijn. (Genenis 15:5) Waarom
moest Awraham naar buiten
om de sterren te aanschouwen?
Ongetwijfeld wist hij ook binnen
dat het aantal sterren ontelbaar
is. En nog een probleem: G’d nam
Awraham overdag naar buiten en
op klaarlichte dag zijn er überhaupt geen sterren te zien! En los
hiervan:
ןטק יכ בקעי
םתא ןטקה אוה דוד
 םימעה לכמ טעמהOp vele plaatsen
in Tenach, de Bijbel, wordt juist
onderstreept dat wij een klein
volk zijn!
Wat wilde G’d hier tonen aan
Awraham en aan ons allen? De
sterren zijn ontelbaar en stuk
voor stuk produceren ze licht.
En dan komt die ene zon op,
verspreid zijn intense straling
en vanaf dat moment is er niets
meer te zien van al die ontelbare
sterren. Want: kwaliteit verslaat
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geloof te verlaten en toe te treden
tot het Jodendom. Volkomen onterecht! Maar in essentie hebben
wij wel een verplichting om een
bijdrage te leveren aan de ons
omringende maatschappij waarvan wij een deel uitmaken.

De 85 jarige sjoel in Enschede
Foto: Synagoge Enschede

kwantiteit! Dat toonde G’d aan
Awraham. De kracht van een
Joodse Gemeente, en zeker ook
van de Joodse Gemeente Twente,
ligt niet in de kwantiteit, maar
in de kwaliteit, de inzet van vaak
enkelingen, de gedrevenheid
waarmee een gemeenschap zich
presenteert.
Op de uitnodiging voor deze bijeenkomst lezen we: Want Mijn
huis zal een huis van gebed ge
noemd worden voor alle volkeren.
Bedoeld wordt hiermee de Tempel
in Jeruzalem. Maar ook een sjoel,
een synagoge, wordt vergeleken
met de Tempel en wordt beschouwd als een klein Heiligdom,
een afgeleide van de Tempel in
Jeruzalem.
Wat is de betekenis van deze
woorden, van de synagoge en
van de Joodse Gemeente? Is de
Joodse Gemeente er uitsluitend
voor haar leden? Staat deze sjoel
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er uitsluitend voor de Joden? Of
is het de bedoeling dat allen zich
bekeren tot het Jodendom?
Hoewel het Jodendom absoluut
niet missionair is en er nooit op
uit is om anderen onze denkbeelden op te leggen, ligt er weldegelijk een opdracht, ook naar de
ons omringende samenleving.
Tegelijk met het geven van de 613
ge- en verboden op de berg Sinai
aan het Joodse volk, kregen wij
ook de opdracht om de zogenaamde zeven Noachidische wetten te
verspreiden. Wetten die mondiaal
en universeel zijn en die nodig
zijn om een samenleving leefbaar
te maken voor een ieder. Vanwege
antisemitisme moesten de Joden
vaak, door de eeuwen heen, zwijgen en vooral niet proberen om
aan de samenleving een bijdrage
te leveren. Er heerste angst,
vooral vanuit de RK kerk, dat
Joden de trouwe gelovige Christenen zouden overhalen om hun
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De Joodse textielgiganten, waaronder de Menko’s, hebben voor de
Tweede Wereldoorlog een indrukwekkende bijdrage geleverd aan
de bloei en het welzijn van Enschede. Zeker niet alleen vanwege
hun donatie aan de bouw van
deze synagoge, ook wel genoemd
circus Menko. Zij stonden breed
en algemeen bekend als weldoeners en werden door een ieder,
Jood en niet-jood en speciaal door
hun personeel, op handen gedragen. Zij zijn onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van
Enschede.
Ook de huidige Joodse Gemeente
sluit zich niet af voor de rest van
Enschede en wil een dienende
functie bekleden. De Joodse Gemeente opent met enthousiasme
de deuren van de synagoge voor
andersdenkenden, geeft rondleidingen, roept op tot wederzijds
begrip en respect en gaat het
gesprek niet uit de weg. Hiermee wordt en is de sjoel niet alleen van belang voor de Joodse
Gemeente zelf, maar voor alle
inwoners van Enschede, Twente
en ook voor nabuursteden in
Duitsland.
Maar er is meer dan alleen een
bijdrage leveren aan de maatschappij in haar volle breedte.
13

Vervolg ´Toespraak opperrabbijn Jacobs ter gelegenheid van
85 jaar sjoel Enschede´

Interieur Synagoge Enschede
Foto: Synagoge Enschede

Antisemitisme steekt de kop op.
De scheiding tussen antizionisme
en antisemitisme is flinterdun.
Ook hier ligt een belangrijke taak
voor de sjoel van Enschede en
juist als de Joodse gemeenschap
klein is. Een goed en open contact
in de vorm van een lezing of een
rondleiding in het hart van de
Joodse Gemeente is van vitaal belang. En hoe belangrijk is het dat
die rondleiding dan gegeven kan
worden vanuit de Joodse Gemeente zelf. De sjoel mag niet degraderen tot een museum waar anderen vertellen over Joden die hier
eens waren… De kwaliteit telt en
straalt uit, gelijk de zon, gelijk
die Jood uit Sarostapak. Het mag
niet zo zijn dat ik een compliment
krijg voor mijn Nederlands. Het
microscopische vergrootglas richting Israël moet op zijn minst gerelativeerd worden. Doe ik nu aan
14

politiek? Ja en neen. Natuurlijk
moeten we als Joodse Gemeente
niet aan politiek doen, maar onze
ogen sluiten voor de wijze waarop
ons aller Israël in de media en in
de wereld te vaak en meestal ten
onrechte wordt veroordeeld en te
geloven dat Israël en Joden niet
aan elkaar worden gekoppeld,
getuigt van een onverantwoorde
naïviteit. In de Poerim geschiedenis lezen wij dat als Koningin
Ester, de vrouw van de koning
van het grote en machtige Perzische Rijk, zich afzijdig houdt van
de dreigende uitroeiing van de
Joden om haar heen, haar neef
Mordechaj haar vermanend waarschuwt en zegt dat zij de plicht
heeft om te helpen en dat zij niet
moet en mag denken dat de op
handen zijnde vernietiging van
haar volk, haar niet zal treffen.
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De mooiste sjoel van Nederland heeft een belangrijke
taak:
* Als actieve waarschuwing
tegen opkomende discriminatie,
intolerantie en antisemitisme.
* Als positieve inspiratiebron
voor de ons omringende multiculturele samenleving.
* Als trefpunt en plaats van
samenkomst voor de Joodse
Gemeenschap.
ik wens oeleu heul veul geluk
inn tuk, en goad goan
Inter Provinciaal Opper
Rabbinaat
Bestuursgebied IPOR: Groningen,
Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland,
Noord-Holland (m.u.v. Amsterdam),
Utrecht, Zeeland, Noord Brabant,
Limburg
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Leo en Tineke Vroman: Soms is liefde eeuwig
Bioloog en dichter Leo Vroman
(1915-2014) leerde zijn aanstaande vrouw Tineke (1921) kennen
in Utrecht bij de studentenvereniging Unitas (Utrecht).
De joodse Vroman vluchtte in 1940
naar Indië, zijn verloofde Tineke
was te jong en bleef in Nederland.
Leo overleefde vier jappenkampen en vertrok naar de VS. Daar
trouwden ze in 1947. Beiden stortten zich op het wetenschappelijk
onderzoek. Vroman debuteerde
in 1946 als dichter en bouwde
daarna een solide en veelvuldig
bekroond oeuvre op. In hun seniorenflat in Fort Worth, Texas kijkt
het echtpaar terug op hun rijke
leven, waarin de in Vromans ge
dichten veelbezongen liefde voor

zijn Tineke de hoofdrol speelt.
Tussen de beelden van het dagelijkse leven in hun flat, met het
bord op schoot voor de tv en babbelend in de keuken, praat het
echtpaar vrijuit en met humor
over het naderende einde: “Ik stel
mij voor: een grote urn voor mij,
een kleine voor Tineke en een
heel kleintje voor onze brieven...”
Overigens werd Vroman een gedreven hematoloog, die internationale faam verwierf op het terrein van bloedstollingsprocessen
(het zogenaamde Vroman-effect).
Uit een interview van Arjan Peters
in de Volkskrant van 27 april 2001:
“O God ik ben zo gek op iedereen,
heb ik geschreven. Maar het is

natuurlijk óók waar dat alles –
mens, dier, plant of steentje – dat
Tineke zou aanvallen, meteen
door mij gewurgd, verscheurd
of verpoederd zal moeten worden. Waarbij ik dan wel – in mijn
fantasie, eerlijk gezegd – geniet
van mijn eigen hersens, bijnieren en plotselinge spierballen.”
Fragment uit ‘Snippers’ (1966)
Hoe lang is het lopen zweten
tussen de dode sterren
en knorrende planeten
die ons de weg versperren;
hoe lang zal het sterven schijnen,
gezien vanuit het sterven,
hoe lang van het aards bederven
tot het hemelse verdwijnen?

Leo en Tineke Vroman
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Wat maakt een volk tot volk?
door Rabbijn Tamarah Benima
Een van de mooiste grondslagen
van het Jodendom is dat het joodse
volk multi-etnisch is. Van het begin af aan. De Bné Jisrael, de nakomelingen van Ja’akov, trekken
onder leiding van Mosjé, Aharon
en Miriam uit Mitsrajiem. Van
het Land van Benauwenis naar
het Land van Belofte. Een enorm
aantal: zeshonderdduizend mannen, en daarbij nog vrouwen en
kinderen. „We’eerew raw alá itam”.
(Sjemot/Exodus 12:37). Oussoren
vertaalt in zijn Naardense Bijbel: „En ook met hen is een talrijk
allerlei opgeklommen.” Dat opge
klommen geeft het ‘alá’ goed weer,
want Egypte ligt ten opzichte van
Erets Jisrael in de diepte en men
stijgt omhoog als men naar het
Land Israel trekt. In de Nieuwe
Bijbelvertaling staat: „(…) terwijl er bovendien een grote groep
mensen van allerlei herkomst
met hen meetrok.” De oude vertalingen van Onderwijzer (1895)
en Vredenburg (1899) zijn mijn
lievelingsvertalingen. Onderwijzer: „En ook een bonte menigte
trok op met hen.” Vredenburg:
„De kinderen Israëls vertrokken
van Ra’meses naar Soekkoth, ongeveer zes maal honderd duizend
voetgangers, de mannen [alléén],
behalve de kinderen. Ook een
grote gemengde volksmenigte trok
met hen op.” In het Engels wordt
‘eerew raw’ ‘mixed multitude’.
Een bonte menigte, een grote groep
mensen van allerlei herkomst, een
grote gemengde volksmenigte –
zij doorstaan met de Bné Jisrael
de angst van het klem zitten tus-
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sen het angstwekkende water voor
hen en de oprukkende legers van
de Farao achter hen. Zij nemen
het risico, samen met kinderen en
kleinkinderen van aartsvader Jakob, om dat water in te duiken, op
het moment dat het nog niet uiteen
geweken is. Zij maken de opluch
ting mee dat zij over het droge
de andere kant halen. Zij maken
de, met ambivalentie gekleurde,
ontzetting mee over het water dat
zich boven de Farao en zijn soldaten sluit en de dode Egyptenaren doet aanspoelen op de oevers
van de Jam Soef, de Rietzee. Zij
maken de vreugde mee die Miriam en de vrouwen proberen te
uiten met hun lied. Zij maken de
tocht mee – kronkelig, onzeker,
ogenschijnlijk zonder doel – naar
de berg Sinaï. Zij zijn deelgenoot
van de ervaring God te zien en te
horen spreken. In die Openbaring
is er geen onderscheid meer tussen de Bné Jisrael en de Eerew
Raw – het wordt samen één volk.
Wat maakt een volk tot een volk?
De geografie? De verbondenheid
met een bepaalde locatie op de atlas? De grond onder jouw voeten,
waar al eerder de voeten van de
ouders, de grootouders en nog
eerdere generaties op stonden?
Dat kan het antwoord niet zijn.
Er zijn immers ontzettend veel
mensen die, net als Awraham,
hun geboorteland, hun ouderlijk
huis en daar waar zij opgroeiden
verlieten, en verlaten, om bij een
ander volk te gaan leven en daar
uiteindelijk toe te gaan behoren.
Taal, zo zeggen wetenschappers,
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is iets dat mensen tot een volk ma
ken. Terwijl staatkundige grenzen
voortdurend wisselen en je dus op
het ene moment Fransman, vervolgens Duitser, weer Fransman,
weer Duitser bent, of het ene moment inwoner van het Osmaanse
rijk om daarna Griek of Bulgaar
te worden, blijven taalgrenzen
eeuwenlang bestaan. Soms wel
duizend jaar. Dezelfde taal spre
ken kit mensen aan elkaar. In de
midrasjiem (verhalende uitleg van
Tora) over de tijd in Egypte, wordt
gezegd dat de Bné Jisrael zijn
identiteit behield omdat het zijn
eigen taal bleef spreken en omdat
ze hun kinderen joodse namen
bleven geven. Verlies van het Jiddisj (doordat het niet meer mocht
worden gesproken, het onderwijs
in de landstaal moest worden gegeven) was vaak een voorstadium
van acculturatie en assimilatie.
Verlies van het Hebreeuws ondermijnt de joodse identiteit ook. Het
leren van Hebreeuws legt juist een
basis onder de joodse identiteit.
Behalve taal maken vooral gedeelde ervaringen een groep mensen
tot een volk. Daarbij gaat het
niet alleen om positieve ervaringen – zoals men de bevrijding uit
Mitsrajiem toch wel mag noemen.
Ook negatieve ervaringen dragen
bij aan het gevoel en besef een
volk te zijn. Iedereen weet dat uit
eigen ervaring. Ook als men zich
nauwelijks meer aan de mitswot
houdt (de geboden naleeft en de
verboden in acht neemt) blijft men
joods vanwege de Sjoa. Of vanwege
het antisemitisme, dat men zelf of
andere Joden ervaart. Wie kent
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Chagall, De uittocht uit Egypte
Uit: Marc Chagall, de 105 etsen bij het Oude testament

niet Joden die ‘er niets aan doen’,
maar door de benauwde ervaringen in 1967 (de Zesdaagse oorlog)
en 1973 (de Jom Kippoeroorlog) en
tijdens alle latere bedreigingen van
het bestaan van Israël hun joodse
hart weer harder voelden kloppen.
Het zien van de Eeuwige, de stem
van de Eeuwige te horen op Sinaï
was een ervaring die alle ervaringen overstijgt. Het was zowel positief als negatief. Het volk beefde
tot op het bot door het Ontzagwekkende. Het volk was zo bang
dat het Mosjé vroeg voortaan namens hen met de Allerhoogste te
spreken. Zij wilde de directe ont-
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moeting niet meer. Tegelijkertijd
is God zien en horen spreken het
allerhoogste wat een mens kan
ervaren. En als je dat dan ook
nog met miljoenen tegelijkertijd
beleeft, is dat een ervaring die
mensen zo aan elkaar verbindt
dat de verbinding millennia blijft
bestaan. Op Sinaï werd een Verbond gesloten met de Eeuwige – er
werd een verbinding aangegaan
met de Altijdzijnde. Maar op Sinaï
werd ook een Verband gesmeed
– tussen allen die daar aan de
voet van de berg iets meemaakten wat in de hele geschiedenis
van de mensheid slechts eenmaal heeft plaatsgevonden. De
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Exodus, de bevrijding, en de ontberingen die daaraan vooraf gingen, waren noodzakelijk. Want
vrijheid komt pas als men de
prijs heeft betaald. Pas als men
alles heeft gegeven, komt datgene
wat men het meeste nodig heeft:
de vrijheid om het goede te doen
plus Gods onontbeerlijke liefde.
Tamarah Benima is rabbijn
van de Progressief Joodse Ge
meente Noord-Nederland en
de Liberaal Joodse Gemeente
Heerenveen

17

Hier ben ik thuis
door Simon Soesan

Deze column heeft te maken met het overlijden van mijn moeder, maar gaat
over iets anders. Mijn moeder was de laatste jaren niet meer zo gezond. Het
lichaam was moe. Mijn vader hielp haar, zorgde voor haar, totdat ze niet meer
kon. Opeens kon ze helemaal niets meer. Ze was op.
In het Nederland van 2013 zitten
ziekenhuizen niet op een zieke,
oude vrouw van 90 te wachten.
Het was op een zaterdag dat mijn
moeder niet meer thuis kon blijven. En niemand die haar een
bed kon geven. Mijn ouders hebben hun hele leven voor hun ziekenzorg betaald. En toen hadden
ze ziekenzorg nodig. Zorgtehuizen
hadden geen plaats. Even dacht
mijn familie dat de wereld compleet gek was geworden. Maar
toen was er iemand met een
slim idee. Er werden telefoontjes
gepleegd en een warme kamer
met lief personeel stonden voor
haar klaar in het Joods Hospice
Immanuel.
Immanuel – God is met ons – had
wel degelijk een plek voor haar.
Niemand wist voor hoe lang,
maar in ieder geval had ze een
plek met lieve zorg. Ondanks
haar pijnen wist ze waar ze was
en zei ze diverse malen blij: “Hier
ben ik thuis.” In de drie dagen
dat wij, de familie, Immanuel
leerden kennen, waren we diep
onder de indruk. Een team van

professionals en vrijwilligers
geven zo veel aan de patiënten,
het is in feite niet te beschrijven.
Mijn moeder stierf na drie dagen
in Immanuel. Vredig, rustig en
zacht.
Het team daar gaf ons een begeleiding alsof we familie waren.
Alles werd ons uitgelegd, waarna
men aan het werk ging en alles
rustig geregeld werd. We stonden
verbaasd hoe men ons aanvoelde,
hoe men ons troost gaf. In de
grote woonkamer kreeg ik een
broodje aangeboden, en uiteraard
koffie. Om wat te bedaren, om
rustig te kunnen nadenken.
Nu zal de lezer vragen waarom ik
dit schrijf. Wel, dit muisje heeft
nog een staartje. Wij begrepen
allemaal hoe Immanuel werkt,
maar dat kost wat. En Immanuel
heeft donaties nodig.

rondgegaan om een donatie voor
Immanuel te vragen. Ook de rabbijnen die bij de sjiwwe waren,
kenden dit gebaar, en stemden in.
We zijn blij dat we op deze manier een bescheiden bijdrage aan
Immanuel hebben kunnen geven.

In de Joodse traditie komen, na
een begrafenis, de bedelaars en
dan is het de gewoonte iets te
geven aan de minder gelukkigen onder ons. Daarom besloten
wij, als familie, dat er tijdens de
sjiwwe met een potje zou worden

© Simon Soesan

“Je zal ze niet nodig hebben,
maar als het moet, nou dan is er
geen betere plek,” hoorde ik mensen zeggen. Ik wens u allen dat u
Immanuel niet nodig zult hebben.
Maar zij hebben úw steun wel
nodig, ook als uw leven vredig en
rustig is; er zijn minder bedeelde
mensen onder ons. Ik hoop dat
ons initiatief u ook op ideeën zal
brengen ...
In Immanuel, juist dankzij de
mensen die daar werken, is God
inderdaad met u.

Zet mij als een zegel op Uw hart,
als een zegel op Uw arm
want sterk als de dood is de liefde.
(Hooglied 8:6)
18
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Joods Maatschappelijk Werk in Noord-Nederland
- Afscheid nemen én voorstellen Ook het Noorden van Nederland is
een gebied waar Joden, na de oorlog,
hun leven weer hebben opgebouwd.
Een lange periode heeft JMW in
Groningen een kantoor gehad, van
waaruit de maatschappelijk werkers van JMW vele mensen hebben kunnen ondersteunen. Sinds
1 januari 2008 is er geen kantoor
meer in Noord-Nederland, maar
de hulpverlening is, georganiseerd vanuit het hoofdkantoor in
Amsterdam, wel doorgegaan. Een
van de maatschappelijk werkers,
die jarenlang onze cliënten in de

noordelijke Mediene tot steun is
geweest, is Wobbine Hofman. Na
twaalf jaar bij ons werkzaam te
zijn geweest, waarvan zes jaar in
Noord-Nederland, gaat zij met pensioen. JMW is haar zeer dankbaar
voor haar inzet. Haar taken zijn
overgedragen aan haar opvolgster,
Judith de Rond. Zij is sinds 1 juli
2012 als maatschappelijk werkster werkzaam bij JMW en is ge-

boren en getogen in Friesland. Zij
zal zich met enthousiasme inzetten voor iedereen met een Joodse
achtergrond in Noord-Nederland.
Voor uitgebreider informatie over
stichting JMW en haar werk in
Noord-Nederland, kunt u terecht op
onze website: www.joodswelzijn.nl
Als u een hulpvraag heeft, kunt
u iedere werkdag van 09.30
uur tot 12.00 uur terecht bij
het spreekuur, via het telefoonnummer 020-5776577 of per
mail; spreekuur@joodswelzijn.nl

Uit: The Passover Haggadah, Legends and Customs
Tekeningen en ontwerp door Haim Ron
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Bijzonder project in de voormalige sjoel van Appingedam
In gesprek met Benthe van Aalst
door Tea G. Rienksma

“Mensen hun waardigheid terug
geven door op zoek te gaan naar
hun levensverhaal. Niet slechts
een naam op een gedenksteen met
een geboortedatum en een datum
waarop ze vermoord zijn. Maar
op zoek gaan naar het leven tus
sen deze twee data, dat is wat mij
drijft.” Benthe van Aalst (1975)
werkt in opdracht van de Stich
ting Oude Groninger Kerken aan
het beschrijven van de levens van
de Joodse inwoners van Appinge
dam wier namen vermeld staan
op de gedenksteen op het pleintje
voor de voormalige synagoge van
Appingedam.
Benthe: “Ik had al contact met
de Stichting, toen de directeur,
Peter Breukink, mij vroeg om
mee te werken aan een project
over de Joodse gemeenschap van
Appingedam. Ik heb toen een
projectvoorstel gemaakt waarin
ik voorstelde om met het te verzamelen materiaal
boekjes te
maken die permanent ter inzage
zullen komen te liggen in de voormalige sjoel van Appingedam.”
Het was geen eenvoudige klus om
materiaal te verzamelen. Van de
circa honderdachtentwintig Jood
se inwoners van Appingedam
(1941)*
overleefden maar zes
mensen de Sjoa. Bovendien zijn
veel inwoners van Appingedam
die de oorlog hebben meegemaakt
inmiddels overleden of heel oud.
Benthe: “Bij het verzamelen van
materiaal heb ik heel veel gehad
aan Sara Kirby-Nieweg, een van
de zes overlevenden. Zij is na de
oorlog met een Engelsman ge
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Benthe van Aalst

trouwd en woont tegenwoordig in
Cambridge. Zij is zelf ook bezig
met haar familiegeschiedenis en
heeft me heel erg geholpen met
het zoeken naar mensen die ik
zou kunnen interviewen. Ook
dat was een hele klus, want wie
van de niet-Joodse inwoners van
Appingedam zouden mij kunnen
helpen met hun herinneringen?
Ik heb bijvoorbeeld een oproep
gedaan in de bejaardenhuizen in
Appingedam, maar dat heeft in
feite niets opgeleverd. Ik merk,
dat voor het vertellen van dergelij
ke verhalen een zekere vertrouwensrelatie erg belangrijk is.”
Herinneringen
Door de verhalen en door het
onderzoek heeft Benthe langzamerhand een beeld gekregen
van het leven van de Joden van
Appingedam. “Het waren gewone
mensen met hun lief en leed, veel
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slagers, bakkers, veehandelaren,
een tamelijk arme gemeenschap,
redelijk geïntegreerd. ‘Het waren
mensen zoals wij’, werd mij verteld.
De mensen die ik interviewde
vertelden mij dat ze zich konden
herinneren dat ze op zondag voor
vers brood naar de Joodse bakker
gingen. Er was in Appingedam
een vellenbleuterij van de familie
Hart. De huiden van de geslachte
dieren hingen buiten te drogen.
Een meneer die ik interviewde
en die als kind naast de familie
Hart had gewoond herinnerde
zich maar al te goed de enorme
stank. Ook vertelde hij me, dat hij
zich kon herinneren dat in de oorlog mevrouw Hart met een kistje
waardevolle spullen bij zijn vader
kwam en vroeg om dit voor hen te
bewaren. Kennelijk verwachtten
ze niet veel goeds. De man kon
zich herinneren dat zijn moeder
niks met het kistje te maken
wilde hebben en het weigerde.
Het verhaal van Sara
Het verhaal van Sara KirbyNieweg is een van de verhalen
die straks te lezen zijn in de voormalige sjoel van Appingedam.
Sara overleefde de oorlog dankzij
de onderduik in Friesland. Ook
haar moeder kon onderduiken,
maar was gescheiden van haar
dochtertje. Na de oorlog konden Sara en haar moeder weer
herenigd worden en terugkeren
naar Appingedam. Benthe: “Sara
heeft mij ook veel fotomateriaal
gegeven. Zo heb ik een foto van
haar vader die op de toneelver
eniging zat. Hij staat daarop af-
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De Toneelvereniging van de vader van Sara Kirby-Nieweg.
Vader Nieweg vast in de kolenbak en kon er niet meer uit komen ...

gebeeld, zittend in een kolenbak.
Toen ik deze foto liet zien aan de
100-jarige mevr. Meijer-Meijer,
moest ze vreselijk lachen. Ze wist
nog dat hij vast zat in de kolenbak
en er niet meer uit kon komen.
Het zijn deze kleine anekdotes,
die zo waardevol zijn, die maken
dat deze mensen een gezicht krijgen, dat ze niet vergeten worden.”  
Mensen centraal
Benthe van Aalst is kunsthistorica en is betrokken bij allerlei
projecten op het terrein van kunst
en cultuur in het Noorden van
het land. Waar komt haar betrokkenheid bij dit bijzondere project
vandaan? “Gaande mijn studie
ontdekte ik dat ik vooral geïnte
resseerd ben in het verhaal van
mensen, bijvoorbeeld het verhaal
van de kunstenaar en zijn werk.
In dit project voor Appingedam
is het mijn interesse voor de verhalen van de Joodse inwoners en
daarbij mijn verbijstering over wat
mensen elkaar aan kunnen doen.
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Toen ik 8 jaar was gingen mijn
ouders met mijn broertje en mij
naar een kibboets in Israël. We
hebben daar drie jaar gewoond en
voor mij was dat een hele bijzondere tijd. Ik had veel Joodse vrien
dinnetjes. Dit project in Appingedam heeft voor mij een duidelijke
verbinding met deze ervaring.”
Het streven is dat het project
voor de voormalige sjoel van Appingedam in circa 2015 klaar is.
Ook wordt een website ontwikkeld
waarop het verhaal van de voormalig Joodse gemeenschap van
Appingedam uitgebreid aan de
orde komt. Zo ook de verhalen van
Joden die niet op het monument
staan vermeld. En er komt een
stadswandeling langs Joodse plekken, waaronder woonhuizen waar
Joodse families gewoond hebben.
Mensen die eventueel nog be
schikken over informatie kunnen
contact opnemen met Benthe van
Aalst. Haar e-mailadres is:
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benthevanaalst@yahoo.com
Haar telefoonnummer is: 06
30661520. Zij is blij met beeld
materiaal, herinneringen, anek
dotes etc.
De Stichting Oude Groninger
Kerken is inmiddels eigenaar van
de voormalige sjoel. Het is de be
doeling dat het gebouw een Joodsculturele bestemming krijgt. Het
voormalige rabbinaatshuis zal
bewoonbaar gemaakt worden voor
een beheerder. Tevens wordt een
gedeelte van het voormalige rab
binaathuis een B&B.
De Stichting is op zoek naar foto’s
van het interieur van de sjoel, het
liefst van voor de oorlog.
Voor contact met de Stichting: 050
3123569 of info@groningerkerken.
nl
* Bron:
Bet Kevarot- Huis der Graven. De
Joodse begraafplaats van Appingedam.
Benthe van Aalst en Christiaan
Vervis, 2013. Groninger Kerkhoven
14. Stichting Oude Groninger
Kerken.
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door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Pesachherinneringen
Over een paar weken is het Pesach. Voor vele Joden, maar in
ieder geval voor orthodoxe – echter ook wel voor andere Joden
– de drukste tijd van het jaar.
Waar denkt u dat ‘de grote
schoonmaak’ in het voorjaar
vandaan komt? Precies – heeft
alles met de voorbereidingen voor
Pesach te maken. Alle keuken- en
kamerkasten op hun kop, sop-

pen, schoonmaken, spullen weggooien en opruimen. Om tenslotte
te eindigen met het zoeken, vinden en weggooien van chameets:
alles waar gist en of bloem in
aanwezig is. En dat blijkt altijd
veel meer te zijn dan u denkt.
Wat doen we met chameets?
Er zijn allerlei mogelijkheden.
Nieuwe chameets-producten, bij
voorbeeld een nieuw pak bloem,

nieuwe pakjes met lekkere koekjes,
nieuwe vermicelli enzovoort, kunnen in een doos worden gezet en
worden ‘verkocht’ aan de buren (na
Pesach kun je e.e.a. ‘terugkopen’),
of gewoon worden weggezet in
een aparte ruimte (een garage,
schuur). In ieder geval niet in de
buurt van het ‘pesachdikke’ huis.
Gebruikelijk is ook om alle chameets-produkten te verbranden.
Seiderherinneringen
Vroeger, voordat ik getrouwd was
en ik nog in Amsterdam woonde en
ook daarna toen ik wel getrouwd
was en al kinderen had, ging ik ieder jaar óf de eerste óf de tweede
avond seideren bij de familie
Palache. Een orthodox Sefardische
familie. De andere seideravond
was dan voor en met Haboniem.
Bij de familie Palache (Leo en
Lea z.l.) en de 3 kinderen - Jehuda, Mirjam en Awraham -,
werd het speciale pesach-servies
uit de kastjes bovenin de huiska
mer gehaald – voor vlees en voor
melk. Evenals het pesach-bestek.
Gedurende de rest van het jaar –
ik kwam veel bij de fam. Palache,
ook als het geen Pesach was – zag
ik die kastjes bovenin de kamer
met gekruist rood plakband over
de deurtjes. Daar keek ik dan
met een beetje ontzag naar…

Soep met matzeballen
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Op zo’n seideravond was Leo Pa
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Zo herinner ik me ook nog heel
goed dat we met ons vieren aanwezig waren en dat Deborah, onze
dochter voor het eerst helemaal
alleen het Ma Nisjtana mocht zeggen (ik denk dat ze net vier jaar
was). Daniel lag boven in de reiswieg te slapen en droomde mis
schien van zijn eigen Pesach…
Uiteraard hadden we flink met
haar geoefend – maar ach kinderen leren op jonge leeftijd zo snel
liedjes. En dit was ook een soort
liedje met wat vreemde woorden.
Maar ja, wij wilden wel dat ze wist
wát ze zong en waarom die avond zo
anders was als al die andere avonden. Dat dóet je wat als moeder
… zo’n fragiel kinderstemmetje!
Een beetje helpen natuurlijk –
maar wat was ze trots (en wij ook)!
Gremzeliesj

lache, de heer des huizes, gekleed
in rokkostuum. We waren mees
tal met zo’n 25 personen rond de
uitgebreide en feestelijke tafel.
Met de voor het begin van de
jomtov aangestoken kaarsen kon
Leo Palache zoveel roken als
hij wilde (ik heb het over eind
jaren ’50, ’60 en ’70 van de vorige
eeuw). Hij stak zijn sigaretten
aan met de vlam van de kaarsen.
Behalve… als de seideravond op
vrijdagavond viel – dat was pech
voor hem en dat vond hij ook.
Het waren bijzondere avonden, dikwijls durend tot diep in de nacht.
Niemand had daar een probleem
mee. Interessante discussies.
Actuele vragen werden gekoppeld aan teksten uit de Haggada.
Ik herinner me nog dat ik een keer
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de volgende vraag stelde (naar
aanleiding van de tiende plaag –
het doden van de eerstgeborenen).
Waarom moesten de Joden in
Egypte eigenlijk ook bloed op hun
deurposten strijken om aan te
geven dat zij Joden waren opdat
hun eerstgeborenen niet gedood
zouden worden? God wist immers
dat daar Joden woonden! Daar
werden – uiteraard – verschillende verklaringen voor gegeven.
De meest aannemelijke vond ik
dat het een soort test was van God
of de Joden die de volgende dag in
alle haast vertrekken mochten uit
Egypte, zichzelf als Jood durfden
te identificeren. (zie ‘toevallig’ ook
de eerste alinea van het artikel
van rabbijn Shimon Evers op blz. 3)
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Seider in Groningen
In Groningen hebben we ieder jaar
een gezellige en prima seideravond.
Een aantal jaren geleden zaten we
met zo’n 75 personen ‘aangetafeld’.
Dat was te veel; het was te rommelig; mensen aan de uiteinden van
de tafels, tamelijk ver verwijderd
van degene die de seider gaf, konden het niet goed volgen, schonken
wijn in wanneer het hen uitkwam
etc. etc. Daarna hebben we ingesteld dat iedereen zich moest
opgeven en een bescheiden bij
drage moest leveren. Dat was een
goed idee. Nu zijn we meestal met
zo’n man/vrouw/kind of 35 à 40.
Het glas van mijn grootvader, of
misschien zelfs wel van mijn overgrootvader, doet al jaren dienst
als glas met wijn voor Elijahoe … die maar niet komt. Mis
23

Vervolg 'Men Neme'

schien is de buurt van onze
sjoel niet ‘netjes’ genoeg…?
Na al deze herinneringen, ga ik u
maar weer eens het lekkerste recept voor gremzeliesj geven. Het
recept van mijn moeder. Dat her
inner ik mij ook plotseling (zo gaat
dat met dit soort ontboezemingen): de rivaliteit tussen de gremzeliesj van mijn moeder en mijn
tante (de zuster van mijn moeder
die in Rotterdam woonde). De
beide zusjes hielden van kibbelen
en vonden uiteraard hun eigen
gremzelies de allerbeste. Alweer
een herinnering. Ik ging in de Pe
sachweek naar Parijs met de trein
die vanuit Rotterdam vertrok (het
moet begin jaren ’60 zijn geweest);
naar mijn nicht Eline, de dochter
van mijn tante. Het was absoluut
noodzakelijk dat ik voor haar de
gremzeliesj van haar moeder mee
naar Parijs zou nemen. Zo trof ik
mijn tante op het perron in Rotterdam, alwaar zij mij een pak
ketje gremzeliesj overhandigde
voor haar dochter. Wat ik mij
niet kan herinneren is hoeveel
er aangekomen zijn in Parijs…
Gremzeliesj (ook wel Matzekrimsel genoemd)
(voor een lekkere schaal vol)
Ingrediënten
6 matzes
3-4 eieren
150 gram suiker
beetje zout
1-2 theelepels kaneel
1 zakje vanillesuiker
100 gram fijngehakte of geschaafde amandelen
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Het verbranden van chameets in Schtetl Zürich
Foto: Livio Piatti

100 gram rozijnen, een beetje
gehakt (mijn moeder welde ze in
kiddoesjwijn)
halve eetlepel citroensap
eventueel wat heel klein gesneden
gemberbolletjes
eventueel 2 eetlepels matzemeel
voor de stevigheid
neutrale olie om in te bakken
Bereidingswijze
* Breek de matzes in een vergiet
en laat er koud water over lopen,
zodat de matzes een beetje week
worden (niet te).
* Klop de eieren, suiker, zout,
kaneel en vanillesuiker door elkaar. Voeg de matzekruimels toe
met de rest van de ingrediënten,
behalve de olie. Meng dit goed.
Als deze massa te vochtig is om
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er koekjes van te vormen, voeg
dan wat matzemeel toe.
* Vorm met de hand of twee eetlepels platte koekjes van dit deeg
en bak ze in de olie (of boter) aan
beide kanten mooi bruin.
Warm met poedersuiker eroverheen zijn ze het lekkerst. Maar koud
smaken ze ook heerlijk. Een feestgerecht met Pesach, dat beloof ik u.
Ik wens iedereen een goede Pesach!
Na Pesach naderen eind april,
begin mei en wat daar allemaal
ieder jaar weer bij hoort. In de
Loeach en op blz. 35 kunt u zien
wat voor feest- en treurdagen ons
te wachten staan, ook in Israël.
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Sjawoe’ot

door Ruth Lipschits-de Leeuwe
Op de tweede dag Pesach beginnen we met de Omertelling;
dag 1. Op dinsdagavond 3 juni,
5 Sivan, bij het begin van de
jomtov voor Sjawoe’ot is het de
49ste dag van de Omer: 7 weken. Wat de telling betreft: op
de 33ste dag is het Lag Ba’Omer
(de lamet = 30, de gimmel = 3).
Sjawoe’ot, Chag Habikkoeriem
en Chag Mattan Tora zijn de
drie meest gangbare Hebreeuwse
namen voor het Wekenfeest.
Chag Habikkoeriem is de dag
van de eerstelingen, van het
maaien van de tarwe en het bren-

gen van de eerstelingen van de
vruchten der aarde als offer naar
de Tempel in Jeruzalem. Dat is
ook de reden dat we op Sjawoe’ot
de Sjiv’at Hamieniem (‘de zeven
soorten’) nuttigen. Dit begrip verwijst naar de zeven soorten gewassen van veld en boomgaard die
in het land van Israël veelvuldig
voorkomen en tevens essentieel
zijn voor de menselijke voeding
Deze zeven soorten zijn: tarwe
en gerst, wijnstok, vijg en granaatappel, olijf = olie) en dadel (honing). De samenstelling
van de zeven soorten is afgeleid van hetgeen in Devariem
(Deuteronomium) 8:7-10 staat

geschreven. “Een land ... waarin
het U aan niets zal ontbreken ...”
Chag Mattan Tora betekent letterlijk het feest van het geven van
de Tora, van de Tien Geboden, op
de berg Sinaï. Volgens berekeningen, gebaseerd op de tekst van
Sjemot (Exodus) 19, werd de Tora
op de zesde van de maand Siewan
aan het volk Israël gegeven. Dit
is ook de datum van Sjawoe’ot.
Bronnen:
o.a. Vragen over joods leven van
Tlila Ellemers-Etzioni

De Zeven Soorten
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Arabisch begrip voor Sharon
Oosters Israël
door Ruth de Jong-Hotze

Maandag 13 januari 2014 werd
Ariel Scheinermann, meer bekend
onder de naam Ariel Sharon, op
zijn boerderij in de Negev-woestijn
begraven. ‘De Koning van Israël’,
‘de Leeuw van God’ was niet meer.
Niet glorievol ten onder gegaan in
het harnas, maar eerloos, als een
kasplantje gestorven. Ik zat naar
deze gebeurtenis te kijken op het
grote plasmascherm bij vrienden
die ons juist een uitgebreide Arabische lunch hadden aangeboden.
Terwijl ik de ene na de andere
verrukkelijkheid naar binnen
werkte, ging de kleine militaire
wagen met zijn kist nog langs
diverse plaatsen waar de voormalige legerleider in zijn woeste
bestaan slag had geleverd. Dat
daarbij niet alleen zijn vijanden

in de pan werden gehakt, maar
ook grote verliezen werden geleden onder zijn eigen manschappen, tja, dat is all in the game.
Er zijn veel controverses over zijn
agressieve gedrag geweest. Het
schijnt bij grote militaire leiders
te horen. Napoleon is nu ook een
geëerd man. Militair vertoon,
dat zag ik, ja wie had het anders
verwacht? Ik zei tegen mijn Arabische gastheer: „Nou, ik kan
hier nu echt niet blij mee zijn.”
„Hoezo”, vroeg de vriendelijke
man. „Niet bepaald reclame voor
ons land, met al die bevestigende
beelden van een agressieve staat”,
legde ik uit. „Daar ben ik het niet
mee eens”, antwoordde hij. „Hij
was een uitstekende militair, een

uitmuntende strateeg en later een
voortreffelijk politicus. Zo’n begrafenis is niet meer dan passend.”
Pff, van zoveel superlatieven had
ik niet terug. Zeker niet van een
Arabier wiens familie op zijn
zachtst gezegd gedupeerd was geworden toen wij het hier 66 jaar
geleden voor het zeggen kregen.
Ja, dus toch maar over Sabra en
Shatila beginnen. De walgelijke
moordpartij in Libanon waar de
havik op zijn gemak naar heeft
staan kijken. Dat moet hem toch
aanspreken. Hoogstwaarschijnlijk
waren onder de slachtoffers van
het bloedbad verre familieleden,
vluchtelingen uit naburige dorpen
die werden verwoest. „Ja, wat bedoel je ermee? Dat was een conflict
waar hij niets mee te maken had”,

Ariel Sharon
Foto: ANP
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zei de man terwijl hij een grote
hap uit een pitta nam. Slikken,
Ruth. Dit had ik meer gehoord.
Bij conflicten, je nooit ermee bemoeien. „Maar bij zo’n groot onrecht, waarbij zwakkeren het onderspit dreigen te delven, die ga je
toch helpen. Zeker als je als hij, de
middelen daartoe tot je beschikking hebt?!”, hoor ik mezelf met
toenemende stemverheffing zeggen. De gastheer blijft kalm, heeft
zelfs een beetje een lach op het
gezicht. Hij zegt: „Nee, dan ook
niet.” Ik sta bijna op springen en
lanceer mijn laatste troef: „Zelfs
niet als kinderen en baby’s worden
gedood? Moet je niet alles doen om
ze te helpen?” De man gekleed in
djellaba, heeft eindeloos geduld.
Hij wil het nog wel eens herhalen:
„Niet mee bemoeien, je kent het
verhaal niet. Bovendien als jij er
tussen gaat staan, krijg jij de
klappen.” „Dus maar gewoon
dood laten gaan?!”, zeg ik uitda
gend. „Ja, inderdaad, dood ga je
toch, alleen een beetje eerder.”
Dit staat wel heel ver van mij af.
Op pijnlijke wijze wordt mij weer
eens onder de neus gewreven dat
ik het oosters denken toch nog
steeds niet begrijp. Als het je familie niet is, dan steek je dus geen
poot uit. Een mentaliteit die niet
aan geloof is gebonden hier. Ik zie
het bij christenen, moslims, Droezen en Joden die van oorsprong
uit de ons omringende landen
komen. Maar de gastheer is nog
niet klaar. Nu is het zijn beurt ons
vragen te stellen. „Overal in de
wereld waar het Westen komt in-
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Interieur Folkingestraat Synagoge Groningen
Collagrafie Lika Tov, Jeruzalem
(een collagrafie is een combinatie van collage en grafiek)

grijpen, dacht je nu echt dat dit uit
humanitaire redenen was? Neem
hier in het Midden-Oosten? Waar
is ingegrepen? Juist ja, Irak, Libië. En waarom denk je dat dit is?
Olie! Wordt er in Egypte ingegrepen? Syrië? Libanon? Nee, precies:
daar is geen olie.” Beleefd laat
hij zelf onze conclusies trekken.

ven. Als je de pakjes en de petten
zou weglaten, is het net zo’n begrafenis als die ik al vele malen
meemaakte. Eenvoudig en snel.
De gastvrouw komt met de koffie aan. Nu mag zij gaan zitten.
(Een Ander Arabisch Geluid…–
red.)

Op het scherm zien we dat de kist
in de grond wordt neergelaten. Het
gebed voor de overledenen wordt
door zijn zoons uitgesproken. Zijn
oudste zoon is er niet bij. Die werd
op jonge leeftijd gedood bij het
spelen met een geweer. Het moet
een echte zoon van zijn vader zijn
geweest, die ook al op veertien
jarige leeftijd meedeed aan raids
op lastige Arabieren. We vergeten
onze discussie en doen het gebed
mee. Er wordt hier een jood begra-
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Boeken

uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)
Leela Corman Meideles
Een joodse tweeling die begin
vorige eeuw opgroeit in de Lower
East Side in New York. De één
wordt assistente van een vrouwe
lijke arts die illegale abortussen
uitvoert, de ander belandt in de
prostitutie en danst in het variététheater. Corman, bekend van
haar cartoons voor de New York
er, maakte met Unterzakhn een
opmerkelijke joods-feministische
strip die ook een liefdesverkla
ring aan het oude New York is.
€ 19.90
Peter Hein De onderduikers
De onderduik van de ouders van
Peter Hein, op twaalf adressen,
blijkt één lang verhaal van verraad
en ontsnapping, omzwervingen,
wanhoop, honger, kou en opnieuw
verraad. De auteur stuitte bovendien ook op een verzwegen kwestie: zijn ouders werden beschuldigd van het verraden van een
onderduikadres, waardoor vier
mensen omkwamen. Na de oorlog praatte de moeder van Peter
Hein alleen maar over de oorlog,
terwijl zijn vader dat onderwerp
ontweek. Hein wilde het hele verhaal van zijn ouders helder boven
tafel krijgen en interviewde hen.
In De onderduikers vertelt Hein
het fascinerende onderduikverhaal van zijn ouders en gaat hij op
zoek naar de werkelijke verrader.
€ 19.95
Frank Diamand En iedereen
doet me aan iemand anders
denken
Frank Diamand, filmmaker en
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dichter, debuteerde in 1986 bij
uitgeverij Van Gennep met de
bundel Wie wil er nu met Hitler
in de tobbe. Uitgeverij Amphora
heeft nu een nieuwe bundel op de
markt gebracht,
waarin onderstaand gedicht staat.
€ 15.00:
Zoveel jaar na dato
Toen we samen waren mijn oud
ers en ik
- er waren tijden dat wij wel en
dat wij niet samen waren hoe sliepen zij dan?
Ik vermoed als lepeltjes in een
doosje.
En ik dan aan hun voeteneinde?
Lagen zij op hun linkerzij of op
hun rechter?
Gaven zij elkaar een teken als zij
zich wilden omdraaien?
Wilden zij dat nog wel?
En wat gebeurde er dan met mij
als dat gebeurde?
Golfde het hout onder hun ge
wicht?
Was het steviger en zwaarder dan
zij?
Lag ik op mijn rug of op mijn
linkerzij
of op mijn rechter?
Wat mij uit mijn slaap houdt
is dat ik het niemand meer kan
vragen.
Hanna Bakker Klein formaat
Een boekje met korte impres
sies over wat de schrijfster ziet,
over wat ze meemaakt. Geschreven op een fijnzinnige wijze.
Langere verhalen gaan over haar
familie, over een reis naar Polen
en over haar jaren in de Jordaan.
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Zeer de moeite waard zijn deze
impressies die eerst in het vereni
gingsblad van JOK hebben gestaan,
Dankzij het stuk van Wim
Boevink in Trouw heb ik van Hanna Bakker en haar boek gehoord:
een onverwachte verrassing.
€ 18.50
Abram de Swaan Compartimenten van vernietiging
In de afgelopen eeuw zijn keer op
keer miljoenen mensen vermoord
in campagnes van grootscheepse
vernietiging, met de Holocaust als
het absolute dieptepunt. Hoe zijn
deze verschrikkingen te begrijpen?
Al ruim een halve eeuw is één
verklaring pasmunt: de massa
moordenaars zijn ‘gewone men
sen’. Dus: ‘U en ik zouden onder
dezelfde omstandigheden hetzelf
de gedaan hebben.’ Abram de
Swaan bestrijdt deze ‘banalise
ring van het kwaad’ en geeft een
nieuwe interpretatie van het
beroemde Milgram-experiment.
Compartimenten van vernietiging
bevat een uitvoerig overzicht van
de grootste massamoorden in de
twintigste eeuw. Voor een beter
inzicht in deze massale uitroeiing is het niet genoeg om alleen de
directe genocidale situatie in aanmerking te nemen. Ook de voorafgaande maatschappelijke ontwikkelingen moeten erbij betrokken
worden, evenals de rol van het
genocidale regime, en: de persoonlijke eigenschappen van de daders.
De Swaan, opgeleid als politico
loog, gevormd als psychoanaly
ticus en van beroep socioloog

JaG

en essayist, probeert vanuit
deze brede achtergrond tot een
beter begrip te komen van het
moderne kwaad: massamoord.
€ 24.95
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“Altijd plaats voor delicatessen”
door Ruth Lipschits- de Leeuwe

Nee dit gaat niet over eten, maar
over BOEKEN! Deze kop stond
in de Groninger Gezinsbode van
6 februari jl en gaat over ‘onze’
trouwe Erik Kweksilber. Hij en
zijn ‘delicatessenwinkel’ hebben
in verschillende kranten gestaan.
In ieder geval een hele pagina
in de Volkskrant van 29 januari
jl. Met twee illustratieve foto’s.
Erik, die sinds 1977 eigenaar is
van de zelfstandige boekhandel
Godert Walter in de binnenstad
van Groningen. Een klein paradijs met specialisaties als het om
boeken gaat. Hij is al die jaren zijn
hartstocht en principes trouw gebleven. Klein maar fijn! Ondanks
tweemaal de boel in de fik... In de
winkel en aan de telefoon kennen
ze je – je bent iemand; je wordt geadviseerd, geholpen als dat nodig is
om een bijzondere keuze te maken.
“In tijden van crisis wint de klei
ne ambachtelijke boekhandel het
van de keten. ‘Bij Polare doen
ze aan toptienen’”, onderkopt
de Volkskrant. Dat zie je niet bij
Godert Walter, en nee, je kunt
er ook geen koffie drinken. Als
je niet direct aan de beurt bent,
is dat alleen maar een voordeel.
Rondkijken en denken: ik zou wel
minstens tien boeken mee willen
nemen... genieten van de sfeer.
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Wie boeken koopt, heeft wat ... van Erik in voorraad
Foto: Anneke van Rhijn
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Sjabbaton in Leeuwarden
door Avraham Schabbing

Na lange inspirerende gesprekken, aandringen en intensief overleg met rabbijn Spiero, zijn we
overgegaan tot het organiseren,
voor het eerst in Leeuwarden,
van een Sjabbaton (ook wel
Oversjabbat genoemd). “Laten we
het maar proberen”, dachten we.
Uitnodigingen verzonden en nu
maar afwachten. Aangenaam verrast waren we met de vele aanmeldingen. En zo hebben we een hele
sjabbat gevierd met 39 deelnemers;
leden van de Joodse Gemeenten
Leeuwarden, Zwolle en Groningen.
Vrijdagavond na kabbalat Sjabbat
was er een sjabbat-se'oeda (maaltijd), met een toespraak van rabbijn
Spiero, zang en humor; en bovenal
een ongekend warme sjabbatsfeer
en een geweldige maaltijd! Wat een
ongeëvenaarde spirituele energie!
Na de sjoeldienst op sjabbatochtend
in de sjoel, was er een feestelijke
kiddoesj maaltijd. Ook is ons na de
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Sjabbaton in Leeuwarden

maaltijd een sjioer (les, lezing, lernen) van en met rabbijn Spiero ten
deel gevallen. Na Mincha, Ma’ariv
en de Havdala was de Sjabbaton
ten einde … En we keerden zeer
voldaan huiswaarts. De sjabbaton was een groot succes en de
roep om vaker werd alom gehoord!
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Namens het bestuur dank aan
rabbijn Spiero en zijn echtgenote
Bracha!
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Bezoek aan kamp Westerbork wordt goed gewaardeerd
Persbericht

beste musea van Nederland in
2013. De positieve beoordelingen
op deze site resulteerden in een
8.2 als rapportcijfer.

Hiermee krijgt het museum en
het kampterrein een nieuwe dimensie voor de bezoeker. Naast
digitale ontwikkelingen, staan er
ook andere belangrijke zaken op
de agenda in 2014: het conserveren van de woning van de kampcommandant, het terugplaatsen
van delen van barak 56 en het
markeren van het spoorwegtracé
Hooghalen, via Assen, Winschoten naar Leer (Duitsland).

In 2014 worden de digitale technieken verder uitgerold. Er wordt
hard gewerkt aan een app voor
(buitenlandse) museumbezoekers
en een aparte app voor schoolbezoeken. Met deze app is het mogelijk om verbindingen te leggen
tussen het heden en het verleden,
door gebruik te maken van audio,
authentiek film- en fotomateriaal
én materialen uit de collectie.

Staatssecretaris Van Rijn bracht
op 23 februari 2014 een bezoek
aan Herinneringscentrum Kamp
Westerbork. Hij gaf aan dat
het het voormalig kamp Westerbork respect en ontzag voor
het verdriet van de slachtoffers
combineert met de opdracht voor
toekomstige generaties om te
beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

2013 was een goed bezoekersjaar
voor het Herinneringscentrum
Herinneringscentrum Kamp Westerbork kan terugkijken op een
goed jaar. In 2013 bezochten zo’n
133.000 mensen het museum.
Dit zijn bijna 5.000 bezoekers
meer dan het jaar ervoor. Voor
het bezoek aan het kampterrein
liggen deze aantallen hoger. Het
voormalig kampterrein is vrij toegankelijk, waardoor dit moeilijker
te meten is, maar we gaan er van
uit dat de bezoekerscijfers op het
kampterrein rond de 350.000 liggen. Met ambitieuze plannen voor
2014 hoopt het Herinneringscentrum volgend jaar op nog hogere
bezoekersaantallen.
Sinds 2013 is het Herinneringscentrum ook te vinden op sociale netwerken, zoals facebook,
twitter en YouTube. Lange tijd
was men huiverig of dit medium geschikt zou zijn voor deze
erfgoedinstelling. Toch blijken
steeds meer mensen online
aansluiting te zoeken met de
verschillende netwerken van het
Herinneringscentrum. Zo worden
steeds meer verhalen en nieuwsberichten gedeeld via sociale
media, en is er interactie tussen
(toekomstige) bezoekers en het
museum.

Nationaal
Monument
Westerbork,
1970
Fragment
van de spoorrails, symbool
van Kamp
Westerbork

Een ander mooi voorbeeld van interactie zijn de beoordelingen van
bezoekers op Zoover.nl. Eind december werd bekend dat het Herinneringscentrum door Zoover
is uitgeroepen tot een van de 10
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Ralph Prins,
1970
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Groningen

Loeach

voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,
8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524
E-mail: ietschabbing@hotmail.com
Friesland

>15 april
Gezamenlijke Seider in het gebouw van de Joodse Gemeente.
Info 058 2121 524, of
nigleeuwarden@.nl
>25 april
11.00 uur, herdenking Sjoa in
Drachten. Info nigleeuwarden@
live.nl
>30 april tot 4 mei
In Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden. Jiddisch Festival. Info
jiddischfestivalleeuwarden.nl
>18 mei
12.30 uur, zaal open 12.00 uur,
voormalige Synagoge, Sacramentsstraat 19, Leeuwarden.
Viering van de 66ste Onafhankelijkheidsdag van Israël met
muzikale omlijsting van Klezmer
& Co met Jiddische zang van
Carla Da Silva. Toegang vrij,
collecte bij de uitgang of giften
via NL49INGB0005018888. Info
nigleeuwarden@live.nl
>21 september is een Jofeldag
gepland in Leeuwarden nader bericht volgt. Info shalom.culture@
gmail.com
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>tot 6 april
kunt u zich aanmelden voor fietstochten rond Groningen op zondagen van 15-17 uur bij shalom.
culture@gmail.com
>7 april
19.30 uur-21.30 uur, Mennohuis,
Oude Boteringstraat 33, Groningen. René de Vries over zijn boek
Joodse Groningers: een Mozaïek.
Entree en consumptie €4. Aanmelden en info shalom.culture@
gmail.com
>vanaf 9 maart
Expositie van fotografie van Reli
Avrahami.
Synagoge, Folkingestraat 60,
9711 JZ Groningen. Open op
woensdag- en zondagmiddag van
13-17 uur, entree € 5 met instap
rondleiding.
>13 april
Stichting Joodse Erfenis, info@
sjoelplein.nl 15.00 uur Obergumerkerk, Kerkpad 10, Winsum.
Lezing: ‘Herinnering en herleving: Joden in naoorlogs Nederland’, door dr. Bart Wallet, historicus gespecialiseerd in joodse
geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
>19 mei
19.30 uur-21.30 uur, Mennohuis,
Oude Boteringstraat 33, Groningen. Schrijfster en dichteres
Tsafira Levy over het schrijven in
een vreemde taal. Entree en consumptie € 4. Aanmelden en info
shalom.culture@gmail.com
>16 juni
19.30 uur-21.30 uur, Mennohuis,
Oude Boteringstraat 33, Groningen. Johan de Wolf over het
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onderhouden van Joodse begraafplaatsen in Nederland. Entree en
consumptie € 4. Aanmelden en
info shalom.culture@gmail.com

Drenthe

>13 april
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. 14.00 uur toneelvoorstelling met verhalen. Entree
€ 13, vrienden € 5, Info www.
kampwesterbork.nl
>14 april
19.45 uur viert het Genootschap Nederland-Israël Jom
Ha’atsma’oet - de Onafhankelijkheidsdag van Israël in de Goede
Herderkerk, Middenweg 14 in
Hoogeveen. Info a.roell@home.nl

Landelijk

>13 april
Na zonsondergang zoeken naar
chameets en verklaring van nietigheid
>14 april
Begin vasten 4.52 uur, begin chameetsverbod 10.21 uur, chameets
verbranden vóór 11.44 uur.
Begin jomtov/Pesach 20.20 uur.
Eerste Seideravond
>15 april
Eerste dag Pesach. Tweede Seideravond. ’s Avonds begin Omertelling
>16 april
Tweede dag Pesach
>17 t/m 20 april
Chol Hamo’eet/tussendagen
>20 april
Begin jomtov
>21 april
Zevende dag Pesach
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Vervolg 'Loeach'

>22 april
Achtste dag Pesach
>28 april
Jom Hasjoa-herdenking Holocaust
>4 mei
Dodenherdenking
>5 mei
Jom Hazikaron-herdenking
slachtoffers Israël
Bevrijdingsdag
>6 mei
Jom Ha'atsma'oet-Onafhankelijkheidsdag Israël
>18 mei
Lag Ba’Omer
>28 mei
Jom Jeroesjalajiem-hereniging
van Jeruzalem
>3 juni
Begin jomtov 21.35 uur
>4 juni
Eerste dag Sjawoeot-Wekenfeest
>5 juni
Tweede dag Wekenfeest-Sjawoeot

Genootschap Nederland
Israël

>van 9 juni tot en met 30 juni
is er gelegenheid deel te nemen
aan een bijzonder studieverblijf in
Jeruzalem.
Voor verdere info Häkan Bengtsson: hakan@swedtheol.co.il Tina
Blomquist: tina.blomquist@
hotmail.com of a.roell@home.nl

Museum Sjoel Elburg

Graaf Hendriksteeg 2, 8081 CH
Elburg. Van 11-17 uur dinsdag tot
en met zaterdag open. Info www.
sjoelelburg.nl
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De Kunsthal Rotterdam
De Tweede Wereldoorlog in 100
voorwerpen.
Tot en met 5 mei
Westzeedijk 341, 3015 AA Rotter
dam
website: www.kunsthal.nl

Joods Cultuur Kwartier

Het Joods Historisch Museum,
het JHM Kindermuseum, de Portugese Synagoge en de Hollandse
Schouwburg vormen samen het
Joods Cultureel Kwartier, waar
u met één kaartje van alle vier
kunt genieten.
Voor tentoonstellingen en evenementen in het Joods Historisch
Museum, zie www.jhm.nl en
www.jhmkindermuseum.nl
>21 maart t/m 22 juni
Sam Drukker Minje
>tot en met 5 mei
Sjtetl in de stad Antwerpen door
de lens van Dan Zolmann.
>4 april t/m 24 augustus
Roman Visniac (re)discovered.

Voor de agenda van de
Ambassade van Israël
www.israel.nl
www.kunstenisraël.nl voor de
agenda van muziek, dans enz.

Info cursussen Crescas

Sjoeldiensten
In Leeuwarden worden sjoeldiensten 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
Gemeente in Drenthe kunt u
bellen naar mevrouw T. van den
Hof-Frankenhuis,
tel. 0528 235070.

2013-2014 www.crescas.nl

De WIZO-literatuurprijs
2014

Doe mee, want ‘Boeken boeien en
binden’, zie www.wizo.nl en/of
www.joodseomroep.nl
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Joodse feest- en treurdagen 5774/2014
21 t.m. 22 april		
28 april			
6 mei				
18 mei				
28 mei				
4 t.m. 5 juni			
15 juli				
5 augustus			
25 en 26 september		
28 september			
4 oktober			
9 en 10 oktober		
16 oktober			
17 oktober			
17 tot 24 december		

Pesach
Jom Hasjoa
Jom Ha'atsmaoet
Lag Baómer
Jom Jeroesjalajim
Sjawoe'ot
Sjiva-asar-beTammoez
Vastendag van 9 Aw
Rosj Hasjana
Vastendag van Gedalja
Jom Kippoer
Soekot
Sjeminie 'Atseret
Simchat Tora
Chanoeka

Heeft iedereen de matses al in huis?

DaF
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BOEKHANDEL
GODERT WALTER

Yehuda Judaica & Joods Antiek

Literatuur
Geschiedenis
Judaïca
Groningana
Architectuur
Natuur & Landschap

Kijk snel op www.yehuda.nl

Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen

Grootste Judaica collectie van Nederland!
Tevens prachtige handgemaakte sieraden
Judaica en antiekwinkel
aanwezig op locatie
Open: di. 9.30 – 17.00 uur;
Do. 9.30 –18.00 en
18.30 – 21.00 uur
Ook op afspraak.
Sjabbat gesloten

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

Big in making
recyclables small
Balenpersen
Sorteersystemen
Transportbanden
Robot Sorting
Archiefvernietigers
Rollensnijmachines
Advies
Ontwerp
Ontwikkeling
Productie
Installatie
Service

www.bollegraaf.com
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

Members of Bollegraaf Holding
80331_BRM_ADV_A4_ZW.indd 1
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Mw. Malka Yisraela
Reitsema bat Yochanah
De Bolder 8d
9206 AN Drachten
(ingang aan de zijkant)
Tel. 06 1131 9855

