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IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Deze tekst schrijf ik vlak voor 
Sjawoe’ot, dus ook vlak voor de 
Lernnacht. In Groningen lernen we 
meestal niet tot het ’s morgens licht 
wordt, dat is voor iedereen te laat. We 
praten over het hoe en waarom, over 
het boek Ruth en waarom dat met 
Sjawoe’ot gelezen wordt. We genieten 
van de heerlijke melkkost gerechten 
die ons voorgeschoteld worden en 
laten nog eens de revue passeren 
waarom we nu eigenlijk melkkost ge-
rechten met Sjawoe’ot eten.
Maar als u dit nummer van JaGDaF op 
uw deurmat of in uw brievenbus vindt, 
is Sjawoe’ot alweer enige weken ach-
ter de rug.

In dit nummer speciaal aandacht voor 
twee belangrijke zaken. Allereerst wil 
ik u meedelen dat het onze Koning 
behaagd heeft Rob Vleesblok, o.a. 
al vele jaren penningmeester van 
de Joodse Gemeente Groningen, te 
onderscheiden in de orde van Oranje 
Nassau (p. 10).

Eveneens heel bijzonder en belangrijk 
is het feit dat in het rabbinaatshuis 
in de synagoge te Groningen twee 
mikwes zijn opgegraven en blootge-
legd, uiteraard ter bezichtiging (het 
oorspronkelijke water moet u erbij 
denken). Zeer waarschijnlijk heeft u 
daar al iets over gelezen in een an-
dere krant dan JaGDAF Veel meer en 
uitvoerig wordt hierover verteld op p. 
6 t/m 9.

In de komende periode is het Tisja be-
aw (5 augustus), Verwoesting van 
de Tempel. Ondanks deze treurige 
dag als afsluiting van de Drie Weken 
toch nog een vrolijke noot van Simon 
Soesan op pagina 20.

Tenslotte wens ik u (nogmaals) een 
prachtige zomer, want die is vandaag, 
1 juni, begonnen, zeggen de meteoro-
logen – en die kunnen het weten!

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Velen  van ons zijn bekend met 
de term Tora, maar veel minder 
met de termen Tenach, Misjna, 
Midrasj, Talmoed, enzovoort. Met 
dit artikeltje in de hand moet dat 
geheel wat duidelijker worden. 

Tora
Als we het over Tora hebben, kun
nen we een aantal dingen bedoelen.
De tekst van de Tora vanaf het 
eerste boek van de Tora, het boek 
Beresjiet tot en met het einde van 
het vijfde boek, het boek Dewa
riem. Globaal omvat dit twee 
hoofd  onderwerpen. De geschiede
nis, vanaf de Schepping tot en met 
de dood van Mosjé, de Aartsva
ders, Egypte, de Wetgeving op 
de Sinaï en de woestijntocht.     
En alle wetten, die in de Tora staan, 
de 613 Mitswot. Deze twee onder
werpen staan door elkaar heen. 
Maar als we het hebben over Tora
leren, dan hoeft het niet zo te zijn 
dat we dan persé iets bestuderen, 
dat letterlijk in het bovengenoemde 
staat. Elke vorm van Joodse stu
die wordt beschouwd als Toraler
en, ook uit andere Joodse boeken. 
En soms bedoelen we gewoon een 
Torarol.  Meestal speken we dan 
over een Sefer  Tora, de tekst van 
de Tora met de hand op perka
ment geschreven, waaruit weke
lijks op sjabbat wordt gelezen. 
We volgen de Toravoorlezing uit 
een gedrukt boek, een Choemasj. 

Tenach
Het woord Tenach is een afkor
ting van drie woorden. Tora, 
Newi’iem en Ketoewiem. De letter 

‘kaf/gaf’ wordt aan het begin van 
een lettergreep hard uitgespro
ken als een k en op het eind van 
een lettergreep  zacht als een g, 
vandaar TenaCH en Ketoewiem. 
Tora heb ik hierboven al behan
deld.             
Newi’iem betekent ‘profeten’. In 
deze boeken wordt de geschiedenis 

beschreven vanaf Jehosjoe’a, de 
opvolger van Mosjé tot en met het 
einde van de periode van de Ko
ningen en de verwoesting van de 
Eerste Tempel en het wegvoeren 
van de Joden in de Babylonische 
ballingschap. In die periode heb
ben vele profeten hun profetieën 
tot het Joodse volk uitgesproken. 
De belangrijkste profetieën zijn 
voor het nageslacht bewaard ge
bleven. Bekende personen uit 
deze periode zijn Dewora, Gid’on, 
Shimshon, Shmuel, David, She
lomo, Jesjaja, Jirmija, enzovoort. 
Ketoewiem bete kent  ‘geschrif
ten’. Dit is een verzameling 

Wat zijn de verschillen tus
sen Tora en Misjna, tus
sen Tenach en Talmoed? 
We kennen allemaal de 

woorden, maar hoe zit het? 

Wat is wat? (deel 1)

Stapel boeken uit de kast in het rabbinaatshuis
van de sjoel in Groningen.

Foto: Rabbijn Shmuel Spiero tijdens een lernavond

door rabbijn S. Evers
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van allerlei boeken. De bekend
ste boeken zijn Tehiliem (psal
men), de Spreuken van koning
Shelomo, de rol van Esther.  
In nietjoodse kringen wordt dit 
geheel genoemd het Oude Testa
ment. Een term die ik liever niet 
gebruik, omdat dit zou impliceren 
dat er ook een nieuw testament is. 
Voor ons is er maar één Tenach! 

Misjna
In het Joodse jaar 2448, 1312 jaar 
voor de gewone jaartelling,  heeft 
de openbaring op de berg Sinaï 
plaatsgevonden. Toen hebben we 
de Tora gekregen. In een van zijn 
prachtige bewerkte kinderliedjes 
spreekt rabbijn Vorst over: “Twee 
emmesse Tora’s halen, twee 
emmes waar (emmes = waar). De 
ene is op schrift gesteld, de andere 
steeds erbij verteld”. Veel van de 
613 mitswot staan maar sum

mier aangeduid in de Tora. Het 
is dankzij de mondelinge leer dat 
we weten wat er bedoeld wordt. Zo 
spreekt de Tora over het “binden 
van een  teken op je arm en op je 
voorhoofd”. Maar er wordt verder 
niet gerept over de Tefi lien, hoe ze 
eruit zien, hoe ze gemaakt worden, 
welke teksten erin moeten zitten, 
hoe ze gelegd moe ten worden, en
zovoort. Dit alles staat in de mon
delinge Tora. Of nog een tweede 
voorbeeld: ”Je mag het bokje niet 
koken in de melk van zijn moeder”. 
Een be  kende zin, die maar liefst 
drie keer in de Tora voorkomt. We 
weten allemaal welke impact deze 
zin heeft op de Joodse keuken, 
maar nergens in deze zin, wordt 
er iets gezegd over het gescheiden 
hou den van vlees en melk. Zomaar 
wat voorbeelden, en er zijn er nog 
honderden. Eeuwenlang is deze 
Mondelinge Tora ook echt mon

Vervolg 'O.R.T.'

deling doorgegeven, van vader op 
zoon, van leraar op leerling.Totdat 
rabbi Jehoeda HaNassie (de Vorst) 
besloten heeft dat het tijd werd om 
de traditie van mondelinge over
levering te doorbreken door deze 
overlevering op schrift te zetten. 
Zo is rond het jaar 200 de Misj
na ontstaan. (Het valt buiten de 
reikwijdte van dit artikel om in 
te gaan op het bekende argument 
van twijfel over de juistheid van 
een mondelinge overlevering, mis
schien iets voor een andere keer.)  

Onze geleerden hebben in de loop 
van de eeuwen ook allerlei bepa
lingen gemaakt. Sommige dingen 
hebben ze als wet vastgesteld, 
zoals Chanoeka en Poeriem en 
het aansteken van kaarsen op 
vrijdagavond. En soms hebben ze 
een bepaling gemaakt, ter voor
koming van het overtreden van 
een Toraverbod. Zoals bijvoor
beeld de gelijkschakeling van 
ge vogelte aan vlees ten opzichte 
van melk. (Ook dit is een onder
werp apart, waarop de autoriteit 
van de geleerden is gebaseerd.) 
Al deze onderwerpen komen 
aan bod in de Misjna. Een be
kend onderdeel van de Misjna  
zijn de Pirkee Awot, De Spreu
ken der Vaderen, die gedurende 
de zomerperiode worden gelezen 
en bestudeerd worden op sjab
batmiddag. (Nog een onderwerp.) 
Volgende keer verder  over Tal
moed en Midrasj. 

De letter SJIEN is een heel belangrijkste letter: denk aan Sjema 
Jisra'el, de mezoeza, sjommeer

Foto: Frank van Gelderen, Rotterdam; marmer
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Tisja be-aw; bij de Westelijke (overgebleven) Tempelmuur
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bracht, was het voor hem moeilijk 
om precies aan te geven waar nu 
zijn kamertje en dus de plaats 
van het mikwe was geweest. 

Het Groninger Archief moest uit
komst brengen en na lang zoeken 
vonden we dan uiteindelijk een 
oude bouwtekening met de exac
te locatie van zelfs vier naast 
elkaar liggende badkamertjes. 
Twee mikwes bleken zich te be
vin den onder het cement van 
onze opslagruimte, de andere 
twee liggen nog steeds onder de 
vloer aan de andere kant van de 
muur, waar wellicht geheel onwe
tend een student bovenop woont. 
Dat deel van het Rabbinaatshuis 
is nu van wooncorporatie Lefier.  

Naoorlogse geschiedenis
De huidige Joodse Gemeente, die 
pas sinds 1981 haar diensten en 
bijeenkomsten weer in de, dat jaar 
geheel gerenoveerde en opnieuw in
gewijde synagoge houdt, wist niets 
meer van deze mikwes.  Na Tweede 
Wereldoorlog zag het toenmalige 
bestuur zich genoodzaakt zowel 
de synagoge als het rabbinaats
huis te verkopen. Al hun activ
iteiten vonden daarna plaats in 
de voormalige kleinere jeugdsjoel 
in de Folkinge dwarsstraat. De 
heer Brink, voorganger van het 
Apostolisch Genootschap, kocht 
in 1952 de synagoge en een klein 
deel van het Rabbinaatshuis. Het 
andere deel van het Rabbinaats
huis kwam uiteindelijk in bezit 
van een kamerverhuurbedrijf. De 
synagoge veranderde gedurende 
20 jaar in wasserij/ververij As

tra. Het Apostolisch Genootschap, 
werd in 1955 de nieuwe eigenaar 
van de beide panden. Zij hielden 
hun kerkdiensten in een afgetim
merde ruimte boven de wasserij, 
ook bij na 20 jaar. Onlangs vertelde 
iemand van dat Genootschap mij 
dat zij in hun deel van het Rab
binaatshuis destijds een bad in de 
grond aantroffen, waarvan zij ver
onderstelden dat dit voor een doop
ritueel werd gebruikt…. Het bad 
werd dichtgegooid en de kamer 
werd een knutselwerkplaats, o.a. 
om kerstgeschenken te maken. 

Dit bad is een van de twee baden 
die nu weer zichtbaar zijn gemaakt.  
Dit blootleggen van de baden ge
beurde op geheel vrijwillige basis 
door Frans Wiersema, die intus
sen een eigen bouwbedrijf heeft 
en bekend is met restauratiewerk. 
Eindelijk kon Frans het geheim 
van zijn studentenkamer van toen 
blootleggen, met veel beter mate
riaal dan destijds! Vrijwilligster 
Tatjana (archeologe) was al heel 
voorzichtig begonnen om een hoek 
van de blauwstenen rand weer 
onder het cement tevoorschijn te 
halen. Maar met het werkmate
riaal van Frans ging deze opgra
ving opeens een stuk sneller. Het 
was heel bijzonder om te zien hoe 
hij door de betonnen afdeklaag 
een rondje boorde en hoe dan 
weer zichtbaar werd wat minstens 
zestig jaar bedekt is geweest. 
Het bleek dat de muur die tussen 
beide kamertjes was, als puin in 
de baden is gestort. Dat betekende 
veel graafwerk en volle, zware  
krui wagens die afgevoerd moesten 

De herontdekking van de rituele baden  
door Catharina Groenendal | Stichting Folkingestraat Synagoge | Groningen |  

Locatie
Het Groninger mikwe, dat na de 
Tweede Wereldoorlog spoorloos 
leek, is in het eerste lenteweekend 
van 23 maart 2014 weer tevoor
schijn gehaald. We wisten dat er in 
het Rabbinaatshuis (het hoge witte 
hoekpand naast de Synagoge) er
gens een mikwe moest zijn, want 
bij de bouw van dit pand in 1890 
ging het o.a. over een badhuis met 
badmeesterwoning. Maar waar 
waren die baden precies geweest? 
Al langer was er het verlangen 
om het rituele dompelbad weer te
voorschijn te halen. We hadden een 
vage foto van een intussen dicht
gegooid bad, maar konden hieruit 
niet de juiste locatie herleiden. 
Een ontmoeting met mijn buurt
genoot Frans Wiersema bracht 
deze zoektocht in een stroomver
snelling. Frans bleek als student 
bouwkunde in het Rabbinaatshuis 
te hebben gewoond. Hij vertelde 
dat er in zijn kamertje in de ce
menten vloer donkere hardstenen 
randen te zien waren, dat maakte 
hem toen zeer nieuwsgierig. Enig 
graafwerk maakte een traptrede 
zichtbaar, waardoor hij veronder
stelde dat er zich wellicht een 
tunnel naar de synagoge onder 
zijn vloer bevond. Ik kon hem 
vertellen dat hij waarschijnlijk 
bovenop een mikwe had gewoond!  
Frans werd mee naar het Rabbi
naatshuis genomen om de juiste 
plaats van zijn studentenkamer  
aan te wijzen. Maar omdat het 
pand sindsdien grondig verbouwd 
is, waarbij er ook nog weer een 
laag cement over de ooit zichtbare 
hardstenen randen werd aange
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worden. Ook vrijwilliger Joost, die 
zich een rustige middag achter de 
balie had voorgesteld, stortte zich 
enthousiast in het bad om met uit
graven te helpen. Tussen het puin 
werd allerlei materiaal gevonden, 
zoals een oude klokflotter, een 
slof je, kapotte nylons en een plas
tic fles bleekwater van f 0,47 ct.  
Uiteindelijk kwamen bij beide 
mikwes zeven gave natuurstenen 
treden tevoorschijn, precies het 
voorgeschreven aantal.  Het was 
een weekend om nooit te vergeten. 
Marcel Wichgers (uitvoerend di
recteur) heeft het proces gefilmd. 
Wat is de geschiedenis van deze 
mikwes, hoe zijn ze gebruikt? We 
wilden er alles van weten. Dit 
betekende dat ik me, als leek, met 
veel overgave en verwondering in 
een van de belangrijkste rituelen 
van het Joodse geloof  heb verdiept.  
 
Het mikwe
Reinheid en hieraan verbonden 
rituelen zijn erg belangrijk in 

de Joodse religie. De aanwezig
heid van een mikwe is volgens 
de  Joodse wet dan ook belang
rijker dan een synagoge, omdat 
godsdienstoefeningen ook in een 
andere ruimte gehouden kun
nen worden. Bij het mikwe is dit 
niet mogelijk, omdat er speciale 
voorschriften zijn. Zo’n mikwe 
moet altijd in de grond gebouwd 
worden en mag niet verplaats
baar zijn. Het woord  mikwe is 
Hebreeuws: mikwa, mv. mikwa’ot 
of mikwes en betekent letterlijk 
‘een verzameling van water’. Met 
de aanduiding mikwe wordt over 
het algemeen een speciaal voor dit 
ritueel gebouwd bad bedoeld. In 
plaats van een mikwe kan even
tueel een natuurlijke waterbron 
gebruikt worden, als deze tenmin
ste aan bepaalde voorwaarden 
voldoet, dat beslist een rabbijn. 
Hoewel vroeger het mikwe een 
belangrijke rol speelde bij de Tem
peldiensten, wordt tegenwoor
dig het rituele bad vooral binnen 

het huwelijk gebruikt. Dit bete
kent niet dat mannen niet meer 
in het mikwe gaan, maar er zijn 
geen strikte voorschriften, zo
als voor getrouwde vrouwen.  
Er zijn mensen die denken dat 
een goed bad of een uitgebreide 
douche gelijkwaardig is aan een 
onderdompeling in een mikwe, 
maar dit is eigenlijk niet het 
geval. De uitgebreide wasbeurt 
vooraf is slechts een noodzakelijke 
voorbereiding voor de gang naar 
het werkelijke  mikwe. En zelfs 
als je je thuis al hebt gewassen, 
moet je toch voorafgaand aan de 
onderdompeling eerst nog even 
een douche nemen in de mikwe 
ruimte. Alle precieze voorschriften 
omtrent deze rituele onderdompe
ling zal ik u besparen, maar er 
blijft nog wel genoeg te melden over. 
De essentie van het mikwe is dat 
het bad gevuld is met levend wa
ter (meestal regenwater) of dat 
het bad in direct contact staat 
met levend water. Moderne mik
wes bevatten vaak wel 1000 li
ter water.  Er zijn momenteel zes 
mikwes in gebruik in Nederland.  

Er staat geschreven… 
Er zijn strenge voorschriften 
verbonden aan mikwes. Dit gaat 
o.a. over de bouw, de grootte van 
de gebruikte buizen en de hoe
veelheid ‘levend’ water (mini
maal 350 liter) dat aan een 
mikwe toegevoegd moet worden.  
Een voorbeeld van hoe het nu 
in Rotterdam gaat. Hun bad 
wordt eerst helemaal gevuld met 
leidingwater, dat wordt aangevuld 
met warm water. Dit mikwe staat 

Foto: Robert Mulder
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middels een buis in verbinding 
met ‘de bron’, dus het bassin waar 
regenwater in wordt opgevan
gen.  Bovenin het mikwe loopt 
een buis naar deze bron. Bij de 
onderdompeling, als het water in 
het mikwe een hoger peil bereikt, 
loopt er door deze buis regenwater 
in het mikwe (communicerende 
vaten). Pas als deze buis met re
genwater is gevuld en in contact 
komt met het leidingwater in het 
bad, wordt dit bad een echt mik
we. Dit bad heeft dan dus via die 
buis contact met de bron, die hele
maal uit levend water bestaat.      
Alles verloopt in een mikwe vol
gens strikte regels. Alle sieraden 
moeten bijvoorbeeld af en make

up en nagellak worden verwijderd. 
Nagels geknipt, haren gewassen en 
los gekamd, ja van nagel tot navel 
dient alles nauwkeurig gereinigd 
te worden. Er mag geen enkele 
substantie op je lichaam zitten die 
een afscheiding (chatsietsa) vormt 
tussen het lichaam en het mikwe
water. Daar kan het water dan niet 
voldoende komen en dan is de on
derdompeling (de tevila) ongeldig. 
Nu is het overigens niet de bedoe
ling dat je met je mond wijd open 
kopje onder gaat, maar je houdt 
je lippen ook niet stijf op elkaar. 
Er is altijd een mikwevrouw aan
wezig. Je kondigt vooraf je komst 
aan en dan zorgt zij dat het bad 
op de juiste manier gevuld wordt 

Vervolg 'De herontdekking van de rituele baden' 

en ze inspecteert dus ook of jij aan 
alle voorwaarden voldoet om het 
mikwe in te mogen. En ze kijkt of 
jij je wel drie keer helemaal onder
dompelt. Omdat dit mikwewater 
werkelijk overal je lichaam moet 
raken moet je niet te veel gebukt 
staan, vanwege de huidplooien. Je 
daalt af in het bad middels de al
tijd aanwezige zeven traptreden. 
Je mag je tijdens de onderdompel
ing nergens aan vasthouden. Je 
gaat een beetje door je knieën 
en je houdt je armen voor je, met 
de vingers ge spreid. Daarna 
ga je helemaal kopje onder, ook 
het haar moet in één keer hele
maal onder water.  Na de eerste 
onderdompeling zeg je de bijbe

Het volledig zichtbare mikwe met de verplichte zeven traptreden (zonder water)
Foto: Stichting Folkingestraat Synagoge
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horende lofzegging (beracha). 
Daarvóór maak je met je armen 
een scheiding tussen je hart en je 
schaamdelen, door bijvoorbeeld je 
armen onder je borst te vouwen.   
De mikwevrouw kan je, indien 
nodig, de Beracha aanreiken op 
papier. De lofzegging kan ook op 
de wand bij het mikwe staan ge
schreven en wordt in het He breeuws 
uitgesproken. Ze staat vaak ook 
fonetisch opgeschreven. Ze luidt: 
Asjer Kiddesjanoe Bemitsvotav 
Vetsivanoe Al Hatevila.
“Geprezen bent U G’d, onze Heer, 
Koning van de wereld die ons 
geheiligd heeft met Uw geboden 
en ons de onderdompeling opge
dragen heeft”.
De meeste vrouwen doen de onder
dompeling in Nederland drie keer, 
maar deze gebruiken verschillen, 
dit is o.a. afhankelijk van het land 
van herkomst. Na de tweede of derde 
onderdompe ling wordt ook wel een 
persoon lijk gebed uitgesproken. 

Gebruik van het mikwe
Waarom ga je naar het mikwe? 
Het juiste antwoord luidt dan:
"Om G’ds gebod op te volgen".
Bij de volgende situa ties wordt
het mikwe gebruikt.  
* Kort vóór haar huwelijk moet de 
vrouw in het mikwe zijn geweest. 
In Israël wordt dan vaak met de 
aanstaande bruid in het badhuis 
een echt vrouwenfeest gevierd, met 
drank en lekker eten. Ook som
mige orthodoxe mannen gaan voor 
hun huwelijksdag naar het mikwe.  
* Een gehuwde joodse vrouw moet 
zich telkens na afloop van zeven 
dagen zonder bloeding die begin

nen nadat ze haar menstruatie 
heeft gehad onderdompelen in 
het mikwe. Deze periode is altijd 
mini maal twaalf dagen. Daarna 
mag ze pas weer seksueel con
tact hebben met haar man. De 
be doeling hierachter is o.a. dat 
het verlangen naar elkaar wordt 
geprikkeld door de dagen van 
onthouding. Een andere  reden 
voor onthouding is dat de  men
struatie wordt gezien als het ver
loren gaan van potentieel le ven. 
Door de onderdompeling in le vend 
water wordt ze eigenlijk weer her
boren, ze maakt dan opnieuw con
tact met de Bron van het leven.  
* Na de geboorte van een kind.
* Als iemand zich bekeert tot het 
Jodendom gaat hij of zij als laat
ste overgangsritueel in het mik
we. Dit hele proces staat onder 
leiding van drie rabbijnen van 
het Beit Din. Ook het eetgerei 
van de betrokken persoon wordt 
dan ritueel ondergedompeld. 
*  Vrouwen gaan naar het mikwe als 
het duister is. Mannen gaan over
dag. Als er een bezwaar is om in het 
donker over straat te gaan, kan er 
altijd een uitzondering worden ge
maakt, in overleg met de rabbijn.    
* Orthodoxe mannen gaan vooral 
naar het mikwe voor belangrij
ke  Joodse feestdagen, zoals Jom 
Kippoer (Grote Verzoendag) en 
Rosj Hasjana (Joods Nieuw
jaar). Daarnaast ook wel  bij 
het begin van de sjabbat en/
of bij iedere Joodse feestdag.  
* Nieuw eetgerei (behalve wat 
van hout is) wordt eerst ritueel 
gereinigd, dit gebeurt meestal in 
een mikwe. Dit ritueel heet tou

welen. Meestal hoeft bestek uit Is
raël niet getouweld te worden. In 
Amsterdam is een speciaal touwel
mikwe. Deze mikwes zijn kleiner 
en hoeven geen zeven traptreden 
te hebben. In Groningen mag 
je touwelen in het Helperdiepje. 
Om daarna al deze pannen, bor
den en bestek thuis weer grondig 
schoon te maken! De rabbijnen 
ge ven aan in welk natuurlijk wa
ter in de omgeving een dergelijke 
handeling verricht kan worden.  

Voor mij was deze onderdompeling 
in de wetenswaardigheden rond
om het mikwe een verhelderende 
ervaring. Vroeger, toen Joods zijn 
vaker samenviel met religieus 
Joods zijn, werd er veel meer ge
bruik gemaakt van de mikwes. 
Tegenwoordig is zo’n 80% van de 
Joodse bevolking in Nederland 
meer cultureel Joods, ieder op 
zijn/haar eigen manier, maar er 
zal altijd een groep blijven die zich 
wil houden aan de voorgeschreven 
Joodse wetten. Voor Groningen 
zijn de opgegraven mikwes een be
langrijk Joods cultureel erfgoed, 
waar ooit honderden mensen, 
vooral vrouwen, gebruikt van 
maakten. Kom maar eens kijken!  
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Vries, 25 april 2014
Beste Rob, geachte aanwezigen,
Rob,

Daar sta je dan.
Kwam je voor een afspraak met 
de heer Nienhuis, krijg je zomaar 
een lintje opgespeld.
Van harte gefeliciteerd met deze 
welverdiende benoeming tot rid
der in de orde van Oranje  Nas
sau door onze koning.
Je hebt inderdaad een indruk
wekkende staat van dienst.
Bij de aanvraag hebben we ge
meend te kunnen zeggen "in 
aanmerking genomen het grote 
belang en de aard van zijn werk 
zowel op plaatselijk als landelijk 
niveau menen wij dat de heer 
Vleesblok in aanmerking zou 
mogen komen voor toekenning 

van Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau".

En wat bleek, de koning was het 
met ons eens.
Zojuist is door de burgemeester 
deze ridderorde opgespeld.
Wees er trots op je hebt het ver
diend.
Wat je zoal gedaan hebt, de 
burgemeester heeft het reeds ge
memoreerd.

Te beginnen met je werk voor de 
Joodse Gemeente Groningen, 
maar ook landelijk.
Vanaf 1992 dus ruim 20 jaar 
speel jij een belangrijke rol in ons 
bestuur en denk je landelijk mee 
bij het NIK en de Permanente 
Commissie.
Je standvastigheid, je nimmer 

aflatende werklust, je juridische 
achtergrond, heeft je altijd tot een 
zeer waardevol bestuurslid van 
onze gemeente gemaakt!
Ik moet je de felicitaties overbren
gen van Opperrabbijn Jacobs.
Tot zijn zeer grote spijt kan hij 
niet aanwezig zijn.
Mede door een te late berichtge
ving van onze kant kan hij zijn 
afspraak voor vandaag niet om
zet ten.
Maar hij is van plan om woens
dag 30 april in de ochtend je per
soonlijk zijn gelukwensen over te 
brengen.

Verder de Mr. J.H. de Vey 
Mestdagh Stichting
Eerst bestuurslid nu voorzitter  
van de Mr. J. H. de Vey Mestdagh 
Stichting

Rob Vleesblok onderscheiden
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Burgemeester Adema van de Gemeente Tynaarlo speldt Rob de Koninklijke Onderscheiding op.
Foto's: Guus van Os 

Vanaf 1994 dus  ook al 20 jaar 
met een landelijke en zelfs inter
nationale uitstraling.

De Stichting Joods Steun-
fonds Groningen 
Eerst secretaris en later voorzit
ter van De Stichting Joods Ste
unfonds Groningen
Ook al vanaf 1992 dus eveneens 
al 22 jaar.

De Belangenvereniging  Don-
deren
Bestuurslid en secretaris van de 
Belangenvereniging Donderen.
Vanaf 1994 tot april 2000.

De Werkgroep Oud Donderen
Secretaris van de Werkgroep Oud 
Donderen
Dit vanaf 2004 dus nog maar 10 
jaar.
Tot slot  secretaris van de 
IJsvereniging De Kwabben
Dit doe je al vanaf 1997 dus nog 
maar 17 jaar, nou ja nog maar!

Rob, al deze verenigingen hebben 
gemeend jou deze eer te willen 
bewijzen.
Je hebt je al die jaren met al je 
inzet en kennis gegeven om deze 
verenigingen te dienen.
We willen je op deze wijze hier
voor bedanken.

Rob, nog vele jaren in gezondheid 
en bedankt.

Frits Grunewald, bestuur 
Joodse Gemeente Groningen
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Tweeëntwintig jaar geleden zijn 
wij vanuit het midden van het land 
naar het Noorden verhuisd. Dat  
veranderde aan ons ‘Joodse net
werk’ nauwelijks iets. De dichtst
bijzijnde liberaal Joodse gemeente 
bleef Velp en op Amsterdam wa
ren we aangewezen voor allerlei 
cursussen en lernbijeenkomsten.  
Ook de Folkertsma Stichting voor 
Talmoedica bleef ik bezoeken. Hoe 
anders is het op dit moment in de 
Noordelijke mediene: twee libera
le kehillot, Joodse boekengroepen, 
Iwrietles, jeugdonderwijs, cul
tu rele activiteiten; het is er alle
maal. Maar wat vooral gevoeld 
wordt is de nesjomme, het omzien 
naar elkaar en het gezamenlijk 
vieren van sjabbat en feestda
gen in sjoel en huiselijke kring. 

Ontstaan van Liberaal Joden-
dom
Het liberaal Jodendom is in de 19de 
eeuw ontstaan en komt oorspron
kelijk uit Duitsland. Onder invloed 
van de Joodse Verlichtingsbewe
ging (Haskala) zochten steeds 
meer Joden naar andere vormen 
om het Jodendom te beleven. Vor
men waarbij de naleving van tra
ditie en halacha meer aansloot bij 
het modernere, dagelijks leven.  
De Haskala ontstond in de tweede 
helft van de 18e eeuw in Duits
land. Mozes Mendelssohn (1729-
1789) was een van de bekendste 
vertegenwoordigers. Doel van de 
beweging was de emancipatie van 
de Joden te bevorderen, zonder 
daarbij de Joodse normen en waar
den te verliezen. De beweging had 
tot gevolg dat integratie in de niet

joodse maatschappij toenam. De 
assimilatie ging evenwel gepaard 
met verlies van de eigen identiteit. 
In de dynamiek van deze ontwik
keling ontstond het Liberaal Jo
dendom. Het Liberaal Jodendom 
zocht een vorm om het Jodendom 
met het moderne leven in overeen
stemming te brengen en geen 
strik te naleving van traditioneel 
religieuze wetten te vereisen. Zo 
werden de sjoeldiensten gemoder
niseerd en werd het eenvoudiger 
gemaakt om volgens de Joodse 
voor schriften te leven. Tal van 
ver anderingen werden voorgesteld 
en geaccepteerd als eigentijdse 
toepassingen van de halacha (de 
Joodse wet en regelgeving). De 
meest vergaande verandering be
trof de gelijkwaardige positie die 
vrouwen ten opzichte van mannen 
kregen. Vanaf ca 1840 verbreidde 

het liberale Jodendom zich buiten 
Duitsland en zou tot de Shoah uit
groeien tot de dominante Joodse 
stroming in West en Centraal 
Europa. Vanuit Nederland wa
ren in die periode al contacten 
met liberale gemeenschappen in 
Duitsland. Toch heeft het nog tot 
1931 geduurd voordat in Neder
land het Verbond van Liberaal 
Religieuze Joden werd opgericht.  

Het Nederlands Verbond 
Door Michman wordt in zijn on
derzoek Het liberale jodendom in 
Nederland 19291943 (Van Gen
nep, 1988) een beeld geschetst 
van het moeizame ontstaan van 
een liberaal Joodse beweging in 
Den Haag en Amsterdam. Deze 
kwam tot ontwikkeling in de der
tiger jaren van de vorige eeuw in 
Den Haag (1929) en Amsterdam 

Rabbijn Jacob Soetendorp
Foto: Internet

Progressief Jodendom leeft in Noord-Nederland
door Lex van der Star



DaF 22 siewan jaargang 27 nummer 2 13

(1931) in Joodse kringen. Goude
ket schrijft in 1990  hoe “Mich
man woekerend met het weinige 
bronnenmateriaal dat hem ter 
beschikking stond, veel heeft kun
nen achterhalen van de geschiede
nis van de vaak onverkwikkelijke 
strijd van het kerkgenootschap
pelijk establishment van het or
thodoxe Nederlands Israëlitisch 
kerkgenootschap en aangesloten 
gemeenten, tegen de nieuwe religi
euze beweging, die hier eerst wei
nig kansen leek te krijgen.” Door 
de opkomst van het antisemitisme 
in Duitsland vluchtten veel Duitse 
Joden naar Nederland. Vanwege 
hun minder traditionele opvattin
gen sloten zij zich vaak aan bij de 
kleine liberale gemeenschappen 
die inmiddels in Nederland her en 
der waren ontstaan. Pas in 1931 
werd het Verbond voor Progressief 
Jodendom opgericht. Dit Verbond 
was het Kerkgenootschap waarin 
alle Liberaal Joodse gemeenten 
zijn verenigd (zie tekstblok). Na 

de Tweede Wereldoorlog heeft met 
name Rabbijn Jacob Soetendorp 
een zeer belangrijke rol gespeeld 
bij de opbouw van het Liberaal 
Jodendom. Het Verbond, telt nu 
tien gemeenten in Amsterdam, 
Brabant, Den Haag, Flevoland, 
Gelderland, Heerenveen, Noord
Nederland (Zuid laren), Rotter
dam, Twente en Utrecht, met in 
totaal ongeveer 3700 leden. Aan 
de gemeenten zijn tien rabbijnen 
verbonden. Het Verbond vertegen
woordigt de gemeenten landelijk 
en internationaal.  Naast tien ge
meenten vallen onder het Verbond 
de Levisson Stichting (opleiding 
voor rabbijn, chazzan, en leer
krachten), Stichting Sja’ar (o.a. de 
uitgever en de distributeur van 
boeken en cd’s voor kinderen, vol
wassenen) en de Stichting Levend 
Joods Geloof (het tijdschrift Joods 
nu). Bovendien kent het Verbond 
gelieerde organisaties als: de Fe
deratie van Progressief Joodse 
Vrouwen, ARZANederland en de 

jeugdorganisatie NetzerHolland. 
Eind 2006 besloot het bestuur van 
‘het Kerkgenootschap het Verbond 
voor Liberaal Religieuze Joden in 
Nederland’ tot een naamswijzi
ging. Zij wilde hiermee de naam 
meer in lijn brengen met de naam 
van de overkoepelende wereldor
ganisatie waarmee  het Kerkge
nootschap op internationaal ni
veau is aangesloten: The World 
Union for Progressive Judaism. 
Tijdens het 75-jarig bestaan van 
het ‘Verbond’ werd de nieuwe 
naam een feit: het Nederlands Ver
bond voor Progressief Jodendom.  

Het ontstaan van liberale
kehillot in Noord Nederland
De Progressief Joodse Gemeente 
Noord Nederland startte begin 
1997 als Liberaal Joods Lernmin
jan 2 in een huiskamer in Goutum. 
Vanaf 1998 werden er eenmaal 
per drie weken diensten gehouden, 
eerst in het Dorpshuis in Goutum 
en al spoedig in een multifunctio

Liberaal Jodendom3

Joden zijn de erfgenamen van een oude en rijke geestelijke tra ditie. Het Jodendom is echter geen afgesloten geheel. 
Met on ge ëvenaarde creativiteit hebben onze wijzen door de eeuwen heen het religieuze erfgoed weten aan te passen 

aan nieuwe om standigheden en inzichten.  
Het liberale Jodendom zet deze lijn voort en vraagt zich voortdurend af hoe het Joodse gedachtegoed  basis en ach
tergrond kan blijven voor ons leven en onze le vensbeschouwing als Joden van daag. Door proberen uit te zoeken hoe 
de eeuwigheidswaarden en onveranderlijke principes van het Jodendom in de praktijk kunnen worden gebracht in 

deze snel veranderende wereld. 

Kort samengevat staat het liberale Jodendom voor:
* geloof en vertrouwen in één ondeelbare God 

* het geloof in en de naleving van de Tora als openbaring van God, opgetekend door mensen 
* het proces van aanpassing van Tora en Traditie aan de taal en de omstandigheden van vandaag en het principe 

dat elke Jood een rol kan spelen in dit proces 
* gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in alle opzichten 

* maatschappelijke betrokkenheid zoals die wordt aangeduid met het begrip Tikoen Olam 
* lotsverbondenheid met heel het volk Jisraël en met de staat Israël.
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neel centrum in Heerenveen. De 
diensten werden geleid door voor
gangers van bevriende gemeenten. 
Eind 1998 werd besloten tot de op
richting van de Liberaal Joodse 
Vereniging NoordNederland met 
circa 20 leden.  In 2000 werd de Li
beraal Joodse Vereniging een vol
waardige kehilla onder de naam: 
Liberaal Joodse Gemeente Noord
Nederland  Beth HaTsafon (het 
Huis van het Noorden). Met sub
sidie van de Stichting Levi Lassen 
werd de eerste Sefer Tora aange
schaft. De Sefer Tora werd in 2000 
tijdens een feestelijke dienst met 
Rabbijn Menno ten Brink en chaz
zan Avery Tracht ingewijd. Rab
bijn David Lilienthal werd de eer
ste rabbijn van deze kehilla; vanaf 
2004 opgevolgd door rabbijn Ruben 
BarEphraïm. De Kehilla groeide 
en er ontstond behoefte aan een 
omgeving met meer Joodse sfeer 
voor de driewekelijkse diensten 
en het vieren van de Feestdagen. 
Eind 2005 werd de voormalige sy
nagoge van Zuidlaren als toekom
stig nieuw onderkomen gevonden.  
De LJG NoordNederland be
sloot in 2007 als eerste van de 
toen negen aangesloten Kehil
lot haar naam te wijzigen in: 
de Progressief Joodse Gemeen
te NoordNederland (PJG NN). 
Naast de Liberaal Joodse Ge
meente NoordNederland start in 
2004 een aantal gezinnen wonend 
in Friesland met het houden van 
huiskamerbijeenkomsten. De bij
eenkomsten worden in Heerenveen 
in 2008 voortgezet onder de naam 
Beth ha Chiddoesj Hatsfoni. In 
2011 sluit de groep uit Heerenveen 

zich als LJG Heerenveen Tslilim 
Chadashim aan als een volwaar
dig tiende lid bij het Verbond. 
Rabbijn Tamarah Benima geeft 
aan deze kehilla ondersteuning.

Synagoge Zuidlaren
Eind 19de eeuw was de Joodse 
gemeenschap van Zuidlaren in 
staat een kleine synagoge te laten 
bouwen. In 1884 werd het sjoel
tje feestelijk in gebruikgenomen, 
maar verloor haar functie in 1925 
omdat men geen ‘minje’ meer kon 
maken. Het gebouw werd verkocht 
om in de jaren daarna voor uit
eenlopende doelen te worden ge
bruikt. Twee keer stond het op de 
nominatie om gesloopt te worden. 
In 1998 werd een comité in het 
leven geroepen dat de geschiede

Vervolg 'Progressief Jodendom leeft in Noord-Nederland'

Synagoge Zuidlaren
 Foto: VBSZ

nis van de Joden van Zuidlaren 
en de herinnering aan de omge
komen Zuidlaarder Joden moest 
vast leggen door middel van 
een monument. In 2000 werd 
het onthuld tegen de Zuidmuur 
van de voormalige synagoge.   
Op 1 december 2005 verkocht de 
Gemeente Tynaarlo het gebouw 
aan de Stichting Oude Drentse 
Kerken, die de restauratie uit
voerde. Het beheer zou overgela
ten worden aan de Vereniging tot 
Behoud van de Synagoge Zuid
laren (VBSZ). De VBSZ was in 
2003 reeds opgericht. Na een gron
dige restauratie kon in december 
2007 de herinwijding van de Sy
nagoge Zuidlaren plaatsvinden. 
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De Progressief Joodse 
Gemeen te Noord-Nederland 
nu
Inmiddels houdt PJG NoordNe
derland (PJGNN) haar diensten 
al weer enkele jaren in de sjoel en 
hebben verschillende Bar en Bat 
Mitswa vieringen plaatsgevonden. 
Voor het eerst sinds 1923 werden 
in 2008 in de sjoel van Zuidlaren 
weer diensten met de Hoge Feest
dagen gehouden. En wordt er ge
lernt in de Soeka en met Sjawoe’ot 
en Toe biSjewat. In 2013 heeft 
er voor het eerst in zeventig jaar 
weer een Choepa (Joodse huwe
lijksplechtigheid) plaatsgevonden. 
De kehilla telt rond de 30 leden. 
Juli 2009 werd afscheid genomen 
van rabbijn Ruben BarEphraïm 
en werd rabbijn Tamarah Benima 
als vaste rabbijn benoemd. De 
kehilla beschikt over een eigen 
cha zaniet (vrouwelijke chazan).  
De PJGNN hecht er zeer aan 
goede contacten in het Noorden 
te onderhouden met traditioneel 
Joodse gemeenten, de LJG Hee
renveen en met culturele organi
saties. Leden van de PJGNN le
veren bijdragen aan besturen en 
aan sociale, Joodse activiteiten. 
Door rabbijn Tamarah Benima en 
leden worden vanuit de PJGNN 
voordrachten en cursussen  ge
geven over Joodse onderwerpen. 

Dat een Progressief Joodse Ge
meente in een behoefte voorziet, 
blijkt uit het aantal activiteiten. 
Er is een groep van ongeveer 24 
kinderen in de leeftijd van 413 
jaar die één keer in de maand 
Joods onderwijs krijgt. Dit wordt 

geheel verzorgd door leden van de 
kehilla. De lessen vinden plaats in 
het Joodse Schooltje van Leek, dat 
naast een museale bestemming 
hiermee iets van haar oorspronke
lijke functie heeft teruggekregen. 
De afgelopen twee jaar is er een 
intensieve cursus ‘Joodse Basis 
Ken nis’ verzorgd door rabbijn 
Tamarah Benima. Hieraan werd 
deelgenomen door leden van de 
kehilla en door een aantal volwas
senen, die na een zorgvuldig en 
overwogen voorbereidingstraject 
de wens te kennen hebben gege
ven Joods te willen uitkomen.  
In aansluiting op de diensten 
wordt altijd een maaltijd verzorgd 
door de Toranoetgroep (toranoet is 
Hebr. voor corvee). Deze gezamen
lijke maaltijd versterkt de onder
linge band. Andere initiatieven 
die in de kehilla zijn ontstaan, 
zijn de Boekenleesgroep (Tola’at 
Seferiem = boekenwurmen) en 
een studiegroep Iwriet. Niet al

leen ten tijde van vreugdevolle 
ge beurtenissen als de geboorte 
van (klein)kinderen, maar juist 
ook bij ziekte en overlijden wordt 
de nabijheid van de gemeenschap 
als waardevol ervaren. De onver
moeibare betrokkenheid van onze 
rabbijn rond bikoer choliem (zie
kenbezoek), een lewaje en sjive, en 
bij het welenwee van de gehele 
kehilla is van enorme betekenis. 

Voetnoten
1  Bron: www.verbond.eu
2 Groep van tenminste tien Jood
se mannen en vrouwen, bijeen om 
samen te leren
3 Bron: www.ljgamsterdam.nl 

Interieur Synagoge Zuidlaren
    Foto: PJGNN/R.C. van der Star©
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In een dorp hier niet ver vandaan 
stond na afloop van mijn lezing 
een man op en vroeg mij enigszins 
nors: “Waarom heeft u dit boek 
geschreven?”. Ik verbaasde me 
over mijn eigen verwarring. Mijn 
uitgeefster had mij ook al eens 
gecorrigeerd, toen ik zei “Ik vond 
dat dit boek geschreven moést 
worden”. Dat vond ze geen ‘ver
koopbaar’ argument. Toch kon ik 
niet veel meer dan dat uitbrengen. 
Vóór de publicatie van Afscheid in 
Malchow heb ik mijzelf de waar
omvraag verschillende keren ge
steld. Ik heb nu  hoop ik  een be
ter antwoord. Op de boekpresen
tatie van mijn boek heb ik daar 
het een en ander over gezegd (in 
de synagoge in Groningen, red.).
Ik heb twee boeken over de Twee
de Wereldoorlog geschreven (en ik 
ben vast van plan nog een derde te 
laten volgen) en heb telkens een fa
milielid als uitgangspunt gekozen 
(mijn vader Ben en mijn achter
achternichtje Selma van Hasselt). 
Ogenschijnlijk een vrij willekeu
rige keuze: er zijn immers zovéél 
verhalen te vertellen over die tijd. 
Ik wil ermee aangeven dat je als 
tweede generatie maar om je heen 
hoeft te kijken en je ziet dat de 
verhalen voor het oprapen liggen.  
Ik heb mijn boeken geschreven 
om verschillende redenen. Aller
eerst wil ik de slachtoffers her
denken. Het is een eerbetoon aan 
hen. Verder wil ik voor nieuwe 
generaties de verhalen vertellen 
over wat er is gebeurd, omdat ik 
nog steeds  wellicht wat naïef  
denk dat we kunnen leren van 
het verleden. Ik zie in de wereld 

van nu (én in het Nederland van 
nu) te veel parallellen met het 
verleden die ik niet onbenoemd 
wil laten: rassenwaan, discrimi
natie, fascistoïde denkbeelden. 
Ook vandaag vindt nog genocide 
plaats in onze wereld, al is dat 
misschien ver weg van Nederland.
Ik vind dat ik (en dus ook u) de 
morele discussie niet moet schu
wen over goed, fout en grijs. En 
ik vind dat we daarbij de maat
schappelijke discussie over onze 
verantwoordelijkheid in een 
democratie moeten aangaan.  
Grote woorden over  abstracte be
grippen, maar  ik bedoel het juist 
ook heel klein: gewone mensen in 
gewone omstandigheden. En dat 
laatste laat zich heel goed illustre

ren door bijvoorbeeld het verhaal 
van Selma, een Gronings meisje 
van joodse afkomst. Zij kwam in bij
zondere omstandigheden terecht. 
Dat is mijn laatste drijfveer: pro
beren te begrijpen wat die bijzon
dere omstandigheden waren. Ik 
denk niet, dat ik het ooit zál begrij
pen, maar ik wil het wel proberen. 

Archieven
Voor mijn onderzoek heb ik ge
bruikgemaakt van tal van archie
ven. Bijvoorbeeld van Yad Vashem, 
van het NIOD, van het Centraal 
Archief Bijzondere Rechtspleging 
en van de Groninger archieven. 
Eén wil ik er uitlichten die van 
The Wiener Library. Dat is een 
Holocaust en genocidearchief in 
het hartje van Londen. Oorspron
kelijk opgezet door Dr. Alfred Wie
ner, een Duitse Jood die in 1933 
naar Amsterdam is gevlucht. Hij 
begon zijn collectie met documen
ten over HitlerDuitsland naar 
Londen over te brengen na de 
Kristallnacht. Sinds kort biedt 
de Wiener Library de dienst ITS 
aan. Dat is de International Tra
cing Service voor slachtoffers van 
de Holocaust. Dit archief bevat 
meer dan 100 miljoen pagina’s die 
te maken hebben met het lot van 
meer dan 17,5 miljoen mensen die 
te lijden hebben gehad van het na
ziregime. Waarschuwing: ze heb
ben me fantastisch geholpen bij 
mijn onderzoek voor Afscheid in 
Malchow, maar houd wel rekening 
met maandenlange wachttijden. 

Over het waarom
door Ron van Hasselt

Moeder Frouke van Hasselt-van 
Gelder op 5 november 1921.
Haar dochter Selma is dan

anderhalf jaar oud (uit Afscheid 
in Malchow en andere bijna ver

geten verhalen)
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Op donderdag 24 april vond om 
11.00 uur de dodenherdenking 
plaats bij het Joods Monument 
op het Jacobijner Kerkhof.  
Burgemeester Crone en twee leer
lingen van de bassisscholen Ol
denije en Koningin Beatrixschool 
legden een krans en er werd twee 
minuten plechtige stilte gehou
den voor de omgebrachte Joodse 
bewoners van Leeuwarden in de 
Tweede Wereldoorlog. Hierna be

Dodenherdenking Joods Monument Leeuwarden
donderdag 24 april 2014

gon om 11.15 de herdenkingsbij
eenkomst in de daarnaast gelegen 
Grote Kerk. Leerlingen van beide 
scholen deden bijdragen van mu
ziek, zang en zelfgemaakte voor
drachten, die erg ontroerden.  
Verder hielden burgemeester Ferd 
Crone en oudverzetsman de heer 
Fokkema toespraken. Vooral de 
toespraak van de geëmotioneer
de 93 jarige mijnheer Fokkema 
bracht ‘doodse stilte’ in de kerk. 

Na deze bijeenkomst was er een 
traktatie voor leerlingen en geno
digden in de foyer. Verder waren 
er, zoals elk jaar vertegenwoor
digers van de Joodse Gemeente 
Leeuwarden en bestuursleden van 
het Genootschap NederlandIsraël, 
afd. Leeuwarden uitgenodigd. 

Bron:
website Genootschap Nederland
Israël

Foto ter beschikking gesteld door GNI/A. Alberda
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Op zondag 30 maart 2014 had de 
WIZO een FoodFair georgani
seerd in het Hilton Hotel Amster
dam.
De FoodFair is een culinair eve
ne ment voor iedereen die van lek
ker eten houdt, aldus de WIZO. 
Met deze groots opgezette Food
Fair werd het 65jarige bestaan 
van WIZO Nederland gevierd.  

Het goede doel
Het goede doel dat met de op
brengsten wordt gesteund is de 
WIZO Beit Hakerem school in Je
ruzalem. Kansarme jongeren met 
een Joodse, Arabische, Russische 
of Ethiopische achtergrond leren 
hier een vak. De school maakt bij de 
se lectie van studenten geen onder
scheid in religie. Behalve een vak 
leren de jongeren dat succes voor
al draait om motivatie en samen
werken. Het streven is minimaal 
twintig jongeren verder te helpen 
in hun professionele ontwikke
ling op weg naar zelfstandigheid. 

Dan de FoodFair
Ruth Lipschits en ik houden van 
lekker eten en zagen een bezoek 
aan de FoodFair wel zitten. Er 
was een kosjer popuprestaurant, 
er waren forums, een souk, caba
ret, workshops, kookdemonstra
ties, een wijnproeverij, live mu
ziek en nog veel meer. Voor kinde
ren waren er diverse activiteiten.
Bij binnenkomst liepen we direct 
Iet Schabbing tegen het lijf. Iet 
al heel lang actief als bestuurs
lid (secretaris) bij JaGDaF, is ook 
actief voor de WIZO Friesland 
en hielp mee om alles ordelijk te 
laten verlopen in het popupres
taurant. Als je van koken houdt 
was het schort dat de restaurant
dames droegen een ‘hebbeding’. 

Wij hadden onze zinnen gezet op 
het kosjer popuprestaurant en de 
souk met vele (bijzondere) stands 
o.a. met de zouten der aarde in 
allerlei vormen, die uiteraard te 
koop waren. Wist u dat zout uit 
Hawaï rood is en dat er wel 1000 
landen zijn die zout exporteren? 
Verder waren er bijzondere oliën, 
zowel culinair als voor de schoon
heid van lijf en leden, sieraden ge
maakt van koffiecupjes (het was 
toch een FoodFair). Ik heb verlek
kerd gekeken naar een ‘choker’ 
gemaakt van plat gedrukte en 
opgerolde koffiecupjes in diverse 
kleuren en gevat in een goud
draad omhulsel. Beeldschoon, he
laas zeer aan de prijs. Ik ben niet 
bezweken. De WIZO shop had het 
heel druk met de verkoop van de 
gebruikelijke verscheidenheid 
aan artikelen, Laromme stond 

er met o.a. heerlijke bolussen, er 
werd Yarden wijn uit Israël ge
proefd en verkocht, er was cho
colade met afbeeldingen van o.a. 
Rembrandt. Eigenlijk te mooi om 
op te eten. (Gesuikerde pecan)no
ten, zuidvruchten en aanverwant, 
doppinda’s uit Israël en (pittige) 
pindakaas waren er ook te koop. 
En uiteraard een grote stand met 
matses, naast Hollandia ook Jeru
zalem matses. Broodjes gerookte 
ossenworst en pekelvlees waren 
zeer in trek en dan de ‘cateraars’ 
met culinaire hoogstandjes. Onze 
lunch was heerlijk, maar ook mooi 
om te zien zoals uit de foto’s blijkt.

Het was heel druk en naar wij ho
pen met een goede opbrengst voor 
de Beit Hakerem school. Iedereen 
schoof bij iedereen aan, zag beken
den, er werd veel gepraat en mu
ziek gemaakt. Ruth en ik hebben 
een mooie dag gehad op de WIZO 
FoodFair. Van ons mag het volgend 
jaar weer georganiseerd worden. Iet Schabbing

Zelfs uit Bali komt zout
Bron:

Salsamentum, De Zoutkamer

WIZO FoodFair
door Anneke van Rhijn
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Onze lunch op de Foodfair

Linzensoep met een soepstengel Latkes met gerookte zalm Dessertbuffet ter afsluiting

Foto's: Anneke van Rhijn

Studenten van de WIZO Beit Hakerem School in Jeruzalem aan het 'werk'. 
Foto's: WIZO
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Al bij de ingang van de super 
merkte ik dat er iets niet klopte. 
De liefste vrouw van de wereld 
liep naar de afdeling aanbiedin
gen en begon allerlei artikelen te 
controleren. “Ze hebben goedkope 
sokken voor je!” riep ze naar me. 
De goedkopesokkenaanbieding 
schijnt daar al enkele maanden te 
draaien en iedere week brengt de 
lieverd vijf paar sokken voor me 
mee. “Ik heb er genoeg, dank je,” 
riep ik terug. Uiteraard kwam 
ze met twee pakken aanzetten. 
“Zonde toch, voor die prijs?” vroeg 
ze retorisch. “Ik zal eens kijken 
naar welk Afrikaans land we ze 
kunnen sturen,” zei ik sarcas
tisch. Ze begon te lachen. “Gek
kie, in Afrika dragen ze toch geen 
sokken,” zei ze en liep door. 

Even later riep ze me. Ik liep 
naar haar toe en ze wees naar 
een hoge stapel potjes honing die 
als een piramide waren opgesta
peld. “Haal even die bovenste 
eraf, die is er het laatst opgezet 
en is dus het verst,” zei ze. 
“Laatst erop is het laatst uit de 
doos, dus zat hij onderin en kan 
dus misschien oud zijn,” probeer
de ik nog. “Nou, komt er nog wat 
van?” vroeg ze me ongeduldig. Ik 

ging op mijn tenen staan en raak
te de bovenste rij bijna aan. Ik 
leunde wat, strekte me nog meer 
en … de hele piramide stortte in 
elkaar. Tientallen, misschien wel 
honderden potjes honing vielen 
naar beneden. Een paar potjes 
vielen kapot, andere begonnen te 
rollen en met al het lawaai erbij 
had ik een mooie charpe (sof). 
De hele supermarkt keek naar 
mij. Mijn vrouw, de liefde van 
mijn leven, wuifde me gedag en 
liep weg, de verraadster. Ik kon 
niet weg: mijn schoenen stonden 
middenin de honing en ongeveer 
tien miljoen mensen kwamen er
omheen staan. Iedereen schudde 
het hoofd, mensen wezen naar 
me. Mannen keken me met me
delijden aan.  
 
Met grote stappen kwam er een 
meneer met een naamplaatje op 
zijn borst naar me toe.  
“Ik ben de chef,” zei hij.  
“Nou nou,” zei ik intelligent.  
“Wat is hier aan de hand?” vroeg 
de man.  
Ik wees naar de bende. “Mag u 
twee keer raden,” zei ik.  
De man keek nu niet vriendelijk.  
“Heeft u dat veroorzaakt?” vroeg 
de chef me nu.  

“Absoluut niet,” zei k met een 
pokerface.  
“Dus het gebeurde niet toen u 
met uw tengels aan mijn potjes 
honing zat?” vroeg de man nu 
met een kwaad gezicht.  
“Meneer!” riep ik verongelijkt, “ik 
kom hier om inkopen te doen en 
pak een potje honing. Uw per
soneel heeft die potjes zodanig 
opgestapeld dat ze een gevaar 
voor het publiek zijn! Ik had wel 
dood kunnen zijn van al dat glas 
en die honing. Ik eis schadever
goeding voor de schrik en voor 
nieuwe schoenen! Ik wil een 
proces! Wat is dat hier allemaal? 
Heeft Hamas die dingen opgesta
peld? Waar is de pers? Ik eis een 
advocaat! Bel de politie! Wat voor 
service is dat hier, als potjes
honing een mens kunnen doden?”  
Meneer de chef was stil geworden 
tijdens mijn tirade. Achter hem 
zag ik mijn vrouw, die lachend 
een potje honing in de lucht stak.  
“Het … het spijt me … maar …” 
probeerde de chef.  
“Wat nou: maar?” Ik had de 
smaak nu te pakken. “Zijn wij 
burgers dan nergens veilig? 
Behalve raketten, mesjoggene 
moslims die zichzelf willen opbla
zen en die gekken in Iran, moeten 

En uw naam is?
door Simon Soesan

Daar ik na zoveel jaren bijna geen excuses meer heb om niet mee te gaan, 
moest ik ook deze keer met mijn levenspartner naar de supermarkt. Zoals ik 
al eerder vertelde, is mijn taak daar van te voren bepaald: haal een karretje, 
duw het karretje en als het vol is, duw het karretje naar de kassa, betaal en 
stop de levensmiddelen in de achterbak. Breng het karretje terug, vergeet de 
munt niet, rij naar huis en breng alle inkopen naar de keuken. Simpel toch? 
Nee, dus. 
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we ons nu ook gaan beschermen 
tegen potjes honing? Waar gaat 
de wereld heen?” Ik begon weg te 
lopen.  
“En waar gaat u heen?” vroeg de 
chef.  
Ik wees naar een enorme grove 
dame die boos naar ons keek. 
“Mijn vrouw wacht op me. Die is 
me toch boos. Vanwege de schoe
nen. U begrijpt het wel hè? U 
bent toch ook getrouwd?”  
Tientallen mannen zuchtten 
instemmend. De chef keek in 
het rond en zag de gezichten vol 
medelijden van andere mannen. 
Nu zuchtte hij diep. “Ik moet het 
rapporteren. Wat is uw naam?”  
Ik keek de man doordringend 
aan. “Meneer Echtgenoot,” zei ik.  
Hij keek me in de ogen en knikte. 
Keek naar de boze en mij on
beken de dame.  
“Succes,” zei hij zacht. 
Met soppende honingschoenen 
liep ik weg. Naar mijn eigen 
vrouw.  
Die had al schoenen voor me 
gevonden.  
In een aanbieding, uiteraard. 

© Simon Soesan

Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.

Weliswaar geen Israèlische honing ...
Foto: Anneke van Rhijn
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Ik zoek een van die onbetaalbare 
prachtige grote boeken uit en ga 
op mijn gemak aan tafel zitten bla
deren om me te laten verwonderen.
Tja, en dan… loop ik door de 
winkel en kan de verleiding 
niet weerstaan om een aantal 
cadeautjes voor deze en gene te 
kopen. En wat zie ik daar? Een 
Snikgedicht? Ik pak het Jugend
stilachtige karton en zie op de 
achterkant dat het om een Snik
gedicht van Jacob Israël de Haan 
gaat op een zakdoek van 100% 
katoen, met de volgende tekst: 
Jacob Israel de Haan (1881
1924) was een joodse schrijver, 
jurist en politicus. Hij emigreerde 
in 1919 naar Palestina en werd 
daar actief in de orthodoxJoodse 
antizionistische beweging. Hij 
was voorstander van een staat 
waarin Joden en Arabieren als 
gelijken zouden leven, en onder
handelde hierover met Arabische 
leiders. In 1924 werd De Haan 
vermoord. Naast wetenschap
pelijk werk publiceerde De Haan 
romans met een duidelijke homo
seksuele thematiek. Ook schreef 
De Haan poëzie. Het bekendst zijn 
de na zijn dood uitgegeven ‘Kwa
trijnen’, een omvangrijke bundel 
intieme, gevoelige poëzie. Op het 
homomunument in Amsterdam is 
een dichtregel van Jacob Israël de 
Haan te lezen: ’Naar vriend schap 
zulk een mateloos verlangen’. 

Wat een merkwaardige titel, hoor 
ik u denken… Dat is het ook. 

Een week of wat geleden was ik 
weer eens in Beeldengalerij Het 
Depot in Wageningen voor een 
opening van een tentoonstelling 
van een van de beeldhouwers die 
min of meer ‘vast’ verbonden zijn 
met Het Depot. Een museum mag 
ik het niet noemen van de direc
teur/eigenaar Loek Dijkman. Het 
is nu eenmaal een beeldenga
lerij; de toegang is gratis voor ie
dereen. Nog iets bijzonders: men 
mag de beelden aanraken! Of de 
beeldend kunstenaars daar erg 
gelukkig mee zijn, is de vraag, 
maar zo is nu eenmaal het beleid. 
Bij die beeldengalerij – ooit een 
min of meer vervallen gebouw van 
de Landbouwhogeschool – hoort 
een schit terend arboretum, vol
gens van Dale een bomentuin en/
of een systematische verzameling 
van aangeplante boomsoorten ten 
dienste van de weten schap. Deze 
‘tuin’, eveneens verwaarloosd 
door de Landbouwhogeschool/
Universiteit van Wageningen, 
is nu waarlijk een sprookjestuin 
met niet alleen bomen (op iedere 
boom een naambordje met de 
Laijnse naam) maar ook allerlei 
bloeiende struiken, bloembollen, 
een prachtige vijver met water
lelies en andere waterplanten. 
Ik weet niet precies de opper

vlakte van deze tuin, maar je 
kunt er rustig anderhalf uur wan
delen. En dat doen de inwoners 
van Wagenin gen en omstreken 
dan ook naar hartenlust, met 
aan gelij nde honden; bovendien 
natuurlijk eveneens alle bezoekers 
van de Beeldengalerij. Verspreid 
in de tuin staan  allerlei beelden 
met als centraal beeld het bronzen 
borstbeeld van Carl Linnaeus 
(1707-1778), een Zweedse arts, 
plantkundige, zoöloog en geoloog. 
Om een lang verhaal over Het
Depot, het arboretum en Lin
naeus kort  te houden, treed ik
nu het gebouw binnen.
Ik heb nog een paar  uur de
tijd voor de opening. 

De winkel
Eerst een kopje koffie in het res
taurant Linnaus met iets lekkers 
erbij (altijd alles biologisch). Het 
is druk. Ik ontsnap naar de win
kel. Die winkel is een waar lust
oord voor mij. Er staat een grote 
tafel met gemakkelij ke stoelen 
eromheen, een vaas met prachtige 
bloemen. Ik ken de winkel zo lang
zamerhand aardig goed en ik ben 
iedere keer weer verbaasd door 
de ongelofelijk bijzondere verza
me    ling boeken, en allerlei andere 
interessante zaken. Het Depot 
mag dan geen museum zijn, deze 
winkel is echter absoluut verre 
van een gewone museumwinkel. 

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Wageningen – Jacob Israël de Haan – Jeruzalem
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(Jacob Israël de Haan werd ver
moord door een Jood in opdracht  
van de toenmalige Hagana – 
red. L’Histoire se répète!) 

Jeruzalem
Vervolgens komt er geen einde 
aan de boeken die ik zou willen 
kopen, maar JaGDaF zit nu een
maal altijd in mijn hoofd (kan ook 
niet anders na 26 jaar). Ik zie het 
kookboek van Yotam Ottolenghi 
en Sami Tamimi Jeruzalem lig
gen. Voorop staat: “Als je aan Ot
tolenghi denkt, denk je aan spat
tende kleuren. En aan spattende 
smaken. Dit eten is het vrolijkste 
ter wereld.” (NRC Handelsblad)

Yotam Ottolenghi en Sami Tami

mi zijn de twee mannen achter de 
succesvolle Londense deli’s met 
de naam Ottolenghi. Naast ko
ken delen ze een andere passie: 
die voor hun thuisstad Jeruzalem. 
Beide mannen zijn in hetzelfde 
jaar in deze stad geboren; Sami 
aan de Arabische kant, Yotam 
aan de Joodse kant. Bijna der tig 
jaar later ontmoetten ze elkaar in 
Londen en ontdekten dat zij hun 
taal, geschiedenis en liefde voor 
lekker eten met elkaar deelden.
En zo kom ik dan uiteindelijk 
toch nog voor u met een recept 
uit dit ongewoon indrukwekkende 
kookboek, inderdaad met spat
tende kleuren. Helaas is en blijft
onze JaGDaF zwartwit, dus 
spat ten de kleuren wat minder. 

U weet het intussen waarschijnlijk 
wel, ik ben (een beetje) een viskoek
jesexpert, maar de viskoekjes die 
ik in dit kookboek gevonden heb 
zijn weer eens iets heel anders 
– uit de Syrischjoodse keuken! 

Viskoekjes in tomatensaus

Benodigdheden
3 sneetjes wittebrood, korstje 
verwijderd (een dag laten ‘uitdro
gen’)
600 gram kabeljauw (uit 
duurzame vangst), heilbot, heek 
of koolvisfilets, zonder vel en 
graat
1 middelgrote uit, fijngesneden
4 tenen knoflook, fijngesneden
30 gram bladpeterselie, fijn 
gesneden
30 gram koriander, fijn gesneden 
(laat ik weg)
1 eetl. gemalen komijn
1 ½ theel. zout
2 grote scharreleieren, losgeklopt
4 eetl. olijfolie 

Tomatensaus 
2 ½ eetl. olijfolie
1 ½ theelepel gemalen komijn
½  theel. milde paprikapoeder
1 middelgrote ui, fijn gesneden
1 ¼ dl witte wijn
1 blik  van 400 g tomatenblokjes
1 rode chilipeper, zonder
de zaadjes, fijngehakt
1 teen knoflook, fijngehakt
2 theel. fijne kristalsuiker
2 eetl. muntblaadjes, grof
gesneden
zout en zwarte peper.
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Vervolg 'Men Neme'

Werkwijze
Maak eerst de tomatensaus. Ver
hit de olijfolie in een braadpan 
en doe de specerijen en ui erin. 
Smoor alles 810 minuten tot de 
ui helemaal gaar is. Giet de wijn 
erbij en laat 3 minuten koken. Doe 
de tomaten, chilipeper, knoflook, 
suiker, zout en peper in de pan en 
laat de saus 15 minuten pruttelen 
tot hij vrij dik is. Proef, breng op 
smaak, indien nodig; zet opzij.
Maak intussen de viskoekjes. Maal 
het brood in een foodprocessor of 
in een eenvoudig hakmachientje 
tot kruim. Hak de vis heel fijn, doe 
hem in een kom met het brood en 
de overige ingrediënten behalve 
de olijfolie. Vermeng alles goed en 
vorm er met de handen koekjes 
van 2 cm dik en 8 cm doorsnee van. 
Laat ze eventueel in de koelkast 
opstijven. (U kunt ook  een beetje 
paneermeel aan de koekjes toevoe
gen, maar doe dat met mate, de 
koekjes moeten echt smeuïg zijn).
Verhit de olijfolie in een koeken
pan en bak de koekjes in 3 minu
ten aan elke kant goudbruin. 
Leg de viskoekjes naast elkaar 
in de tomatensaus; u kunt ze te
gen elkaar aan drukken zodat ze 
allemaal in de pan passen. Voeg 
zoveel water toe dat de koekjes 
deels onderstaan. Zet het deksel 
op de pan en laat de viskoekjes op 
heel laag vuur 1520 minuten in 
de tomatensaus sudderen. Draai 
het vuur uit en laat de koekjes 
in de open pan minstens 10 mi
nuten opstijven voor u ze warm 
serveert, bestrooid met munt.

Viskoekjes in tomatensaus
Foto uit: Yotam Ottolenghi en Sami Tamini, Jeruzalem

Veel kook en eetplezier met dit aan trekkelijke recept en vooral ook een 
mooie zomer toegewenst!
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Ron van Hasselt Afscheid in 
Malchov en andere bijna ver
geten verhalen
Selma had zich een heel ande re 
toekomst voorgesteld. Haar on
bezorgde jeugd kwam abrupt tot 
een eind toen haar vader naar een 
strafkamp werd gevoerd. Vlak 
daarna moest haar verloofde naar 
een werkkamp. Wat kon deze jonge 
Joodse vrouw nog verwachten?  

Selma van Hasselt besloot onder 
te duiken en in het verzet te gaan. 
Haar achterneef beschrijft haar 
leven en haar familie tegen de 
achtergrond van de deportaties. 
Bijna vergeten moeders die hun 
kinderen moesten afstaan. Bijna 
vergeten fanatieke politiemannen 
die jacht maakten op onschul
digen. Bijna vergeten gewone 
mensen die vorm gaven aan verzet. 
Door de geschiedenis van Sel
ma opnieuw kleur te geven, rij
gen zich verschillende verhalen 
aaneen tot een beklemmend beeld 
van verdrukking, verzet, ver
raad, vervolging en vernietiging.  
“Hoe meer je je in die tijd verdiept, 
des te meer vragen er komen en hoe 
minder antwoorden je hebt”, zegt 
Ron van Hasselt. “Misschien zijn 
dit soort verhalen uit de Tweede 
Wereldoorlog nodig omdat het 
aantal vragen alleen maar groeit.” 
Ik wil met nadruk de nabeschou
wing in dit boek noemen én prij
zen. Van Hasselt reageert hierin 
op de boeken Grijs van Chris van 
der Heijden en Wij weten niets
van hun lot van Bart van der 
Boom. Van Hasselt ondergraaft 
de conclusies in hun boeken (of 

zijn het uitgangspunten van deze 
twee historici? ek). Hij komt niet 
met andere feiten, maar wel met 
andere definities en toont zo over
tuigend aan hoe beperkt en dood
gewoon onjuist de conclusies zijn. 
€16.50 

Simon Schama De geschiede
nis van de Joden van 1000 v.C. 
tot 1492
Dit is het eerste deel van het boek 
dat Simon Schama altijd al heeft 
willen schrijven. Een grootse ge
schiedenis van het Joodse volk 
in de geschiedenis van de wereld. 
Van Mozes tot psychoanalyse, 
van de Bijbel tot de Westelijke 
Jordaanoever, van de cultuur tot 
en met de wetenschap: op al deze 
terreinen zijn Joden van een be
slissende invloed geweest op de 
ontwikkeling van de wereld. Zo
als John Adams, de tweede presi
dent van de Verenigde Staten ooit 

schreef: De Joden hebben meer 
bijgedragen aan de beschaving 
van de mensheid dan willekeurig 
welk land. Schama vertelt dit 
verhaal met de weidse blik die 
hem tot een van de beste historici 
van onze tijd maakt: een geschie
denis waarin schoonheid en gru
welen een even grote rol spelen. 
€24.95/34.95 

Etgar Keret Zeven vette jaren
In deze verhalenbundel doet 
Etgar Keret op tragikomische 
wij ze verslag van zeven jaren 
van zijn persoonlijk leven, die 
sa men vallen met de eerste le
vensjaren van zijn zoon Lev.  
De Israëlische samenleving is 
in ieder verhaal voelbaar: of het 
nu gaat om zijn ouders, die de 
Holocaust hebben overleefd; zijn 
zus, die met haar elf kinderen 
in de meest orthodoxe buurt 
van Jeruzalem woont; of om zijn 
door hem verafgode broer, die 
pleit voor de legalisering van 
softdrugs en een volleerd oli
fantenfluisteraar blijkt te zijn.  
Met deze verhalen op het kruis
punt van journalistiek, autobio
grafie en fictie, slaagt Keret erin 
om via de microkosmos van zijn 
eigen leven een indringend, ont
roerend en toch humorvol beeld 
te geven van het huidige Israël.  
€17.50 

Oefenschrift Hebreeuws van een 
kind met een tekeningetje van 
een kameel uit de Geniza van 

Caïro, een schat aan document-
en uit een middeleeuwse Joodse 

wereld. De meeste zijn in het 
Judeo-Arabisch (Arabisch ge-

schreven in Hebreeuwse letters), 
eveneens bewijs van culturele 

kruisbestuiving.
Uit: Simon Schama,

De geschiedenis van de Joden
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Op zicht in de kibboets
door Han Lettinck en Els Boon

In het begin van 2014 verscheen 
Hajoe zemanniem; Herinnerin
gen uit mijn kibboetstijd (hoe een 
meoemedet de kibboets ervaart), 
geschreven door Nicky Olthof
Huisman. 

Nicky Huisman stamt van de fa
milie Hausmann, die eertijds in 
Noord en Zuidbroek woonde. Haar 
overgrootvader Nathan Haus
mann hoorde tot de oprichters 
van de kehilla Zuidbroek. Nazaat 
Nicky vertrok in 1962 naar Israël. 
Haar grootvader had een foto van 
Theodor Herzl aan de wand han
gen, haar vader koesterde de wens 
om naar Palestina te verhuizen 
en (klein)dochter Nicky deed het. 
Haar vader kwam om het leven in 
Auschwitz en daarom wilde zij na 
de oorlog zijn droom waarmaken.   

De jonge twintiger kwam terecht 
in kibboets Hazorea (de zaaier), 
waar zij halve dagen als volontair 
werkte en de rest van de dag in 
de Oelpan Ivriet leerde. Na een 
jaar besloot zij te blijven en ze 
gold vervolgens als meoe’medet, op 
zicht met andere woorden. In deze 
proeffase moest zij alle leden van 
de kibboets leren kennen en dat 
kon het beste door in de eetzaal 
tafels te dekken, te serveren en af 
te ruimen. Daar kwam iedereen 
eten en zo verliep de kennisma
king op een natuurlijke manier. 
In zeventien columns geeft ze, in 
een vlot leesbare stijl, rake type
ringen van de mensen die ze ont
moette. De schrijfster toont haar 
Groningse wortels door de ma
nier waarop ze haar ervaringen 

weergeeft: de kracht ligt vaak in 
hetgeen verzwegen wordt. Neem 
bijvoorbeeld Moshe Levi, die elke 
dag abnormaal grondig de vloeren 
en kastjes van de eetzaal sopte. 
Iedere lezer voelt dat hij iets te 
verwerken had. Maar wat? Hal
verwege zegt de auteur haast 
terloops dat zijn vrouw hem on
trouw was. Ze laat eenieder zelf 
zijn conclusies trekken. Ook van 

‘opa Cohen’, voor wie alle jonge 
mensen zich uitsloven en die elke 
dag een speciaal voor hem ge
kookt eitje krijgt, vraag je je af 
waarom hij in die toch harde pio
nierssamenleving zo’n voorkeurs
behandeling krijgt. Het werd het 
Nederlandse meisje niet verteld 
en zij zegt het ons evenmin; zo’n 
raadsel houdt de aandacht vast. 
Nicky Huisman schetst een wereld 
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van mensen die hun land van her
komst (voor velen was dat Duits
land) achter zich laten en vastbe
raden een nieuw leven willen op
bouwen. Maar sommigen kunnen 
hun verleden niet loslaten, het 
achtervolgt hen. Een Tsjechische 
man blijft brood verbergen, zoals 
hij in het concentratiekamp deed. 
Iedereen ziet het en voelt medelij
den, maar je krijgt niet de indruk 
dat iemand er met hem over sprak. 
Onder het gedeelde idealisme, de 
geestdrift en het vrijwel alles sa
men doen krijg je ineens een glimp 
te zien van een andere realiteit in 
de kibboets, die van een zorgvul
dig verborgen eenzaamheid.  

De jonge vrouw werkt hard, viert 
vol overgave de feesten mee, vindt 
een plaats in die nieuwe wereld, 
trouwt en krijgt twee kinderen. 
Maar dan voelt ook zij hoe mensen 
zich juist in zo’n utopia, die de kib
boets wilde zijn, zich alleen kun
nen voelen. Als haar kinderen ziek 
zijn of ’s nachts huilen, wordt de 
moeder niet bij hen toegelaten. De 
kleintjes zouden maar van streek 
raken door hun ongeruste ouder. 
Ook bij baby’s mogen moeders na 
het voeden niet lang vertoeven. 
Het vreet aan de jonge Hollandse, 
die deze behandeling wreed vindt. 
Zijn de kibboetsleden zulke scherp
slijpers vanwege hun grondige 
Duitse aard of kan zij niet tegen 
de zionistische idealen, die veel of
fers van het individu vragen? Uit
eindelijk zal ze terugkeren naar 
Nederland, maar daarover gaat 
deze kibboetsgeschiedenis niet. 

In kort bestek – het boek telt 
slechts 38 bladzijden – worden de 
observaties van de jonge vrouw, die 
in de kibboets ‘op zicht’ is, weer

gegeven. Voor iedereen die ooit in 
een kibboets werkte en/of belang
stelling heeft voor deze Israëlische 
pioniersgemeenschappen is het 
een interessant boekwerkje. Het 
boek is in eigen beheer uitgegeven, 
kost €14,95 en is verkrijgbaar via
www.publishers.olthofhuisman.
nl 
Er is ook een Engelse versie
verkrijgbaar. 

PS
Over de kibboets gesproken: Eén 
van de meest intrigerende boe
ken over zo'n pioniersgemeen
schap is wel Russische roman. 
Het debuut van Meir Shalev 
vertaald in het Nederlands 
door Ruben Verhasselt in 1996.  
Toevallig herlees ik dit boek tij
dens mijn verblijf in Brazilië; ik ge
niet er met volle teugen van. (RL)
 

 

Hout bij de meubelfabriek van kibboets Hazorea.
Foto: Joods Nationaal Fonds; uit Encyclopaedia Judaïca

Kaartje uit
Encyclopaedia Judaìca
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Loeach
voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

E-mail: ietschabbing@hotmail.com

Friesland
> 1 september, tot deze datum 
kunt u bloemen met een nieuw
jaarswens bestellen bij WIZO 
Friesland tel. 058 2121524, of via 
wizofriesland@hotmail.com Voor 
bestellingen buiten Friesland 
www.wizo.nl 
>29 augustus
Joodse begraafplaats Workum 
350 jaar. Voor info
www.warkumserfskip.nl
>21 september
10.3018.30uur, Tresoar, Boter
hoek 1, 8911 DH Leeuwarden, 
tel. 058 7890789, of www.tresoar.
nl De jaarlijkse Jofeldag met veel 
workshops, waarvoor u tot 30-7 
in de voorverkoop kaarten kunt 
bestellen, door €10,   p.p. over 
te maken op rekening nummer 
NL15RABO0127594264 o.v.v. 
‘Jofel-cultuurdag’. Na 30-7 kosten 
kaarten € 20, p.p. 2 voor €30, , 3 
voor €36,  . Info shalom.culture@
gmail.com

Groningen
>21 mei tot 25 juni
Synagoge, Folkingestraat 60, 
Groningen. Kosjere strips van Ben 

Gershon, Schudden van het la
chen in de synagoge!

Alweer een aardbeving? Nee, een 
portie Joodse humor laat Syna
goge Groningen schudden… van 
het lachen! Vanaf woensdag 21 
mei 2014 exposeert hier stripte
kenaar Ben Gershon (1985) geini
ge afleveringen van zijn kosjere 
stripreeks ‘IdiJood’.
Openingstijden: mei: woensdag 
en zondag van 13.00 - 17.00 uur; 
in juni woensdag tot en met zon
dag van 13.00 tot 17.00 uur.
>13 september
15.00 uur, Ober Gumerkerk, 
Kerkepad 10, 9951 EP Winsum. 
Dr. Bart Wallet geeft een lezing, 
‘Herinnering en Herleven, Joden 
in Nederland na 1945’. Kaarten 
€7,50 aan de zaal of reserveren 
www.sjoelplein.nl 
Voor info en bezoek Winsumer 
Sjoel, of huur een leskist, Stich
ting Joodse Erfenis, Schoolstraat 
24, 9951 EL Winsum, 
info@sjoelplein.nl of tel. 0595 
442728.
>10 juni
20 uur, Synagoge Folkingestraat, 
Groningen. De Nederlandse 
zangeres Sanne Huijbregts en 
de Israëlische gitarist Eran Har 
Even geven een concert met sub
tiele en melodieuze jazz. Kaarten 
in de voorverkoop €15 alleen via 
www.kunstenisrael.nl verder aan 
de zaal.
Synagoge, Folkingestraat 60, 
9711 JZ Groningen. Open op 
woensdag en zondagmiddag van 
13-17 uur, entree €5 met instap 
rondleiding.

>16 juni
19.3021.30 uur, Mennohuis, 
Oude Boteringestraat 33, Gro
ningen. Johan de Wolf vertelt 
over het onderhouden van joodse 
begraafplaatsen in Nederland. 
Opgave en info ook voor fietstoch
ten en leesclub shalom.culture@
gmail.com 

Landelijk
>15 juli
Vastendag 17 Tammoez, begin 
vasten 1.47 uur.
>4 augustus
Begin vasten half uur voor nacht
>5 augustus
Tisja Beaw, Vastendag van 9 Aw, 
gedenken van de verwoesting van 
de Tempel.
>24 september
begin jomtov 18.45 uur
>25 september
eerste dag Nieuwjaar, Rosj 
Ha’sjana 5775
>26 september
tweede dag Rosj Ha’sjana, Nieuw
jaar 5775
>28 september
Vastendag van Gedalia, begin 
vasten 5.55 uur
>3 oktober
Begin vasten en werkverbod 
18.50 uur
>4 oktober
Jom Kippoer, Grote Verzoendag

Genootschap Nederland Is-
raël
>van 9 juni tot en met 30 juni 
is er gelegenheid deel te nemen 
aan een bijzonder studieverblijf in 
Jeruzalem.
Voor verdere info Häkan Bengts
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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.

Progressief Joodse Gemeenschap 
NoordNederland: informatie ook 
over sjoeldiensten email:
post@pjgnnoordnederland.nl
Secretaris: tel. 0513 631160
Voorzitter: tel. 0515 574626

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

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

son: hakan@swedtheol.co.il 
Tina Blomquist:
tina.blomquist@hotmail.com of 
a.roell@home.nl 

Het Joods Historisch Museum, 
het JHM Kindermuseum, de Por
tugese Synagoge en de Holland
sche 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 
>21 maart t/m 22 juni
Sam Drukker Minje
>4 april t/m 24 augustus 
Roman Visniac (re)discovered.

>22 juni
Jom Ha Voetbal, Amstelveen. 
Info www.jomhavoetbal.nl 

Museum Sjoel Elburg,  
>16 mei t/m 13 september
In Museum Sjoel Elburg is een 
expositie van textielkunstenares 
Jackie Howard, ‘Simcha! Een 
feest in kleur’.
Zij vindt haar inspiratie in de na
tuur, psalmen, profeten en joodse 
feestdagen voor haar kleurrijke 
grote doeken.
Graaf Hendriksteeg 2, 8081 CH 

Elburg. Van 11-17 uur dinsdag tot 
en met zaterdag open. Info www.
sjoelelburg.nl 

Voor de agenda van de Am-
bassade van Israël www.israel.
nl 
www.kunstenisraël.nl voor de 
agenda van muziek, dans enz.

Info cursussen Crescas 2013
2014 www.crescas.nl
www.joodseomroep.nl voor radio 
en t.v. uitzendingen

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

Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork heeft de 
afgelopen week een record aan
tal bezoekers ontvangen. In de 
eerste dagen van mei bezochten 
maar liefst tienduizend mensen 
het Herinneringscentrum en het 
voormalig kampterrein. Het was 
vooral druk tijdens de jaarlijkse 
dodenherdenking op 4 mei. Zo’n 
zesenhalf duizend. belangstellen
den liepen mee in de stille tocht 
naar het Nationaal Monument 
Westerbork. Dat zijn ongeveer 
200 meer dan vorig jaar. Info 
www.kampwesterbork.nl 

. 
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Tisja be-aw

Echa - Klaagliederen 2-3: Hij heeft in brandende toorn Jisraëels macht gebroken, hij trok zijn
rechterhand terug, niet langer weerhield hij de vijand. Hij is tegen Jaäkov ontbrand als

een laaiend, allesvernietigend vuur. 
Uit: Jewish Days, A Book of Jewish Life and Culture Around the Year, Francine Klagsbrun;

geïllustreerd door Mark Podwal
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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

Joodse feest- en treurdagen 5774/2014

"...Blij stap ik ons huis 
binnen en blijf in de 
deuropening staan. Is er 
iemand gestorven? Waarom 
huilen ze allemaal? Waarom 
heeft mama me naar huis 
laten komen? Ik ben zo uit de 
zonnige hemel in een duister 
graf gevallen.
Ik blijf verlegen naar mama 
staan kijken die met gebogen 
hoofd aan de de tafel een 
klaaglied zit te lezen.
Zonder ook maar één 
keertje op te kijken, huilt 
ze zachtjes voor zich heen. 
Het lange witte tafellaken 
ligt als een dode op de 
tafel. In de kandelaar 
smeulen enkele opgebrande 
kaarsen, daarnaast liggen 
gebedenboeken. Vlak naast 
haar staat vader, zijn witte 
sokken vallen me meteen op. 
De angst slaat me om ‘t hart. 
O God! Waarom ziet alles 
er zo grauw en somber uit? 
Buiten is ‘t volop zomer, daar 
schijnt de zon.

Tischa-be-aw
Uit: Bella Chagall Brandende kaarsen  Herinneringen aan de verdwenen joodse wereld

Vader en moeder zitten op 
lage bankjes, net of ze op 
stenen zitten, te treuren en 
te jammeren. ‘t Lijkt wel 
of ze zelf versteend zijn. Ze 
houden maar niet op met 
huilen, alsof ze met hun 
tranen stenen week willen 
maken. De grond is bedekt 
met stof en as.Wat voor een 
vreselijke zonde hebben mijn 
ouders begaan dat ze zo tot 
God moeten bidden ? Welk 

ongeluk beklagen ze?
Mijn broer Mendel zegt 
treurig tegen mij: 'we hebben 
onze tempel verloren. Hij is 
vernield, verbrand, ons land 
is verwoest. ‘t Is Tischabe
aw'.
Nu voel ik me ook treurig 
worden. Zoëven bloeiden de 
rode en blauwe bloemen nog 
voor mijn ogen. Nu is mijn 
zomer plotseling als door een 
windvlaag weggevaagd...".
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