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Nu ik niet langer kan wachten met 
het schrijven van dit Redactioneel, 
is er gelukkig nog steeds sprake van 
een wapenstilstand tussen Israël en 
Gaza. Het waren heftige en angstige 
oorlogsmaanden. Helaas niet alleen in 
dat kleine stukje Midden-Oosten.
De zo goed als afgelopen zomer was 
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terugkerende groep mensen die de 
Joodse begraafplaatsen in Groningen 
een opknapbeurt gaven. Humor over 
tunnels... ja dat kan!
De tentoonstelling over ‘De Joden van 
Leer’ in de synagoge in Groningen 
wordt geopend een paar dagen nadat 
u JaGDaF ontvangen hebt – wordt 
vast en zeker de moeite waard.
Wat een verrassing over een opgedol-
ven grafsteen in Bad Nieuweschans!

Tenslotte wensen wij u allen, redactie 
en bestuur, een zoet, goed, gezond 
en en zo mogelijk een vredevol  Rosj 
Hasjana – het Nieuwe Jaar 5775, met 
erna Jom Kippoer, Soekot en Simchat 
Tora. 
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O.R.T.

De vorige keer hebben we gespro-
en over Tora, Tenach en Misjna.
Vandaag gaan we het hebben over
belangrijke wer  ken die hierop 
aansluiten, zoals Midrasj en Tal-
moed. 

Midrasj
Het woord Midrasj is afgeleid van 
de stam ‘d.r.sj.’ en dat betekent 
onderzoeken. In de Midrasj wordt 
nader onderzocht wat de diepere 
betekenis van de tekst is of wat 
achtergronden van de tekst zijn, die 
niet zo duidelijk vermeld worden. 
Er zijn twee soorten Midrasj, Mi-
drasj-Aggada en Midrasj-Halaga.

Midrasj-Aggada, de verhalen-
de Midrasj 
In de Tenachtekst wordt vaak 
summier aangegeven, wat er ge-
beurt. De Midrasj voegt infor-
matie toe. Een voorbeeld. Na het 
overlijden van zijn vrouw Sara, 
besluit Awraham dat het de hoog-
ste tijd is om op zoek te gaan 
naar een vrouw voor hun zoon 
Jitschak. Hij stuurt zijn trouwe 
dienaar Eliëzer erop uit om een 
vrouw te vinden voor Jitschak in 
de familiekring van Awraham. 
Het verhaal is bekend, hoe Elië-
zer Rivka vindt bij de bron en met 
Rivka samen terugkomt. De Tora 
vertelt dat toen Rivka intrek nam 
in het huis van Sara, Jitschak 
getroost was na het overlijden van 
zijn moeder. De Midrasj-Aggada 
voegt een prachtig detail toe. Ge-
durende het leven van Sara waren 
er drie bijzondere dingen, die alle 
drie verdwenen waren toen Sara 

overleed. Boven de tent van Sara 
was altijd een wolk, de sjabbat-
kaarsen brandden van sjabbat 
tot sjabbat en er was een speciale 
zegen in het deeg, waardoor het 
brood extra lekker smaakte. Toen 
Rivka haar intrede deed, kwamen 
al die dingen terug, vandaar dat 
Jitschak zich getroost voelde na 
het overlijden van zijn moeder. 

De Midrasj–Halaga, de wet-
geven de Midrasj
Heel veel belangrijke halagische, 
Joods wettelijke,  principes worden 
afgeleid uit woorden, zinnen, enz. 
in de Tora. De Midrasj-Halaga 
maakt duidelijk hoe iets uit de 
Tora kan worden afgeleid. Hier-
bij is het volgende van essentieel 
belang om de Midrasj-Halaga te 
begrijpen. In het vorige deel heb-
ben we uivoerig gesproken over de 
Mondelinge Tora, die meegekomen 
is met de Schriftelijke Tora. Veel 
wetten uit de Mondelinge Tora 
worden teruggekoppeld naar de 
Schriftelijke Tora. Soms lijkt het 
vergezocht, hoe iets te herleiden 
is naar een enkel woord. Maar de 
gedachte is, dat al bekend is, wat 
de uitkomst is. De Midrasj-Hala-
ga laat zien, hoe iets terug te vin-
den is. Vergelijk het maar met het 
oplossen van een natuurkunde-

som, waarbij de uitkomst al be-
kend is in het antwoordenboekje 
en de leerling de tussenliggende 
stappen moet bedenken. Ook nu 
een voorbeeld. De Tora kent een 
werkverbod op sjabbat, maar be-
halve het verbod op vuur maken, 
staat er eigenlijk niets meer over 
wat ook verboden is. Maar de Tora 
vertelt duidelijk dat de Joden in de 
woestijn een Misjkan, een heilig-
dom, moesten maken. En daar 
staat expliciet bij, dat dit heilig-
dom, hoe belangrijk het ook moge 
zijn in de ogen van de Joden, niet 
op sjabbat gebouwd mag worden. 
De Midrasj-Halaga leidt hieruit 
af dat kennelijk de werkzaam-
heden, nodig voor de bouw van 
het Misjkan, op sjabbat verboden 
zijn en komt zo tot een lijst van 39 
verboden hoofdwerkzaamheden. 

Talmoed
Het moge bekend zijn, dat wij een 
volk van discussie zijn. Na de af-
ronding van de Misjna (zie deel 1) 
is er tussen de geleerden uitvoe-
rig gediscussieerd over de Misj-
na. Soms naar aanleiding van de 
formulering in de Misjna, soms 
leek er een tegenspraak te zijn 
tussen de Misjna en een andere 
tekst, enz. Eeuwenlang hebben 
geleerden hierover gediscussieerd 
en de belangrijkste opmerkin-
gen zijn vastgelegd. Eigenlijk een 
soort notulen van een vergadering 
die enige eeuwen heeft geduurd. 
Een heel belangrijk onderdeel van 
deze discussie is de autoriteit van 
de eerdere generaties. Regelmatig 
komt er een verschil van mening 

Wat is wat (deel 2)

door rabbijn S. Evers

Iedere dag één bladzijde 
(aan beide kanten) uit de 

Talmoed Bavli: Daf HaJomi 
– en u heeft in ruim 7 jaar 

de Talmoed bestudeerd!
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voor tussen twee geleerden. Ter 
ondersteunig brengt dan een van 
de geleerden een eerdere bron. De 
andere geleerde kan deze eerdere 
bron niet negeren, omdat de auto-
riteit van de eerdere bron groter 
is. Er zijn dan drie mogelijkheden. 
Of de ‘aangevallen’ geleerde moet 
zijn stelling intrekken of bijstellen. 
Of hij maakt duidelijk dat de geci-
teerde bron net over iets anders 
spreekt dan hij, of hij brengt ook 
een eerdere bron ter sprake. De re-
den dat een eerdere bron een gro-
tere autoriteit heeft dan een latere 
bron geeft een beetje inzicht in het 
Joodse denken. Naarmate iemand 
dichter bij het moment van de Wet-
geving op de berg Sinaï komt, zit 
hij hoger in de hiërarchie, omdat 
hij dichter bij de bron  zit.                    
Er waren twee grote Joodse cen-
tra waar de discussies plaatsvon-
den. In Babylonië, waar de groot-
ste Joodse gemeenschap was en in 
Israël, waar een kleinere Joodse 
gemeenschap was. Dit resulteerde 
in twee Talmoediem, de Talmoed 
Bavli en de Talmoed Jeroesjalmi. 
De Talmoed Bavli is verreweg 
de grootste en een gemiddelde 
Tal    moed-uitgave is ongeveer 20 
dik ke delen. De Talmoed Jeroe-
sj almi heeft zo’n 7 delen. De Tal-
moed Bavli is het belangrijkste 
stu dieobject in de vele Jesjiwot, 
Talmoed Hogescholen, die we rijk 
zijn. Een ander woord voor Tal-
moed is Gemara. Dit komt uit het 
Aramees, de spreektaal van de 
geleerden en ook de taal waarin de 
Talmoed is geschreven. Gemara 
is een vertaling van het woord 
Talmoed en betekent ook leer. 

Daf HaJomi, de dagelijkse 
bladzijde
In 1923 heeft rabbijn Meir Shapiro 
een uniek plan geïntroduceerd. Als 
men dagelijks een volledige blad-
zijde, voor- en achterkant,  van 
de Talmoed Bavli bestudeert, dan 
heeft men in iets meer dan 7 jaar 
de ruim 2700 bladzijden van de 
Talmoed geleerd en een volledige 
cyclus voltooid. Op Rosj Hasjana 
1923 is men begonnen. Wereld-
wijd is dit idee overgenomen en 

Vervolg 'O.R.T.'

wordt de Daf HaJomi bestudeerd. 
We zitten nu in de 13e cyclus. Het 
mooie van dit idee is, dat waar 
je ook bent, je altijd aansluiting 
kunt vinden bij een groep die pre-
cies met dezelfde bladzijde bezig 
is als jij. Dit creëert een bijzon-
dere verbondenheid tussen allen 
die meedoen met de Daf HaJomi. 
Verbondenheid die we als Joods 
volk goed kunnen gebruiken. 

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

Foto: Rabbijn Shmuel Spiero tijdens een lernavond
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zelf niet meer in staat bleek te 
zijn. Dit was een initiatief van ds. 
C. Sybrandi uit Le lystad, waar-
voor hij in januari j1. een konink-
lijke onderscheiding ontving.  
Wij vroegen ons wel af of de organi-
satie geen voor ons onwenselijke 
bijbedoelingen zou hebben. Toch 
besloten wij – met enige aarzeling 
– ons aan te melden om voor moge-
lijke hulp in aanmerking te komen. 
Om kort te gaan, al in 1999 streek 
een grote groep vrijwilligers, 
afkomstig uit het hele land, neer 
op kampeerplaatsen in de omge-
ving van de begraafplaats om een 
week lang te werken op onze beide 
begraafplaatsen. Er viel veel werk 
te verzetten; met name de be-
graafplaats aan de Moesstraat 
(gelegen achter de Noorderbegraaf-

In de week na Pinksteren was het 
weer zover: dinsdagochtend ver-
zamelde zich op onze begraafplaats 
aan de Iepenlaan in Groningen een 
groep van ongeveer 40 personen 
die deze begraafplaats én die aan 
de Moesstraat onderhanden zou-
den nemen. Het was prach tig weer 
en de stemming zat er meteen 
goed in, want velen doen dit al vele 
jaren achtereen en kennen elkaar 
uit de kerk en van deze activiteit. 

Een stukje geschiedenis 
In 1998 kreeg het bestuur van de 
Joodse Gemeente Groningen infor-
matie over de organisatie Boete en 
Verzoening die met een groep vrij-
willigers Joodse begraafplaatsen 
onderhanden nam. Vooral omdat 
de Joodse gemeenschap daartoe 

plaats) verkeerde in ernstige staat 
van verwaarlozing. Stenen werden 
schoongemaakt en geletterd, om-
gevallen stenen rechtgezet, gebro-
ken zerken zoveel mogelijk gerepa-
reerd, hek werk geschuurd en ge-
schilderd en begroeïng verwijderd.  
Na een week van aanpakken wa-
ren beide begraafplaatsen weer een 
plaatje. Om een indruk te geven: 
op beide begraafplaatsen bevin-
den zich ongeveer 1000 graven. 

Gelukkig bemerkten wij al snel 
dat van onprettige bijbedoelingen 
geen sprake was. Integendeel: de 
inzet en empathie waarmee het 
werk werd en wordt gedaan is 
ver bazend en hartverwarmend. 

Verzoening zonder boete
door Rob Vleesblok

Ook gewoon onkruid wieden is belangrijk

Foto's: Aafke Stoppels
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Overname
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat 
het initiatief voor deze activiteit 
vervolgens is overgenomen door 
het Deputaatschap Kerk en Israël 
van de Classis Winsum, in samen-
werking met Boete en Verzoening. 
Zo wordt er, onder ’aanvoering’ 
van mevrouw Aafke Stoppels, tot 
nu toe ieder jaar voor gezorgd dat, 
dit jaar al voor de 16e maal, er een 
groep vrijwilligers klaarstaat om 
in het voorjaar een week lang op 
onze begraafplaatsen actief te zijn. 

Dit jaar
Zo dus ook weer dit jaar. De groep 
wordt altijd verwelkomd door een 
of enkele be stuursleden van de 
Joodse Gemeente. Vervolgens, zo 
wil de traditie, wordt in het Neder-
lands het gebed voor het betreden 
van een begraafplaats uitgespro-
ken alsmede het Kaddiesj en het 
Adon Olam. De taken worden dan 
verdeeld en ieder gaat, nadat voor-

zover nog nodig, enige instructie 
is gegeven over ‘hoe zich te gedra-
gen’ aan het werk. Instructie zo-
als: hoofdbedekking (voor heren), 
geen steentjes op graven verwij-
deren, niet tegen zerken leunen. 
Een groep heren ging naar de 
Moesstraat om begroeïng op gra-
ven te verwijderen en met een 
hogedrukspuit groene aanslag op 
stenen weg te spuiten. De grootste 
groep bleef aan de Iepenlaan om 
(dit jaar) vooral onkruid van de gra-
ven en het tegel pad te verwijderen. 
Mijnheer Boer uit Sauwerd, al in 

de tachtig en voor de 16e maal 
aanwezig (maar hij niet alleen) 
ontferm de zich over kapotte en om-
gevallen stenen; deze werden ge-
lijmd en in verse mortel rechtgezet. 
Enige jaren geleden is het tegel-
pad geheel opnieuw gelegd en 
vorig jaar werd een buxushaag 
geplant rondom de plek waar ca 
20 resten van lichamen van de 
Jo denkamp zijn herbegraven.
Bij dit alles mag wel worden 
opgemerkt dat ieder aanbod van 
ons om bij te dragen in de ma-
teriaalkosten wordt afgewezen. 

Vervolg 'Verzoening zonder boete'

Henk Boer
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Tussen alle werkzaamheden door 
is er uiteraard ook gelegenheid 
voor gesprekken vaak van heel 
persoonlijke aard. In de begin-
jaren werd veel uitleg en toelich-
ting (gevraagd en) gegeven over 
de betekenis van de teksten 
en afbeeldingen op de zerken. 
Daarbij zijn de boeken over de 
beide begraafplaatsen uit de De 
Vey Mestdagh-serie onmisbaar. 

In de afgelopen jaren – zo niet 
dit jaar – wordt vaak een ‘bezin-
ningsmiddag’ voor de vrijwilligers 
georganiseerd door de leiding van 
de werkweek. Een aantal ma len 
kwam ds. Sybrandi om te vertellen 
over de achtergronden van Boete 
en Ver zoening en de bedoelingen 
van de stichting van waaruit de ac-
tiviteiten worden ontplooid. Vorig 
jaar werd een bezoek gebracht 
aan de synagoge in Appingedam. 

‘Tegenprestatie’
Het spreekt vanzelf dat wij als 
Joodse Gemeente toch een be-
schei den ‘tegenpres tatie’ willen 
leveren. Ieder jaar organiseren 
we, meestal op donderdagavond, 
een gezellige avond voor de vrij-
willigers (en hun eventuele part-
ners) in het sociale gedeelte van 
de sjoel. We proberen een spreker 
te vinden die een in teressant ver-
haal kan houden; zo hadden we al 
Wout van Bekkum, Marcel Wich-
gers en Stefan v.d. Poel. Soms valt 
dat wat tegen. Dit jaar hadden 
we een spreker in wiens verhaal 
weinig lijn zat, maar aan het slot 
kreeg hij alle aanwezigen, zo’n 50 
in getal, enthousiast aan het zin-

gen van Israëlische liedjes met 
als gevolg dat iedereen het toch 
‘heel geslaagd’ vond en met een 
tevreden gevoel naar huis ging. 
De afsluiting van de week gebeurt 
altijd op vrijdag na de lunch. 
Dan wordt (in het Nederlands) 
het gebed uitgesproken bij het 
verlaten van een begraafplaats.

Tot slot mogen we wel vaststel-
len dat in al die jaren een band 
is gegroeid tussen de Joodse ge-
meente en de vrijwilligers. Be-
kend is de uitspraak van opper-
rabijn  Jacobs: die verzoening is 
goed, maar die boete: dat mag zo 
langzamer hand wel ophouden. 
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Van de redactie:
Wij vonden het overleg van CJO 
(Centraal Joods Overleg) met het 
Kabinet en de gemeenschappelijke 
verklaring die daar uit voortgeko-
men is, belangrijk genoeg om een 
en ander integraal over te nemen.

9 Aw 5774/5 augustus 2014
Premier Rutte, ministers 
Asscher en Opstelten spreken 
met bezorgde Joodse gemeen-
schap
In vervolg op ons extra bericht 
van afgelopen vrijdag, informeren 
wij u dat gisteren, voor het begin 
van Tisja Be’av (*), een gesprek 
heeft plaatsgevonden op het Cats-
huis tussen het CJO (Centraal 
Joods Overleg) en de Nederlandse 
regering. Dit gesprek was op 
verzoek van het CJO, naar aan-
leiding van anti-Joodse gebeurte-
nissen in de afgelopen weken. Het 
NIK was vertegenwoordigd door 
haar voorzitter.

Tijdens het gesprek heeft het 
CJO nogmaals de zorg gedeeld 
die er bij de Joodse gemeenschap 
leeft over toenemende vormen 
van antisemitisme in de Neder-
landse samenleving. Het gesprek 
is afgesloten met een gezamenlij-
ke verklaring die u in zijn geheel 
kunt lezen onder dit bericht. 

Wij zijn verheugd dat de centrale 
overheid zich nu, juist nu, helder 
uitspreekt tegen elke vorm van 
discriminatie in het algemeen, en 
antisemitisme in het bijzonder. 

De regering heeft bevestigd dat er 
inmiddels heldere richtlijnen zijn 
voor burgemeesters wat betreft 
het niet tolereren van anti-Joodse 
uitingen tijdens demonstraties. 
Tevens is gesproken over het aan-
houden van een verhoogd niveau 
van beveiliging bij joodse instel-
lingen zolang dat nodig is.

Het belang is benadrukt om 
to lerantie te bevorderen via 
onderwijsprogramma’s en initi-
atieven tot ontmoetingen tussen 
de verschillende geloofsgemeen-
schappen. Tot slot zijn afspraken 
gemaakt over vervolggesprekken 
ter evaluatie van genomen maat-
regelen en bespreking van her-
nieuwde initiatieven.

Jonathan Soesman
Voorzitter NIK 

*vastendag ter herinnering aan 
verwoesting van de Tempel

GEMEENSCHAPPELIJKE 
VERKLARING KABINET EN 

CJO
‘Maandagavond 4 augustus heb-
ben wij, minister-president Rutte, 
minister Asscher, minister Op-
stelten en vertegenwoordigers 
van de Joodse gemeenschap 
CJO (Centraal Joods Overleg), 
bestaande uit Nederlands-
Israëlitisch Kerkgenootschap 
( NIK), Nederlands Verbond 
voor Progressief Jodendom 
(NVPJ), Portugees-Israëlitisch 

Kerkgenoot schap (PIK), Joods 
Maatschappelijk Werk (JMW), 
Stichting bij Leven & Welzijn 
(BL&W), Federatie Nederlandse 
Zionisten (FNZ) en het Centrum 
voor Informatie en Documentatie 
Israël (CIDI)), op het Catshuis 
met elkaar gesproken over zorgen 
die wij delen over antisemitische 
incidenten die recent hebben 
plaatsgevonden in Nederland. Wij 
verwerpen antisemitisme en elke 
vorm van discriminatie. In Ne-
derland is daarvoor geen plaats. 
 
Het is heel goed invoelbaar dat 
mensen in Nederland uiting 
geven aan zorgen, verdriet en 
woede over wat elders in de we-
reld gebeurt. We zijn er echter 
met elkaar voor verantwoordelijk 
dat conflicten die zich elders in de 
wereld afspelen niet leiden tot op-
lopende spanningen en conflicten 
tussen bevolkingsgroepen in onze 
Nederlandse samenleving. Vrij-
heid van meningsuiting en vrij-
heid van demonstratie zijn een 
groot goed. Maar laat helder zijn 
dat dit nooit mag leiden tot haat 
zaaien, discriminatie en geweld. 
 
De Nederlandse overheid neemt 
alle beschikbare maatregelen om 
antisemitisme en discriminatie 
tegen te gaan, en minderheids-
groepen de benodigde bescher-
ming te bieden. Voorafgaand 
aan recente demonstraties is nog 
eens duidelijk gemaakt dat anti-
semitische uitingen niet worden 
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getolereerd. Een ieder die een 
bevolkingsgroep categoraal be-
dreigt of wegzet, moet rekening 
houden met verantwoording voor 
het Openbaar Ministerie of de 
rechter. Verder is recent extra 
capaciteit ingezet op de beveili-
ging van Joodse instellingen. Die 
bescherming zal blijvend worden 
geboden zolang dat nodig is. 
 
In navolging van verschillende 
initiatieven in gemeenten en met 
verschillende gemeenschappen 
zullen we het initiatief nemen 
met alle betrokken partijen - 
waaronder het zogenaamde
'CAIRO overleg' - om de oplopen-
de spanningen tussen groepen te 
bespreken en waar nodig te inter-
veniëren. We juichen het initiatief 
toe van de Raad van Moskeeën en 
de Unie van Marokkaanse Mos-
keeën Nederland om in moskeeën 
op te roepen tot tolerantie en 
zetten het gesprek graag voort. 
De Joodse gemeenschap vormt 
een onlosmakelijk onderdeel van 
Nederland, net als andere min-
derheidsgroeperingen. Wij zijn 
het erover eens dat de gesprekken 
tussen de vertegenwoordigers 
uit al deze gemeenschappen van 
grote waarde zijn.’

Naschrift:
Nederlandse media over de 
‘Gaza-oorlog’
We hopen dat er, als dit nummer 
van JaGDaF verschijnt, rondom 
dit conflict, deze oorlog, sprake 
is van een duurzame  wapenstil-
stand.

Vlak voor Rosj Hasjana en de 
daarop volgende feestdagen zou 
dat een positieve ontwikkeling 
zijn.
Helaas is daar op dit moment  
(medio augustus 2014) geen zicht 
op, in tegendeel.

Iedereen die JaGDaF leest, zal 
waarschijnlijk geïnteresseerd zijn 
in het wel en wee van Israël. Ook 
zal iedereen daarom de kranten 
lezen, journaals op de televisie 
bekijken en zich geërgerd hebben 
aan de vele tendentieuze bericht-
geving. De artikelen die blijk 
gaven van (enig) historisch besef 
en inzicht waren een verademing. 
Velen volgden echter de weg van 
onwetendheid en het elkaar na-
praten, waarbij het tonen van  
gruwelijke (meestal grote) foto's 
in de kranten de zogenaamde 
disproportionaliteit van het Israë-
lische leger aan moest tonen.

Wat mij het meest heeft getroffen 
en tegelijkertijd goed heeft ge-
daan is het uitstekende interview 
met Esther Voet (directeur van 
het CIDI, Centrum Informatie en 
Documentatie Israël) in het Dag-
blad van het Noorden, de Leeu-
warder Courant en het Algemeen 
Dagblad van zaterdag 2 augustus 
2014.
De interviewer was Jeroen 
Schmale, alle eer aan hem én 
uiteraard aan Esther Voet. De 
titel van het interview was: "Er 
bestaat niet zoiets als een schone 
oorlog". Ook zij vindt de oorlog 
verschrikkelijk, helemaal als er 
kinderen en burgers bij omko-

men. Maar Israël heeft recht op 
zelfverdediging. Als Israël een 
oorlog verliest, is het weg en is 
iedere jood een ongedekte cheque. 
Zij zal blijven strijden voor het 
bestaansrecht van Israël.

Aan het slot van het interview 
wordt haar gevraagd:
“Weet iemand hoe dit conflict 
ooit gaat eindigen? Zij antwoordt: 
“Nee, niemand. (…) Ik denk al-
tijd: in het Midden-Oosten kan 
alles gebeuren. De meest vrese-
lijke dingen, maar ook wonderen. 
En daar hou ik aan vast.”

Hier sluit ik me gaarne bij aan.
RL
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We hebben een tunnel in Haifa. Een echte. In twee gedeelten gaat dat ding 
dwars door de Carmelberg heen, waardoor je in 7,5 minuten van de zeekant 
naar de kant van de Krayot* rijdt, en vice versa. In het midden is een soort 
kruispunt, half op de berg, waar je óf verder kan gaan naar de andere kant, 
óf de berg op gaat. Prachtding. Wij gebruiken die tunnel veel, het verkort de 
reistijd en je omzeilt files.

Ook onze vriend Eran gebruikt 
de tunnel vaak. Onlangs nog, net 
voor de oorlog. Hij reed de tunnel 
in en … kreeg een lekke band. 
Netjes parkeerde hij de auto aan 
de zijkant en zette zijn driehoek 
neer. Toen hij naar zijn auto 
terugliep, werd hij geschampt 
door een voorbijrazende gek. Hij 
viel lelijk. Behalve schrammen in 
zijn gezicht en armen, verstuikte 
hij zijn enkel. Hup, naar het 
ziekenhuis met hem, waar hij een 
week revalideerde. Toen mocht 
hij naar huis. Sharona, zijn 
vrouw, haalde hem op. Met twee 
krukken, hinkend, en onder de 
schrammen, reden ze naar huis.

Daar aangekomen ging het 
luchtalarm, want de oorlog was 
al begonnen en Hamas moest zo 
nodig zijn ei … eh … raketten 
kwijt. Het grondoffensief was 
begonnen en iedereen maakte 
zich grote zorgen om familie 
en vrienden die in Gaza bezig 
waren. Eran stond net wiebelend 
op zijn krukken, naast de auto, 
toen het luchtalarm ging. Een 
buurman wilde naar een veilige 
plek rennen, maar zag Eran 
staan en rende op hem af. “Wat 
is er met jou gebeurd, Eran? 
Waar was je al die tijd?” vroeg 
hij bezorgd. Beiden vergaten het 

luchtalarm even. Eran, die niet 
van praatjes houdt, antwoordde: 
“Oh, niks bijzonders, ongelukje 
in die tunnel …” De buurman 
keek hem met grote ogen aan, zei 
niets meer en hielp hem het huis 
in, naar de bunkerkamer. Na het 
alarm ging de man weg en Eran 
zocht een luie stoel om te rusten.

Sharona, die in de keuken was, 
hoorde opeens lawaai buiten en 
keek door het raam. Tientallen 
buren stonden voor hun huis. 
Ze zwaaiden de Israëlische vlag, 
ze hadden spandoeken bij zich 
waarop snel held geschreven 
was en enkelen klopten aan 
met bloemen, snoepjes en meer. 
Sharona deed verbaasd de deur 
open en voor ze iets kon zeggen 
begonnen de buren: “We hebben 
het gehoord. Wat een held! 
Gewond geraakt in een tunnel 
terwijl hij achter terroristen 
aanging! Wat een held! Het Volk 
Israëls is dankbaar!” Ze wilde 
wat zeggen, maar de meute liep 
opgewonden hun huis binnen, 
naar Eran die ondertussen van 
vermoeidheid ingedommeld 
was. “Kijk hem eens, altijd de 
bescheiden held. En maar zeggen 
dat hij te oud is voor militaire 
dienst. En dan toch achter die 
smerige terroristen aan! Gibor 

Jisraeel, Held van Israël, dat is 
hij!” schreeuwde de buurman. 
Iedereen begon opgewonden 
Am Jisraeel Chai te zingen. 
Eran probeerde nog tegen te 
sputteren, maar niets hielp. Hij 
werd bedolven onder zoenen van 
mannen en vrouwen en kon er 
geen woord tussenkrijgen.

Dit spektakel ging nog een 
tijdje door, toen opeens de Buick 
van de burgemeester voorreed. 
Met de inspecteur van politie. 
De dikke burgemeester droeg 
hoogstpersoonlijk een grote 
fruitmand (insiders beweren 
dat een paar chocoladerepen 
onderweg spoorloos verdwenen 
waren …) en liep puffend het huis 
van Eran en Sharona binnen. 
“De stad Haifa is trots op u,” 
begon hij zwetend en puffend. 
Sharona was in shock, maar 
bracht de man snel een glas 
water. “Hebt u misschien ook 
cola?” vroeg de burgemeester 
en ging meteen door: “Achter 
gevaarlijke terroristen aan in 
een tunnel, beschoten worden, 
tientallen doodschieten en er 
toch nog levend uitkomen, dat 
is heldenwerk, meneer!” “Maar 
ik” … begon Eran. “Nee, nou 
niet zo bescheiden doen, ik heb 
orders gegeven om vanavond 

Het tunnelongeluk
door Simon Soesan
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een ere-concert voor u te geven 
en u bent mijn eregast. Ik stuur 
een auto om u op te halen!” Op 
dat moment ging de telefoon. 
Premier Netanjahoe aan de lijn. 
Sharona, nu wit, gaf de telefoon 
trillend aan Eran. “Shhhh, Bibi, 
Bibi …” riepen de aanwezigen. 
Eran luisterde en zei “Dankuwel, 
maar echt, het was niet … nee … 
nee … tov … dank u …” en hing 
moedeloos op.

Buiten was ondertussen de 
fanfare aangekomen die druk 
begon te spelen. Eran, moedeloos 
van het proberen uit te leggen, 
strompelde op zijn krukken naar 
buiten en lachte schaapachtig. 
Bassam, onze vriend die het ware 
verhaal kende, was ondertussen 
ook bij het huis aangekomen, 
nadat hij Eran ś verhaal op de 
radio had gehoord.
“Ik weet wat Jiddisje overdrijving 
is, maar dit gaat alle perken te 
buiten,” zei hij tegen Eran. Deze 
gebaarde hem om naar binnen te 
gaan. Toen Bassam de stapel met 

snoepgoed en gebak zag, liep het 
water hem in de mond en zei hij 
niets meer.

ś Avonds, tijdens het concert 
waar Eran eregast was, werd 
aan het publiek verteld hoe 
Eran, ondanks zijn leeftijd, 
zich vrijwillig aanmeldde voor 
militaire dienst en achter 
tientallen terroristen aanging 
in een tunnel. Ondanks hun 
verzet had hij ze allemaal om 

zeep geholpen, deze held. Het 
publiek was door het dolle heen. 
Een staande ovatie. Eran, met 
krukken en schrammen, werd het 
toneel op geholpen.
Gegeneerd keek hij het publiek 
aan. “U moet me geloven, het was 
niets …” begon hij. Weer stond 
het publiek op voor een daverend 
applaus. Want zo zijn wij, Am 
Jisraeel. Wij overstelpen onze 
helden met liefde.

© Simon Soesan

 * De krayot zijn de dorpen en 
steden die in de baai van Haifa 
liggen, ten noorden van Haifa 
richting Akko, bijv. Kiriyat 
Bialik,Kiriyat Motzkin, Kiriyat 
Chaim.

Bestuur en redactie wensen alle lezers van JaGDaF 
een Goed en Zoet 5775

Tekening van Daniël Lipschits
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Met dank aan prof. dr. Wout van 
Bekkum voor de vertaling van de 
graftekst.

De Joodse begraafplaats te Bad 
Nieuweschans is vanwege de bij-
zondere ligging tot Rijksmonu-
ment verklaard. De vijfenveertig 
grafstenen staan namelijk  op 
het glacis (aardglooiing op het 
voorterrein van een fort, vesting)
van de voormalige vesting aan de 
grens met Duitsland. Een deel van 
de fortgracht is daar nog aanwezig. 
Onlangs maakte men die grondig 
schoon en tot ieders verbazing 
werd daarbij een Joodse grafsteen 
gevonden. Al in de jaren 1970, 
toen mr. J.H. de Vey Mestdagh 
voor het Rijksarchief de Joodse 
grafzerken liet fotografe ren, was 
deze steen verdwenen. Het graf-
monument moet decen nialang 
in het water hebben gelegen. 
De grafzerk is vrijwel gaaf, 
dus de Hebreeuwse tekst is 
goed leesbaar. Wout van Bek-
kum vertaalt de tekst als volgt:  
Hier is verborgen / een dierbare 
vrouw, mevrouw / Fradel dochter 
van de heer Meir / s”g”l / zij stierf 
met een goede naam op / woens-
dag 13 Kislew en werd op donder-
dag begraven (5)614 volgens de 
kleine telling (= 14 december 1853)
Met deze gegevens was snel terug-
gevonden dat dit de grafsteen is 
die op de laatste rustplaats van 
Frouwke Meijer Goudsmit stond, 
de echtgenote van slager Gerzon 
Abraham Gerzon uit Nieuwe-
schans. Haar man overleed in 1841 
en zijn grafsteen bleef gewoon op 
de begraafplaats staan. Daarnaast 

is een open ruimte, wellicht stond 
het gevonden grafmonument hier. 
In die jaren was het echter niet een 
vanzelfsprekend gebruik dat man 
en vrouw naast elkaar werden 
begraven. Tussen de stenen van 
Benjamin Mozes de Pool en Abra-
ham Ries ─ die in respectievelijk 
1849 en 1862 stierven ─ is even
eens een ruimte, waar zich een 
ander graf kan bevinden. Kort-
om, de exacte plaats is niet meer 
na te gaan, waardoor de steen 
niet met zekerheid op het juiste 
graf kan worden teruggeplaatst. 
Frouwke Gerzon-Goudsmit kwam 
uit Termunten. Ze was een van de 
drie dochters van Meyer Arends 
Goudsmit en Gelle Tof. Frouwke 
had, naast twee zusters, vier 
broers. 
Haar vader was in Emden geboren. 
Volgens de tekst op zijn grafsteen, 
die te vinden is op de begraafplaats 
van Farmsum bij Delfzijl ─ de oud-
ste Joodse begraafplaats van de 
provincie Groningen ─ hoorde hij 
tot de stam der Levieten, waar-
van ook op de zerk van de dochter 
nog trots melding wordt gemaakt. 
(s”g”l = segan la-Kohen =  assistent 
van de priester, dus een Leviet).
Frouwke trouwde op 1 april 1815 
in haar geboorteplaats Termun-
ten met Gerzon Abrahams Ger-
zon uit Nieuweschans. Zijn vader 
kwam uit het Duitse Stapelmoor, 
maar hij werd, net als zijn jonge 
vrouw, aan het einde van de 
achttiende eeuw in Nederland 
geboren. De bruid was achttien 
toen ze onder de choepa stond, 
de bruidegom negenentwintig. 
De eerste zoon, die zij Abraham 

noemden, werd een jaar later ge-
boren. Er volgden nog negen kin-
deren, waaronder een tweeling 
in augustus 1820. Dit waren een 
zoon en een dochter. Het meisje 
overleed toen ze drie jaar oud was.  
Zoals gezegd leefden de Gerzons 
van de slagerij die Gerzon in de 
grensplaats dreef. Het zal geen 
grote bedoening zijn geweest, 
want het echtpaar kon amper alle 
monden voeden. Ze vroegen niet 
voor niets vrijstelling van het be-
talen van schoolgeld voor een van 
hun kinderen. Toen Gerzon stierf 
wilde zijn weduwe ontheffing van 
het betalen van lidmaatschaps-
geld voor de Joodse gemeente; 
evenmin een teken van weelde.
De Gerzons vormden dé grote 
kernfamilie van Nieuweschans. Zij 
behoorden tot de oprichters van de 
kehilla, die in de Franse tijd één 
geheel vormde met de Joodse ge-
meenschap in het Duitse tweeling-
dorp Bunde.  Dat de Rijksoverheid 
in 1817 een deel van de oude vesting 
in Nieuweschans ter beschikking 
stelde als Joodse begraafplaats, is 
mede aan Gerzon en diens broer 
Mozes te danken: zíj stuurden 
Koning Willem I in 1816 daartoe 
een verzoekschrift. Later kocht 
de kille dit perceel van het Rijk. 
Frouwke heeft veel begrafenis-
stoeten de gang naar de Joodse 
begraafplaats op de wal zien 
maken: in 1841 stierf haar echt-
genoot en van hun kinderen 
over leden er zeven nog voor 
hun moeder voorgoed haar ogen 
sloot. (Dochter Gelle werd als 
enige elders begraven. Zij rust 
hoogstwaarschijnlijk in Kolham).  

Opgedolven grafsteen in Bad Nieuweschans
door Els Boon en Han Lettinck
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In de negentiende eeuw gingen 
vrouwen niet mee naar de be-
graafplaats: teraardebestellingen 
werden geregeld door mannen. 
Rabbijn S. Ph. de Vries schreef 
nog in 1927 dat vrouwen niet mee 
hoefden: ‘De spanning is al sterk 
genoeg en de ontroering kan daar 
aan het graf wel eens ten toppunt 
stijgen. Niet ieder is zijn gevoel 
dan meester en allerminst wordt 
dat verwacht van vrouwen. (…) 

Er zijn gewis ook vrouwen, die 
sterk zijn en helemaal zichzelf 
meester. Maar het is nog geen 
ramp, dat het vrouwelijk geslacht 
het in het algemeen, als regel, 
nog niet zover heeft gebracht.’*) 
Toen de mannen Frouwkes stof-
felijk overschot begroeven, slo-
ten zij het graf voor een vrouw 
die zesenvijftig jaar oud was ge-
worden. Waarschijnlijk hielpen 
haar drie zonen en één schoon-

zoon (Samson Levie uit Hoo-
ge zand, de man van haar in 
1851 overleden dochter Gelle) 
min jan maken bij deze lewaja. 
  
*) S.Ph. de Vries, Joodse riten en 
symbolen Amsterdam, 1968
(1e druk 1927,1932), 282

Andere literatuur:
E.P. Boon en J.J.M. Lettinck 
De Joodse gemeenschappen in 
Wester  wolde 1656-1950,
Groningen, 2004
J. Dijkstra ‘De Joodse Gemeente 
van Delfzijl’ in: J.H. de Vey Mest-
dagh (red.) Joden in Noord-Oost 
Groningen, Groningen, 1980
Han Lettinck en Robert Mulder 
Klein en groot zijn daar gelijk....
De Joodse begraafplaatsen in de 
provincie Groningen, Groningen, 
2009
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De Europese dag van het Joods Erfgoed
door Lex van der Star

Op het moment dat deze JaGDaF 
bij u op de mat valt, is de Europese 
dag van het Joods Erfgoed alweer 
achter de rug. Een jaarlijks eve-
nement waarbij op 14 september 
in 32 landen activiteiten worden 
georganiseerd met als doel te 
laten zien hoe Joodse cultuur en 
tradities in ieder land verankerd 
zijn in de plaatselijke cultuur. 
Dit gebeurt door het openstellen 
van synagogen, het geven van 
rondleidingen, een lezing of laten 
horen van muziek. Ieder jaar is er 
een ander thema. Dit jaar was het 
thema: ‘Vrouwen in het Jodendom’.  

Noord-Nederland deed dit jaar 
voor het eerst prominent mee aan 
het Europese programma. En niet 
ten onrechte, hoewel door de ge-
schiedenis een aantal gebouwen 
haar oorspronkelijke bestemming 
verloren heeft. De Stichtingen en 
Verenigingen van de synagoges 
in Groningen, Leeuwarden en 
Zuidlaren, de voormalige syna-
goges van Bourtange en Winsum 
en Het Joodse Schooltje in Leek 
boden als regionaal samenwer-
kingsverband met het dr. Fuks 
Studiecentrum in Tresoar Leeu-
w arden, de Mr. J.H. de Vey Mest-
dagh Stichting Groningen en TOF 
Media een gevarieerd en boeiend 
programma aan. Er werd een 
beeld gegeven van het hedendaags 
Joods leven in Noord-Nederland 
en van de Joodse geschiedenis 
in goede en dramatische tijden.  
In de Synagoge van Leeuwar-
den konden bezoekers meer leren 
over de rol van de vrouw op Sjab-
bat en Pesach en over het voeren 

van een koosjere huishouding. 
Dr. Uzi Hagaï, conservator Dr. 
Leo Fuksstudiecentrum Tresoar 
toonde er een gedeelte van de bij-
zondere collectie Jiddische lite ra-
tuur en vertelde over Jiddische 
woorden in de Friese en Nederland-
se taal. Het geheel werd omlijst 
met enkele Jiddische liederen, ge-
zongen door Lucette van den Berg.  
Het museum Het Joodse Schooltje 
Leek, waar nog steeds maande-
lijks Joodse kinderen les krijgen 
verzorgde een rondleiding met 
als onderwerp het leven van de 
Leekster Joodse vrouw. In de Fol-
kingestraat Synagoge Groningen 
trad het Yiladi trio met Jacqueline 
Reissel op en hield prof. dr. Mineke 
Bosch een lezing over ‘Aletta Ja-
cobs en het vrouwenkiesrecht’.  
De voormalige Synagoge Win-
sum vertoonde de film over het 
leven van Sophie de Vries-van 
der Klei. En er was een bijzon-
dere collectie Judaïca te bewon-
deren, tentoongesteld door Cha-
noet Antiek uit Mensingeweer. 
De voormalige Synagoge Bour-
tange liet naast de collectie oude 
voorwerpen en foto’s een film 
zien over het leven van Hen-
riëtte Sachs uit Vlagtwedde. 
In de Synagoge Zuidlaren was een 
beknopte tentoonstelling over be-
kende en minder bekende Joodse 
Groningse vrouwen ingericht. Het 
bleek dat een aantal Joodse vrou-
wen in Noord-Nederland belang-
rijke maatschappelijke posities 
hebben bekleed. Zeker in die tijd 
een bijzonderheid. Aletta Jacobs, 
Clara Asscher Pinkhof en Julia 
Culp zijn voor de meesten van ons 

bekende namen. Historica E.P. 
Boon en J.J.M. Lettinck van de 
Mr. J.H. de Vey Mestdagh Stich-
ting Groningen somden zo nog 
een aantal Joodse vrouwen op 1: 
* Rachel van Dam-van der Reis 
(1817-1906), de grondlegster van 
de Groninger confectie-industrie;
* Bertha (Betsy) Bakker-Nort 
(1874-1946) juriste en gepro-
moveerd op de rechtspositie van 
getrouwde vrouwen;
* Jeanne Godfried (1889-1943), 
een gedreven onderwijzeres, werd 
de bedeljuffrouw genoemd van-
wege haar acties voor de zwak-
zinnigenzorg in de stad; 
* Henriëtte van Geuns-Godfried 
(1882-?), het eerste vrouwelijk 
gemeenteraadslid van Sappe-
meer en lid van het bestuur van 
de Nederlandse Vereniging Voor 
Huisvrouwen ter plaatse en in 
het landelijke bestuur van de 
Internationale Vrouwenbond voor 
Vrede en Vrijheid;
* Sien de Lange-Bernard (1885-
1943), onderwijzeres en bleef dat 
ook toen ze trouwde en een kind 
kreeg. Was lid van de SDAP in 
Hoogezand en ijverde voor alco-
holbestrijding. In de jaren 1930 
was ze actief voor het Joodse 
Vluchtelingenwerk. Haar dochter 
Frouke was na de oorlog jaren-
lang een dragende kracht van de 
Joodse Gemeente Groningen;
* Rika Polak-Pinto (1887-1942), 
een vrouw uit de hogere Joodse 
kringen van Winschoten, actief 
in het plaatselijke niet-Joodse 
leven, was getrouwd met een 
bankier. Ze zat in het bestuur 
van de Stichting Woningbouw 



DaF 24 elloel jaargang 27 nummer 3 15

en het Burgerlijk Armenbestuur, 
was voorzitter van de plaatse-
lijke afdeling van de Nederlandse 
Vereniging Voor Huisvrouwen;
* Ro de Beer-Meibergen (1879-
1943 )was afkomstig uit de 
leidende, rijke kringen van Win-
schoten. Zij was het eerste vrou-
welijke raadslid van Winschoten 
voor ‘Winschotens Belang’, diende 
daarin het belang van de midden-

stand. In september 1919 was ze 
ook een van de eerste vrouwen in 
Nederland die in een gemeente-
raad gekozen werd.

Wij hopen dat u in de gelegen-
heid was één of meer locaties
te bezoeken. Zo niet, dan is er 
vol gend jaar weer een kans. 

1.) Han Lettinck/Robert Mulder 
Klein en groot zijn daar gelijk… 
De Joodse begraafplaatsen in 
de provincie Groningen, Bedum, 
2009
G.J. van Klinken en J.H. de Vey 
Mestdagh De Joodse gemeen-
schap in het Groninger Wester-
kwartier, Peize en Roden, Gronin-
gen, 1985, 
E.P. Boon en J.J.M. Lettinck 
‘Herinneringen van en aan Jood-
se Groningers’ in: E.P. Boon en 
J.J.M. Lettinck (red.) De Joodse 
inwoners van de stad Groningen 
en omstreken 1549-1945 en hun 
begraafplaatsen aldaar IIa 1870-
1945 
E.P. Boon en J.J.M. Lettinck 
De Joodse gemeenschappen in 
Hoogezand-Sappemeer, Sloch-
teren, Noord- en Zuidbroek en 
omliggende dorpen 1724-1950, 
Groningen, 2001
E.P. Boon en J.J.M. Lettinck De 
Joodse gemeenschap in Win-
schoten en omgeving 1683-1964. 
Beerta, Finsterwolde, Midwolda, 
Nieuwolda, Scheemda, Winscho-
ten, Groningen, 2010
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Het kan gegeten worden met 
vers rood fruit, fruitcompote, 
appel moes of jam, maar zonder 
iets erbij is het ook lekker. 

Benodigdheden
* 125 gram Italiaanse risottorijst 
* zout
* 800 ml melk
* 125 gram suiker, of naar smaak
2 of 3 druppels vanille-essence 
(mijn moeder deed er geraspte 
citroenschil door; ikzelf zou een 
vanillestokje leegschrapen en dat 
met de melk meekoken)
* 3 eigelen 

Werkwijze
Kook de rijst 5 minuten in licht 
gezouten water, giet af. (Ik 
geloof niet dat ik dat zou doen.)
Breng de melk aan de kook, voeg 
de rijst toe en laat deze op een 

Ja, inderdaad, zoete rijst! Tegen-
woordig wordt daar nauwelijks 
nog over gesproken – zoete riijst,
stel je voor. Nooit zie je in wel-
ke krant of tijdschrift dan
ook een of ander recept voor zoe-
te rijst. 
  
Het overkomt me nogal eens 
dat wanneer ik aan deze ru-
briek begin, ik terugdenk aan 
vroeger. En als het om recep-
ten gaat, aan mijn moeder. 
Na de oorlog waren mijn broer en 
ik en de andere kinderen bij ons 
in huis uitgesproken mager en 
ondervoed. Voor zover ik mij kan 
herinneren, had ik ook nooit trek 
in eten. Ik gaf mijn boterhammen 
weg op school. Mijn moeder echter 
wilde maar één ding en dat was dat 
wij behoorlijk zouden eten; boven-
dien moesten we ook altijd ons 
bord leeg eten en aan tafel blijven 
zitten tot die borden leeg waren.  
Gelukkig voor ons hadden we een 
halve diergaarde in huis: twee 
honden, vele katten, konijnen, 
een schaap achter in de schuur en 
twee schattige geitjes (een verhaal 
apart). Die honden liepen door de 
kamer en lustten altijd wel een 
extra hapje, als onze moeder even 
niet keek… dat was een manier om 
die borden sneller leeg te krijgen. 
Omdat het binnenkort Rosj Ha-
sjana is, dacht ik onwillekeurig 
aan een van de gerechten die mijn 
moeder overdag  klaarmaakte voor 

Rosj Hasjana (wij mochten im-
mers niet naar school): zoete rijst 
met stukjes appel erdoor. Ze wist 
ook dat wij dat erg lekker vonden.
Sowieso kregen we wel eens rijste-
pap met boter (zal wel margarine 
geweest zijn) en suiker, de rijst 
gekookt in melk. Maar die speciale 
rijst maakte ze voor Rosj Hasjana 
– zoet immers en stukjes appel! 

Nu is het allemaal te lang ge le-
den om me een recept te herin ne-
ren, maar ik dacht, laat ik Clau-
dia Roden eens raadplegen (De 
Joodse Keuken). En warem pel
in de afdeling ‘Desserts en gebak'
in de Asjkenazische keu ken
vond ik wat ik zocht.  

Reiz Kugel – Rijstepudding
Er zijn veel variaties op dit sim-
pele en smakelijke gerecht. 

Zoete rijst
( m e l k k o s t )

Zoete rijst (melkkost)

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Zoete rijst (melkkost)

Rijstepudding naturel
Foto: Internet
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klein vuurtje (of andersoortige 
warmtebron) 30 minuten zachtjes 
koken. Roer hem af en toe goed 
door. Voeg de suiker en de vanille-
essence toe en laat nog 5 minuten 
koken: de rijst moet zacht zijn en 
niet alle melk moet geabsorbeerd 
zijn. Haal de pan van het vuur. 

Klop door de eigelen een beetje rijs-
temelk, roer het mengsel daarna in 
zijn geheel door de inhoud van de 
pan en roer dit heel goed door. Zet 
de pan op een heel klein vuurtje; 
de melk zal door de eieren een cus-
tard worden. Pas op dat het niet 
meer kookt, anders stolt het eigeel. 
Eet de rijstpudding warm of koud. 
Warme rijstpudding is romig 
van structuur en de rijstkorrels 
zullen hun structuur behouden. 
Koude rijstpudding is heel stevig. 

Variaties
Meng de eigelen door de enigs-
zins afgekoelde rijstemelk, giet 
dit in een ovenschaal en bak het 
mengsel 15-20 minuten in een 
voorverwarmde oven van 180 gra-
den C. Strooi 2-3 eetlepels suiker 
over de bovenkant en laat deze 
vervolgens ongeveer 2 minuten 
onder de grill karameliseren.  
Hierna volgen de variaties met 
verschillend fruit en als laatste 
variatie vermeldt Claudia Roden: 

Leg afwisselend een laag rijstpud-
ding en een laag gesneden appel in 
een vorm; doe het dan in de oven. 

Ik ben me er terdege van bewust 
dat een dergelijk gerecht tegen-
woor dig nauwelijks gemaakt 

zal worden. Bijna iedereen ver-
mijdt calorierijke gerechten. 
Wat mezelf betreft – ik ben 
absoluut uit de gevaren-
zone van ondervoeding…! 
Maar gewoon eens een enke le keer 
heerlijke zoete rijst in de melk gek-
ookt met roomboter en suiker! Zo-
als vroeger, dat moet toch kunnen? 

Met een dergelijk recept is het 
niet moeilijk u allen een zoet, goed 
en gezond 5775 toe te wensen! 

Rijstepudding met rood fruit
Foto: Internet
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Amos Oz en Fania Oz-Salz-
berger Joden en woorden
Joden hebben een ‘draagbare’ 
geschiedenis en een ‘draagbare’ 
identiteit, te weten hun woorden 
en boeken’, aldus Simon Schama. 
Romanschrijver Amos Oz en 
zijn dochter, historica Fania Oz-
Salzberger, zwerven langs het 
hele panorama van de Joodse ge-
schiedenis om de nauwe betrek-
king tussen Joden en Woorden 
te ver klaren. Vader en dochter 
Oz vertellen verhalen over steeds 
terugkerende spreuken, discus-
sies, teksten en grappen en por-
tretteren Joodse persoonlijkheden 
uit alle eeuwen, van de naamloze 
– mogelijk vrouwelijke – auteur 
van het Hooglied via obscure Tal-
moedisten tot en met bekende he-
dendaagse schrijvers. De Joodse 
continuïteit en de Joodse uniciteit 
zijn niet afhankelijk van centrale 
plaatsen, monumenten, heroïsche 
figuren of rituelen, maar van 

geschreven woorden en een per-
manent debat tussen de generat-
ies. Joden en woorden is een eru-
diete en humoristische rondgang 
langs de woorden die het hart 
van de Joodse cultuur vormen 
en het nodigt elke lezer uit om 
deel te nemen aan het gesprek. 
€ 24.90 
 
Hila Blum Het bezoek
Een grote bestseller uit Israël, een
roman over het mo derne gezins-
leven. 
Twee prille geliefden ontmoeten 
bij een diner in een prestigieus res-
taurant in Parijs een Franse mil-
jonair. Er gebeurt iets vreemds, 
en hun romantische vakantie ein-
digt met een valse noot. Negen 
jaar later in Jeruzalem –  de ge-
liefden zijn inmiddels getrouwd en 
vormen een samengesteld gezin 
met een dochter die zij samen kre-
gen en een dochter uit het eerdere 
huwelijk van de man –  wordt het 
delicate evenwicht van hun leven 
verstoord door een telefoontje 
van de miljonair uit Parijs. Hij 
komt naar Israël en wil het paar 
ontmoeten. Uit deze barst in hun 
verhouding groeit Het bezoek: een 
nauwkeurige studie van de rek-
baarheid van menselijke relaties 
– dingen die hadden moeten ge-
beuren maar nooit gebeurd zijn, 
acties en reacties die de personages 
hebben verzuimd en vluchtgedrag 
dat netelige morele en existentiële 
vragen doet rijzen. Het bezoek 
is een beladen, geestig en pijn-
lijk portret van ‘het nieuwe gezin’. 
€ 23.90 
 

Amos Oz Dezelfde zee
In Bat Jam, een badplaats bij Tel 
Aviv, woont de wat saaie belas-
tingadviseur Albert Danon. Zijn 
vrouw Nadja is pas overleden aan 
kanker en hun enige zoon Rico is 
op reis in het Verre Oosten, op zoek 
naar zichzelf en naar zijn overleden 
moeder, door wie hij zich verlaten 
en verraden voelt.  In korte hoofd-
stukken roept Oz een wereld op 
waarin levenden en doden, roman-
personages en bestaande mensen 
met elkaar optrekken, alsof ze al-
lemaal `uit dezelfde bron komen 
en naar dezelfde zee stromen’. 
In Dezelfde zee schrijft Amos Oz 
voor het eerst expliciet over de 
zelfmoord van zijn moeder. Het 
verhaal waarin de thema’s liefde, 
dood en verla ting een essentiële 
rol spelen, kan gezien worden als 
een metafoor voor zijn eigen leven.
Een herdruk € 12.50 (eerste 
druk, 1999) 

Omslag van de eerste druk
 uit 1999
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Edgar Hilsenrath Fuck Amer-
ica - Bronsky’s bekentenis
In de emigrantencafetaria op de 
hoek van Broadway en 86th Street 
in New York zit de Duitse Jood Ja-
kob Bronsky elke nacht aan zijn 
autobiografische roman ‘De ruk-
ker’ te schrijven. Hij houdt zich 
in leven met baantjes als hulpkel-
ner en bordenwasser, zijn dage-
lijks bestaan wordt beheerst door 
de eeuwige strijd om een warme 
maaltijd, een slaapplaats, een bus-
kaartje. Zijn bekentenis, die be-
gint met het motto ̀ Fuck Amerika’ 
, is een boosaardige satire op de 
valse beloften van een leugenach-
tige maatschappij en een wrange 
samenvatting van het Joodse lot.
€ 20.95 

Edgar Hilsenrath, geboren in 1927 in Leipzig

Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.
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Het waren geen A1-locaties 
die de Joden in Leer (Oost-
Friesland) kregen toegewezen 
om hun doden te begraven. 
Of om hun diensten te hou-
den. Maar het was al een hele 
vooruitgang vergeleken met 
de tijden waarin ze als Joden 
helemaal rechteloos waren.  
De geschiedenis van de Joden 
in Leer en Oost-Friesland 
verschilt in wezen niet zo veel 
van die in de provincie en 
stad Groningen. Daarom is 
een expositie over de Joodse 
geschiedenis van Leer zo per-
fect op zijn plek in de syna-
goge in Groningen. 
In september gaat de exposi-
tie – met veel beeld, tekst en 
geluid – open. Hier alvast een 
voorbeschouwing.

Groningen en het Duitse Oost-
Fries land: gebieden die in vroeger 
tijden nauw met elkaar verbon-
den waren. Cultuur, taal, reli-
gie, economie vloeiden in beide 
gebieden moeiteloos in elkaar 
over. Een situatie die nu moge-
lijk weer terugkeert door het ver-
vagen van de grenzen binnen de 
Europese Unie. En dus ook tus-
sen Groningen en Oost-Friesland.  
Toen rond 1600 Joden de pogroms 
in Centraal-Europa en Duitsland 
ontvluchtten om hun heil te zoe-
ken in deze gebieden, maakte het 
voor hen dan ook eigenlijk niet 
uit waar ze zich vestigden. Of het 
nou Weener of Winschoten, Bunde 
of Nieuweschans, Wittmund 
of Oude Pekela, Groningen of 
Leer was.  Van het Oost-Friese 

Leer, tien kilometer over de 
grens bij Nieuweschans, weten 
we zeker dat er in 1601 al min-
stens één Jood leefde: de ‘Jood 
Jacob’. Zo staat hij in officiële 
documenten uit die tijd vermeld.   
 
Hannekemaaiers  
Vrijwel rechteloos waren ze er 
nog wel, de Joden. Net als in an-
dere delen van Europa. Alleen 
als ze van de autoriteiten in een 
plaats of gebied een vrijgeleide-
brief kregen, mochten ze zich 
er tijdelijk vestigen. Ze moesten 
daar flink voor betalen en de hoge 
heren verdienden er goed aan. 
De vrijgeleidebrieven waren ook 
maar hoogstens 20 jaar geldig.   
Toch bleven Joden komen om 
zich hier te vestigen. In 1650, 
een kleine vijftig jaar na de ver-
melding van die eenzame ‘Jood 
Jacob’,  werden op een belasting-
lijst van de gemeente Leer al 
meer dere Joodse gezinshoofden 
ver meld. Tenminste, als we er 
van uit gaan dat de mannen ach-
ter de namen Parrel, Michell, 
Moyses, Benedictus en Isaack 
Joden waren. Vermoedelijk woon-
den in die tijd dus al minstens 
vijf Joodse gezinnen in Leer.   
Wat deze Joden voor de kost 
deden? Al deze mannen wor-
den in de lijst als ‘Hooimannen’ 

(Hannekemaaiers) aangeduid, 
niet als Joden. Ze waren dus 
in de landbouw werkzaam. 

Galgenveld en Strontstraat  
Waarschijnlijk leverden deze ge-
zinnen nog niet genoeg volwas-
sen Joodse mannen op om min-
jan en een volledige sjabbat-
dienst te kunnen hebben. Laat 
staan een eigen synagoge.   
Maar: een eigen begraafplaats 
kwam er al wel vrij snel, al aan 
het begin van de 17e eeuw. Die dode 
Joden moesten toch érgens naar-
toe, dachten de autoriteten moge-
lijk. Ze waren dan ook zo genereus 
tegenover de Joden om ze een plek 
voor een begraafplaats te gunnen 
die door zijn macabere karakter 
verder toch door iedereen geme-
den werd: naast een galgenveld...   
 
Weer een halve eeuw later, rond 
1760, woonden ongeveer 26 Joodse 
families in Leer. Ze hadden intus-
sen iets meer rechten gekregen: 
in speciale gevallen mochten ze 
gebouwen en grond kopen. In 
1766 konden de Joden in Leer 
dan ook eindelijk, na lange on-
derhandelingen, een bestaand ge-
bouw kopen dat als synagoge zou 
gaan dienen. Tot die tijd moes-
ten de diensten worden gehouden 
in een ruimte in een pakhuis.   
Voorwaarde was wel dat het na 
maximaal tien jaar weer verkocht 
zou worden. En de synagoge kwam 
niet bepaald op een A1-locatie te 
staan: in een afgelegen straat, 
ver van het stadscentrum, die ook 
nog eens de Dreckstraβe heette. 

‘Moses Wolf doet handel zoals een Jood dat doet’ 
De Joden van Leer tussen galgenveld en Strontstraat (deel 1)

door Marcel Wichgers
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Eerste synagoge zou die
instorten? 
De verplichting om het gebouw na 
tien jaar weer  te verkopen, was 
kennelijk niet al te dwingend. Want 
pas zo’n dertig jaar later verlieten 
de leden van de Joodse Gemeente 
Leer deze plek om hun intrek te 
nemen in een splinternieuwe én 
als zodanig gebouwde synagoge. 
De Joodse gemeente en timmer-
man Isaack Woortmann legden in 
1793 in een contract op 18 punten 
vast aan welke eisen de nieuwe 
synagoge aan de Paardenmarkt 
(moeten we daar ook iets ver-
dachts in zien...?) moest voldoen.  
De synagoge moest 30 voet lang en 
22 voet breed worden. Het gewelf 
in de synagoge moest met hout 
worden afgewerkt. Het ‘Böhntje’ 
(balkon) voor de vrouwen werd 
aan de oostzijde aangebracht.  
Het woonhuis dat bij de syna-
goge kwam, had een kelder en 

bestond uit een woonkeuken 
met twee bedsteden, een eet-
kamer, een deur en een haard. 
In maart 1880 besloot het be-
stuur van de Joodse Gemeente 
Leer weer een nieuwe synagoge 
te bouwen.  Het bestuur vond 
de toenmalige synagoge aan de 
Paardenmarkt te bouwvallig. En 
het gebouw voldeed niet meer 
aan de eisen van een ‘Godshuis’.   
Maar al kort na de start van de 
bouw ontstonden fikse proble-
men. In december 1883 begon-
nen de versterkte pijlers van de 
bogen 3 centimeter door te bui-
gen. Daardoor ontstonden grote 
scheuren in de muren. De stads-
bouwmeester verbood de bouw-
firma de pijlers verder te belasten. 
De politie sloot de bouwplaats af 
om te kunnen onderzoeken of er 
instortingsgevaar was. De af-
sluiting duurde tot in juni 1884.  
Gelukkig: op donderdag 28 mei 

1885 kon de nieuwe synagoge 
dan toch met een uitgebreid fees-
telijk programma worden inge-
wijd. Gasten van alle levensbe-
schouwingen waren van harte 
welkom bij de inwijdingsdienst 
in de synagoge en een feeste-
lijk diner met afsluitend bal. 
Maar de problemen met de pijlers, 
die tot een tijdelijke bouwstop had-
den gevoerd, stonden nog danig in 
het geheugen van de bewoners van 
Leer gegrift. Ze waren nog altijd 
zó bang dat de nieuwe synagoge 
kon instorten, dat ze het bij de 
opening massaal lieten afweten...  
 
Met de indrukwekkende syna-
goge aan de rand van Leer kreeg 
het aanzien van de stad aan 
de noordkant een flinke oppep-
per. Wie hier de stad binnen-
kwam, zag meteen een van de 
meest indrukwekkende synago-
gen van Noordwest Duitsland.   
De nieuwe synagoge werd een 
onmiskenbaar onderdeel van het 
stadsbeeld van Leer, samen met 
het stadhuis en de kerken. Door zijn 
Moorse bouwstijl was het een heel 
bijzonder bouwwerk, waarmee zo-
wel de Joodse Gemeente als de stad 
goed voor de dag konden komen.  
Reisgidsauteur Albert Stockvis 
uit Bremen schrijft rond de eeuw-
wisseling over de synagoge: 
“…Nu gaan we de Wilhelminastra-
βe in, dan linksaf en komen zo in 
de Heisfelderstraβe, waar we de 
in 1885 door Gerdes in Moorse 
stijl gebouwde synagoge zien. 
Van binnen zeer bezienswaardig. 
Opvallend zijn zes paar zilveren 
uit de 17e en 18e eeuw stammende 

Burgemeester Wolfgang Kellner van de stad Leer en Marcel Wichgers 
in de Synagoge, Groningen

Foto: Marcel Wichgers
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kronen op de wetsrollen, verder 
gestikte, mooi uitgevoerde gordij-
nen en mantels voor wetsrollen uit 
dezelfde en ook uit latere tijden...” 
De Joodse gemeente van 
Leer heeft slechts 53 jaar, tot 
1938, van dit prachtige ge-
bouw gebruik kunnen maken.  
 
Arme leraar in modern school-
gebouw  
Een hoofdstuk apart in de Joodse 
geschiedenis van Leer is het on-
derwijs. Sinds 1748 kregen Joodse 
kinderen er onderwijs in religie 
en Hebreeuws. Eerst in de syna-
goge in de Kirchstraβe, daarna 
in de Norder Straβe en aanslui-
tend in de Pferdemarktstraβe.  
De eerste leraar was Abraham 
Isack Heckscher. Hij vroeg 
in mei 1820 toestemming om 
te mogen trouwen. Maar dat 
ging niet zoals bij niet-Joden.  
In zijn aanvraag verklaarde hij 
plechtig “in mei 1821 uit Leer en 
uit alle plaatsen die tot de huidige 
gemeente horen (...) met zijn toe-
komstige vrouw te zullen vertrek-
ken”. Want een arme leraar kreeg 
in Leer geen verblijfsrecht voor 
langere tijd en ook geen toestem-
ming om een gezin te stichten.  
In 1909 opende de Joodse gemeen-
te een modern schoolgebouw. Het 
was een openbare school, waar-
voor de Joodse Gemeente ver-
antwoordelijk was. De gemeente 
Leer gaf een jaarlijkse subsidie. 
De leerkrachten werden door de 
staat betaald en gecontroleerd. 
Na de machtsovername door de 
nazi’s steeg het aantal scholie-
ren van de Joodse lagere school 

van bijna 20 naar ongeveer 30. 
Dat kwam doordat alle leerplich-
tige Joodse kinderen op de Joodse 
school werden geplaatst. Een aan-
tal van hen kwam uit het vervolg-
onderwijs omdat ze daar niet meer 
‘gewenst’ waren. Ondanks het 
grotere aantal leerlingen gaf de 
gemeente Leer minder subsidie.   
De Joodse school diende na 
de verwoesting van de syna-
goge in de Kristallnacht van 9 
november 1938 als synagoge. 
In 1939 raakte de Joodse 
Gemeente Leer de school aan 
de Ubbo Emmiusstraat kwijt. 
Op 1 oktober werd de gemeente 
Leer  eigenaar van het gebouw. 
Het bestaat nog steeds. Onlangs 
heeft Kreis Leer het gebouw ge-
restaureerd en weer herkenbaar 
gemaakt als Joodse School. Er 
worden exposities getoond en edu-
catieve activiteiten georganiseerd 
die vaak met het Joodse verle-
den van Leer te maken hebben. 
Synagoge Groningen gaat binnen-
kort nauw samenwerken met deze 
Voormalige Joodse School in Leer. 

De brandweer kijkt toe  
De nacht van 9  op 10 november 
1938. Ooggetuigen zien ‘s nachts 
in de Heisfelderstraβe een gruwe-
lijk tafereel. De synagoge staat in
brand.   
Buurtbewoners zien dat de brand-
weer niks doet tegen het vuur 
dat razendsnel om zich heen 
grijpt. Integendeel, burgemees-
ter Erich Drescher verbiedt de 
brand weer om in te grijpen. 
Die doet alleen zijn best om de 
omringende huizen te redden.  

Vervolg 'De Joden van Leer tussen galgenveld en Strontstraat' (deel 1)

De volgende morgen verdringen 
kijklustigen zich voor de ruïne 
van de synagoge. Het gebouw is 
helemaal uitgebrand. Op een lad-
derwagen wordt een jerrycan voor 
benzine gevonden. De brand moet 
zijn aangestoken door mannen van 
de SA. Tevoren hebben zij burge-
meester Drescher hierover geïn-
formeerd, staat inmiddels vast.  
De Joden die nog in Leer wonen, 
worden uit hun huizen gesla-
gen en onder scheldpartijen en 
hoongelach door de nachtelijke 
stra ten van de stad gedreven. 
Uiteindelijk worden ze in het 
slachthuis van Leer opgesloten. 
In de volgende jaren worden de 
Joden in Leer, die nog niet naar 
het buitenland gevlucht zijn, 
murw gemaakt door een groeiend 
isolement, pesterijen en het afne-
men van hun inkomstenbronnen. 
Sommige Joden gingen dan maar. 
Maar velen konden het niet aan om 
hun vaderland te moeten verlaten. 
Zij werden vermoord in Belzec, 
Sobibor, Treblinka, Auschwitz, 
Bergen Belsen, Dachau, There-
sienstadt, Chelmno, Minsk… 

Verantwoording: 
Voor dit artikel is gebruikge-
maakt van teksten die deel uitma-
ken van de expositie. De teksten 
zijn oorspronkelijk uit het Duits 
vertaald door Alie Noorlag.

De tentoonstelling wordt ge-
opend op zondag 21 septem-
ber om 14.00 uur en zal te 
zien zijn tot eind decem-
ber 2014 in de Synagoge, 
Folkingestraat, Groningen.



DaF 24 elloel jaargang 27 nummer 3 23

Opmerkelijk is hoe in een officieel document uit 1692 van het 
gemeentebestuur van Leer de beroepen worden vermeld van de inmiddels 
13 Joodse gezinshoofden in Leer. Daarin staat hoe deze mannen in hun 
levensonderhoud voorzagen, of wat hun leefomstandigheden waren:

Cheyer Abrahams handelt  op allerlei manieren .

Wolf Moses is hier welbekend.

Meyer Abrahams drijft handel om zijn 7  kinderen te 
onderhouden . 

Jacob Salomons is in de handel om zijn dagelijks brood te 
verdienen . Er is niet veel te eten .

Isaak Abrahams verdient zijn brood door bezig te zijn . 

Jseph Jacobs ook zo.

Lamberty Salomon ook zo.

Jacob Moses ook zo.

Salomon Abrahams hij is pas getrouwd, doet ook zulk 
werk.

Moses Wolf doet handel zoals een Jood dat doet.

Isaak Moses net zo.

Feidelmann Mozes pauper (arm).

Joseph leeft  van geld dat hij van Leerort  krijgt, is arm.
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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
>21 september
10.30-18.30uur, Tresoar, 
Boterhoek 1, 8911 DH 
Leeuwarden, tel. 058 7890789, 
of www.tresoar.nl De jaarlijkse 
Jofeldag met veel workshops, 
waarvoor u kaarten kunt 
bestellen, door €20 p.p. 2 
voor €30, 3 voor €36 over te 
maken op rekening nummer 
NL15RABO0127594264 o.v.v. 
‘Jofelcultuurdag’. Koffie en thee 
gratis.
WIZO-stand, verkoop 2de hands 
boeken en lekkere broodjes, 
wordt verzorgd door WIZO afd. 
Friesland.
Info shalom.culture@gmail.com  

Groningen
Synagoge, Folkingestraat 60, 
9711 JZ Groningen. Open op 
woensdag en zondagmiddag van 
13-17 uur, entree €5 met instap 
rondleiding.
>23 oktober
19.30-21.30 uur, Rabbinaatshuis, 
Nieuwstad 28, Groningen. Jacob 
Ben Chaim over het Sabbatsjaar. 
Entree €4. Opgave en info ook 
voor leesgroep  shalom.culture@

gmail.com 
>30 oktober
19.00-20.30 uur, Rabbinaatshuis, 
Nieuwstad 28, Groningen. 
Leesgroep Shalom Culture. Info 
en aanmelden shalom.culture@
gmail.com 
>vanaf 6 november
Drs. Rami van der Molen geeft 
een serie van zes lezingen over 
‘Joden en de culturen uit de 
Oudheden’ kosten voor de serie 
€25. Aanmelden en contact 
shalom.culture@gmail.com 
zie ook voor informatie site 
https://sites.google.com/site/
shalomculture 
>20 november
19.30-21.30 uur, Rabbinaatshuis, 
Nieuwstad 28 Groningen. Rami 
van der Molen spreekt over 
Egyptische sporen in de Joodse 
cultuur. Entree €4. Opgave 
en info ook voor de leesgroep  
sjalomculture@gmail.com 
>11 december
19.00-21.30 uur, Rabbinaats- 
huis, Nieuwstad 28, Groningen. 
Leesgroep Shalom Culture. Info 
en aanmelden shalom.culture@
gmail.com 

Drenthe
Op 6 januari 2015 start 
in Hoogeveen het Leerhuis 
Hoogeveen. 
Het onderwerp van de cursus is: 
‘De Tien Woorden, Het Tweede 
Woord ‘, onder leiding van Hans 
van der Woude.
Het Leerhuis Hoogeveen biedt 
sinds 1987 gelegenheid voor 
Bijbelstudie aan de hand van 
rabbijnse commentaren met 

begeleiding van docenten 
Judaïca. Graag verwelkomen we 
voor het seizoen 2015 nieuwe 
deelnemers. 
Vorig seizoen stonden de Tien 
Woorden als geheel centraal, dit 
seizoen zal het accent liggen op 
het Tweede Woord: ‘Niet zal er 
voor je zijn andere goden.’
We komen zeven keer om de 14 
dagen bij elkaar, start dinsdag 6 
januari 2015.
Vier avonden wordt gewerkt met 
studiemateriaal in de vorm van 
het boek ’Gebeitelde woorden 
Sprekende taal’, een uitgave 
in de serie ‘Ga en Leer’ van de 
B. Folkertsma Stichting voor 
Talmudica.
Drie avonden zullen de 
studievragen met de docent 
worden besproken.
Kosten €65 + €7, aanschaf boek, 
of wat men hiervoor missen kan. 
Nadere informatie bij Ariane 
Röell: a.roell@home.nl  of tel: 
0528-268895.

Landelijk
Museum Sjoel Elburg,  
>2 oktober tot en met 7 maart
‘Sjtetl in de stad’ Antwerpen door 
de lens van Dan Zolmann. Er 
worden ruim 30 foto’s van hem 
getoond. Ook zijn er interviews, 
filmfragmenten, kleding en 
literatuur te bewonderen.
Graaf Hendriksteeg 2, 8081 CH 
Elburg. Van 11-17 uur dinsdag tot 
en met zaterdag open. Info www.
sjoelelburg.nl 

Joods Cultureel Kwartier 
Het Joods Historisch Museum, 
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het JHM Kindermuseum, de 
Portugese Synagoge en de 
Hollandsche 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 
tot en met 28 september
Kunstenkabinet Eliahou Eric 
Bokobza uit de collectie van Tsale 
Kizner
tot en met 28 september
Hollands populairste actrice, 
Esther de Boer-van Rijk
11 september t/m 11 januari
Masterpieces from the Howard 
Green Collection
13 oktober tot en met 8 maart 
2015
Selamat Sjabbat over Joden in 
Nederlands Indië.

26 oktober
einde zomertijd.

Voor de agenda van de 
Ambassade 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 tv uitzendingen

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

Herinneringskamp 
Westerbork, voor lezingen en 
bezoek www.kampwesterbork.nl 

Sjtetl in de stad. Antwerpen door de lens van Dan Zolmann.
Museum Sjoel Elburg

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 Gemeente 
Noord-Nederland (PJG NN)
www.pjg-noordnederland.nl
Elke drie weken sjabbatochtend- 
of vrijdagavonddienst en op de 
feestdagen.
Verdere informatie via e-mail: 
post@pjg-noordnederland.nl
secretariaat: tel. 0596 567649
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.

Info over de diensten en de lern-
avonden: info@nig-groningen.nl
Onze website:
www.nig-groningen.nl

Voor informatie over de Joodse 
Ge meente in Drenthe kunt u 
bellen naar mevrouw T. van den 
Hof-Frankenhuis,
tel. 0528 235070.
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Vervolg 'Loeach'

Feestdagen
>24 september
begin jomtov 18.45 uur
>25 september
eerste dag Nieuwjaar, Rosj 
Ha’sjana 5775
>26 september
tweede dag Rosj Ha’sjana, 
Nieuwjaar 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
8 oktober
Begin jomtov 18.45 uur
9 oktober
eerste dag Soekot/
Loofhuttenfeest

10 oktober
tweede dag Loofhuttenfeest/
Soekot. Begin sjabbat 18.40 uur.
15 oktober
Begin jomtov 18.30 uur
16 oktober
Sjemini Atseret/Slotfeest
17 oktober
Simchat Tora/Vreugde der Wet. 
Begin sjabbat 18.25 uur.

Een Bijbelse maaltijdschijf van zeven:
vruchten, olijven en honing (dadel) als basis van de voeding van het volk Israël.

Tegel met de Zeven Soorten (Sjiv'at Haminiem). Ontwerp: Ella Weizman, handbeschilderd, Israël 1993
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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

25 jaar

D R U K K E R IJ

GERLACH

drukker 
van 
JaGDaF!

Huisstijlen • Leaflets • Bloks • 

Posters • Logo’s • Full colour

Ulgersmaweg 13 • 9731 BJ  Groningen
tel. 050 - 577 07 22 • fax 050 - 577 76 26 

info@drukkerijgerlach.nl • www.drukkerijgerlach.nl

Voor kwaliteit en service zit u bij ons goed!

Joodse feest- en treurdagen 5774/5775/2014

Chagall, Jom Kippoer, 1945, India ink 



www.bollegraaf.com

Big in making 
recyclables small

Balenpersen

Sorteersystemen

Transportbanden

Robot Sorting

Archiefvernietigers

Rollensnijmachines

Advies

Ontwerp

Ontwikkeling 

 Productie

Installatie

 Service

Members of Bollegraaf Holding

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

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

info@bollegraaf.com

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

Oude Ebbingestraat 53
9712 HC  Groningen

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

GODERT WALTER

B O E K H A N D E L

Literatuur

Geschiedenis

Judaïca

Groningana

Architectuur

Natuur & Landschap


