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U zult veel lezen over het afscheid 
van Erik Kweksilber van de boekhan-
del Godert Walter in Groningen. We 
mogen ons gelukkig prijzen dat het 
geen afscheid van JaGDaF is … maar 
daarover meer. 

Het is Chanoeka als het laatste 
magazine van deze 27ste jaargang ver-
schijnt. Van de penningmeester heb 
ik begrepen dat veel abonnees hun bi-
jdrage hebben betaald, helaas echter 
nog niet iedereen. We houden niet van 
‘herinneringen’, laat staan ‘aanmanin-
gen’. Ziet u het als chanoekageld – het 
is nog een paar dagen Chanoeka!

Interessant om te weten hoe lang 
Toevja (Moshé) verborgen gehouden 
moest worden voordat hij in het biezen 
mandje terecht kwam. En daar in die 
Nijl, was dat de voorbode van het 
Joodse volk?

Voordat het Pesachnummer eind 
maart zal verschijnen, is het eerst Toe 
Bisjwat (4 febr. 2015) en Poerim (5 
maart).

Ik wens u allen nog een paar vrolijke 
chanoekadagen; een plezierig einde 
van het jaar 2014 en een goed begin 
van 2015!

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Binnenkort beginnen we met het 
tweede boek van de Tora, het 
boek Sjemot. De centrale per
soon in dit boek en in de boeken 
daarna is Moshé, of zoals we 
hem meestal noemen Moshé 
Rabbenoe, Moshé onze leraar.
Rondom de persoon van Moshé 
valt heel veel te vertellen, maar 
laten we maar eens bij het begin 
beginnen. Veel van wat ik nu met 
u ga delen, staat niet letterlijk 
in de tekst van de Tora, maar in 
verhalende verklaringen, zoals de 
Midrasj of in de werken van onze 
grote commentatoren, zoals Rashi. 

Voor de geboorte van Moshé 
De Tora vertelt over het huwelijk 
van zijn ouders: “En toen ging 
een  man uit het huis van Levie 
en hij trouwde met een dochter 
van Levie”. De ouders van Moshé 
waren Amram en Jochewed.  En 
daarna vertelt de Tora over de 

geboorte van een baby, die drie 
maanden verborgen moest blijven 
en daarna in de Nijl in een biezen 
mandje werd gelegd. Later wordt 
hij gevonden door de dochter van 
Pharao en zo wordt hij gered. 
Bij de redding van Moshé speelt 
zijn zus Mirjam een belangrijke rol 
en we zullen straks ook zien, waar
om zij zich extra verantwoordelijk 
voelde voor haar kleine broertje.  
Wanneer je de tekst leest over het 
huwelijk van Amram en Jochewed 
valt je misschien op dat er gespro
ken wordt over de geboorte van 
een baby, de latere Moshé, maar 
er wordt niet gesproken over de 

geboorte van zijn oudere zus Mir
jam en zijn oudere broer Aharon. 
De Midrasj vertelt het volgende. 
Amram en Jochewed waren ge
trouwd en hadden inmiddels 
twee kinderen, Mirjam en Aha
ron. Maar toen kwam Pharao 
met het afschuwelijke besluit dat 
alle jongetjes in de rivier de Nijl 
gegooid moesten worden in een 
poging om het Joodse volk uit 
te roeien. Amram en Jochewed 
schrokken daar enorm van en 
besloten om uit elkaar te gaan. 
Zodoende voorkwamen ze dat er 
een jongetje geboren zou worden, 
dat ze in de Nijl moesten gooien. 
Mirjam was het niet eens met de 
beslissing van haar ouders, in het 
bijzonder omdat Amram een van 
de vooraanstaande leiders van 
het Joodse volk was in die tijd 
in Egypte. Ze verweet haar ou
ders dat ze nog erger waren dan 
Pharao, immers Pharao had alleen 

Wat een geluk dat Moshé 
zo’n oudere zus had die zich 
verantwoordelijk voelde voor 

haar babybroertje…

Moshé

Mozes wordt in de Nijl gevonden
Ivoren reliëf, omstreeks 1310-1320. Lipsanotheek in Brescia, Museo Civico Cristiano

door rabbijn S. Evers
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over de jongens een verschrik
kelijk besluit genomen, maar de 
meisjes liet hij in eerste instan
tie ongemoeid. “Maar jullie”, zo 
redeneerde Mirjam, “door uit el
kaar te gaan, geven jullie zelfs de 
meisjes geen kans!” Amram en 
Jochewed hebben naar hun wijze 
dochter geluisterd. Dus eigenlijk 
moet je voorgaande zin iets anders 
lezen: “Toen ging een man uit 
het huis van Levie en hertrouw
de met een dochter van Levie.” 

Na de geboorte van de baby 
Amram en Jochewed waren 
natuurlijk heel blij met de ge
boorte van deze baby en ze hebben 
hem een naam gegeven. Ze zagen 
dat dit kind een heel bijzondere 
uitstraling had (volgens sommi
gen was hij zelfs al besneden ge
boren) en ze noemden hem Toevja, 
dat betekent “de goede van G’d” 
of “G’d is goed”. Maar heel lang 
konden ze hem niet verbergen, 
want de Egyptenaren hadden een 
heel sluwe methode om verborgen 
babies te vinden. Als ze het ver
moeden hadden dat ergens een 
baby verborgen was, dan namen 
ze een Egyptische baby mee en 
die deden ze even pijn, waardoor 
die baby ging huilen en zoals het 
bekende spreekwoord zegt, ‘als 
er een baby huilt dan huilen er 
meer.’ Zo werden Joodse baby’s 
ontdekt. In mijn lessen noem ik 
dit een ‘huilbaby’. De baby van 
Jochewed was (te) vroeg geboren, 
waardoor ze nog even respijt had, 
maar na drie maanden durfde 
ze het niet meer aan en heeft ze 
hem in het biezen mandje in de 

Nijl gelegd. Zijn zus Mirjam voel
de zich natuurlijk extra verant
woordelijk voor haar kleine broer
tje en is gaan kijken wat er zou 
gebeuren. De dochter van Pharao 
kwam om zich te baden in de ri
vier. Deze prinses heette Batja en 
Batja zag het mandje. Ze stuurde 
een van haar dienstmeisjes en zo 
ontdekten ze het kleine babietje, 
dat huilde. Batja begreep dat de 
baby honger had en liet een Egyp
tische vrouw komen om de baby te 
voeden. Maar de baby weigerde te 
drinken en hetzelfde gebeurde bij 
de tweede en de derde Egyptische 
vrouw die ze liet komen. Toen is 
Mirjam naar voren gekomen en 
stelde voor om een Joodse vrouw 
te halen. Batja stemde toe en van
zelfsprekend heeft ze Jochewed 
gehaald en daar wilde Moshé wel 
bij drinken. Onze geleerden ver
klaren de reden dat Moshé wei
ger de om te drinken: de mond 
die later met G’d zou spreken, 
mocht niet verontreinigd worden 

door Egyptische melk te drinken. 
Toevja of Moshé 
Na enige jaren brengt Jochewed 
het jongentje bij Batja om verder 
op te groeien aan het Egyptische 
hof. Batja noemt hem ‘Moshé’, dat 
betekent ‘uit het water getrokken’. 
Volgens sommige commentato
ren is de naam Moshé eigenlijk 
een vertaling van een Egyptische 
naam met deze betekenis. Er wor
den verschillende verklaringen 
ge geven. Dat is de reden dat deze 
naam gehandhaafd is gebleven 
in de geschiedenis en de naam 
Toevja een beetje in de vergetel
heid is geraakt. Sommigen zeg
gen dat dit een uiting van respect 
en dankbaarheid is tegenover 
Batja, die hem gered heeft. An
deren zeggen dat deze naam hem 
op het lijf is geschreven, immers, 
onder zijn bezielende leiding is 
het Joodse volk later uit Egypte 
getrokken. Onlangs behandelde 
ik deze vraag in een derde klas 
mid delbare school. Een meisje 
kwam met een zeer origineel 
antwoord. Het is toch zo dat we 
soms iemand die heel ziek is een 
nieuwe naam geven en daarbij 
een gebed uitspreken opdat deze 
persoon als een nieuwe persoon, 
met een nieuwe identiteit, wel in 
leven mag blijven. Je zou kunnen 
zeggen dat er met de naam Moshé 
min of meer hetzelfde aan de hand 
is. De baby Toevja was in levens
gevaar en door de dappere actie 
van Batja is hij in leven gebleven 
en heeft hij als het ware een nieu
we identiteit gekregen: Moshé. En 
zo zijn we hem blijven noemen. 

Vervolg 'O.R.T.'

Mozes. Detail van een fresco, 
4e eeuw. Rome, catacombe van 

S. Calixtus
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Geachte lezer,
Velen van u zullen het al uit de 
pers of in de winkel hebben ver
nomen:  Godert Walter blijft.
Langs deze weg stellen wij, Al-
lard Steenbergen en Erwin de 
Vries, graag aan u voor en uiter
  aard bent u te allen tijde van 
harte welkom in de winkel om 
ons nader te leren kennen.

Allard Steenbergen
Allard Steenbergen (41) werkte 
tot het faillissement meer dan 
vijftien jaar als boekverkoper en 
inkoper op de wetenschappelijke 
afdeling van Polare (Selexyz/
ScholtensWristers). Zijn interes
se en ervaring liggen onder 
andere op het gebied van natuur
wetenschappen, economie, sociale 
wetenschappen en geschiedenis. 
Naast het huidige assortiment 
van Godert Walter zal hij zich 
richten op het samenstellen van 
een mooie collectie (populair) 
wetenschappelijke boeken. Allard 
zult u ook veel in de winkel tref
fen.

Erwin de Vries
Erwin de Vries (50) is parttime 
werkzaam als docent Duits aan 
het Willem Lodewijk Gymnasium 
in Groningen. Daarnaast is hij 
sinds het midden van de jaren 
negentig freelance werkzaam 
als educatief auteur voor onder 
andere Noordhoff Uitgevers en 
Coutinho en zijn eigen uitgeverij 
EKTekst. Sinds zijn studie Duits 
aan de Rijksuniversiteit Gronin
gen, die hij in 1988 afsloot, is hij 
tevens werkzaam als vertaler. 

Van kindsbeen is hij een boeken
liefhebber, met name van Neder
lands en Duitstalige literatuur 
en publicaties op het terrein van 
geschiedenis en economie. Erwin 
gaat zich vooral richten op het 
vakgebied Duits en doet de boek
houding van de winkel.

Overname
Op het laatst is de overname 
van de boekhandel snel gegaan 
en hebben wij vanaf 1 oktober 
boekhandel Godert Walter over
genomen van Erik Kweksilber. 
Erik Kweksilber is vanaf 1977 
het bepalende gezicht geweest 
van de boekwinkel en zag zich 
wegens gezondheidsredenen ge
noodzaakt te stoppen. Als nieuwe 

eigenaren willen wij de boekhan
del in zijn geest voortzetten: 
klantgericht, gepassioneerd en 
kwaliteitsbewust. Samen met de 
klanten, schrijvers, uitgevers en 
een ieder die het fysieke boek een 
warm hart toedraagt, willen wij 
aan de lange geschiedenis van 
deze mooie boekhandel een nieuw 
hoofdstuk toevoegen.

Weblog
Als aanvulling op deze nieuws
brief hebben we een weblog inge
richt waarop wij actuele bericht
geving over de winkel en andere 
zaken die interessant voor u als 
lezer zijn, verzorgen. U vindt het 
weblog op:
http://godertwalter.blogspot.com

Nieuwsbrief boekhandel Godert Walter
Afscheid Erik en Hanneke Kweksilber

De nieuwe eigenaren:
Erwin de Vries (links) en Allard Steenbergen (rechts)

met Erik Kweksilber
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Afscheid van Erik en
Hanneke
Op zaterdag 1 november hebben 
we feestelijk afscheid genomen 
van Erik en Hanneke Kweksilber. 
De belangstelling was overwel
digend; ongeveer 250 trouwe 
klanten, vrienden en familie 
waren aanwezig in de uitpuilende 
Fotogalerie Noorderlicht aan het 
Akerkhof. 

Boekpresentatie
Op dinsdag 21 oktober verzorg
den Michiel Hagdorn samen met 
Anton Brand een presentatie  
over de nieuw verschenen verta
ling van Thomas Manns Joseph 
und seine Brüder (Jozef en zijn 
broers). De vertaling van het 
boek is op 17 oktober verschenen; 
er is ook een eigen website voor 
gemaakt:
http://www.jozefenzijnbroers.nl

Graag tot ziens in de winkel, met 
vriendelijke groet,
Allard Steenbergen
Erwin de Vries

Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC  Groningen
www.godertwalter.nl
info@godertwalter.nl
050  312 25 23

Godert Walter

Foto gemaakt door zijn vriend 
Just Havelaar met wie hij de 
opleiding voor het boekenvak 
deed. 
Foto ter beschikking gesteld 
door Just Walter.

Het oude pand 
van boekhandel 
Godert Walter in 
de Oude Bote rin-
gestraat

Vervolg 'Nieuwsbrief boekhandel Godert Walter'
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stijl, de beschrijving van land
schappen, van karakters. De 
tweede vrouw van mijn vader had 
het boek opnieuw vertaald en toen 
deze vertaling op de markt kwam 
en later in een goedkopere pocket
editie werd uitgebracht, heb ik het 
boek in de winkel verkocht met 
de actie ‘niet goed, geld terug’.”  
Joseph Roth (1894 geboren in 
Brody, Galicië, gestorven in 1939 
in Parijs) was een Joodse schrijver 
die haarscherp de tekenen van 
zijn tijd waarnam en beschreef. 
Roth is een van de schrijvers uit 
een bepaalde periode van de Mid
denEuropese geschiedenis die 
Eriks grote belangstelling heeft. 
“Mijn  interesse voor de cultuur 
en de geschiedenis van Midden
Europa en met name de rol van 
de Joden daarin heeft te maken 
met mijn eigen achtergrond. Mijn 
moeder was Nederlands Her
vormd, mijn vader was een Duitse 
Jood, geboren in Keulen. De fami
lie van mijn vader kwam oorspron
kelijk uit Polen. Mijn grootmoeder 
kwam uit een kleine Poolse shtetl, 
mijn grootvader kwam uit War
schau. Rond 1900 zijn ze naar het 
Westen gevlucht en kwamen uit
eindelijk in Keulen terecht, waar 
mijn vader geboren is. Mijn vader 
is in 1933 naar Nederland geko
men. Ik ben niet iemand die stam
bomen gaat uitzoeken. Maar de 
wereld van de Joden in Midden en 
OostEuropa, van het Habsburgse 
rijk, de Joodse cultuur uit die pe
riode, ook de nietJoodse cultuur, 
dit alles wat zo’n grote invloed 
gehad heeft op onze eigen cul
tuur, dat boeit me. Dat zie je in de 

Achter het vrolijke zonnescherm 
met Mondriaanmotief in de Oude 
Ebbingestraat in Groningen be
vindt zich een eldorado voor lief
hebbers van literatuur (waaronder 
veel Duitse), van kunst, poëzie, 
politieke en sociale geschiedenis.  

In boekhandel Godert Walter was 
Erik Kweksilber, de vriendelijke 
man met zijn grijze krullenkop en 
zachte, bedachtzame stem, 37 jaar 
lang het vertrouwde beeld. Nu is 
de tijd gekomen om te stoppen. De 
boekwinkel is verkocht. Erik heeft 
samen met zijn vrouw Hanneke – 
jarenlang verantwoordelijk voor 
de artistieke etalages van de win
kel – het besluit genomen, en dat 
lucht op. “Tijd en rust om de boe
ken te lezen waar ik niet aan toe 
kwam. Of boeken te herlezen, zo
als van de Amerikaanse tekenaar 
Maurice Sendak, auteur van o.a. 
Max en de Maxi monsters. Heer
lijke prentenboeken, ik ben dol op 
zijn tekeningen. Of van Aharon 
Appelfeld, bijvoorbeeld Bloemen 
Der Duisternis en vooral Het ver
haal van een leven. En natuurlijk 
weer Joseph Roth herlezen. En 
tijd om te lanterfanten”, zegt Erik.  

Joodse cultuur en geschie-
denis  
Joseph Roth, de schrijver die Erik 
Kweksilber onder de aandacht van 
zijn klantenkring bracht in de ja
ren dat men in Nederland nauwe
lijks werk van deze schrijver kende. 
“Hoe kwam ik bij Joseph Roth? 
In mijn jeugd heb ik al de Radetz
kymars gelezen. Ik vind zijn werk 
prachtig, zijn taalgebruik, zijn 

winkel in het aanbod ook terug”.  
Erik vertelt over zijn eigen achter
grond en zijn driejarig verblijf 
in Israel. “Ik was lid van Habo
niem.  Ben nog mee geweest op 
de eerste, zeer bewogen reis van 
Haboniem naar Israël. Later ben 
ik vanuit een jeugdig enthousi
asme en ook omdat ik gewoon 
weg wilde na mijn middelbare 
schooltijd op aliya gegaan en heb 
drie jaar in een kibboets en in Je
ruzalem gewoond. Maar ik kreeg 
heimwee naar Nederland, naar 
het leven hier, naar de taal. Ik 
voel mij vooral Nederlander met 
een Joodse achtergrond. Religieus 
ben ik nooit geweest. Wanneer je 
me vraagt welke van de vijf aspec
ten van de schijf van vijf van Ido 
Abram*  voor mij gelden, dan denk 
ik toch allereerst aan familie en 
de Joodse cultuur en geschiedenis. 
En dat zie je dus in het boeken
aanbod in de winkel ook terug.” 

De kwaliteit van een beperkte 
ruimte
Erik Kweksilber kocht in 1977 de 
winkel aan de Oude Ebbingestraat. 
Samen met twee andere compag
n  ons, die na enkele jaren hun ei
gen weg gingen. Erik: “Toen wij 
de zaak kochten was het een al
gemene boekwinkel. Dat kon toen 
nog. Maar op een gegeven moment 
werd het belangrijk om het aanbod 
te specificeren. We zijn ons toen 
naast het Joodse aspect in het as
sortiment ook gaan specialiseren 
in boeken over Groningen en om
streken, de zogenaamde Gronin
gana. Andere zaken hadden deze 
rubriek ook, maar wij hadden heel 

Voor boeken en voor boeken alleen
In gesprek met Erik Kweksilber

door Tea G. Rienksma
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veel op dit gebied. Ik streefde toen 
naar volledigheid. Ik was in 1977 
uit Amsterdam naar Groningen 
verhuisd en kende Groningen hele
maal niet. Het was daarom ook een 
manier om de omgeving en de ge
schiedenis hier beter te leren ken
nen. We hebben in het begin ook 
een goede rubriek kinderboe ken 
gehad, maar toen de kinderboe
kenwinkel hier in de stad gevestigd 
werd, zijn we  daarmee gestopt.” 

Het is opmerkelijk dat de zaak 
al tijd bekend gebleven is als 
boekhandel Godert Walter. Mis
schien een eerbetoon aan de 
man die in 1941 een boekhandel 
overnam die destijds in de Oude 

Boteringestraat gevestigd was.
(boekhandel A.G. van den Berg). 
Helaas werd de nog maar 33 
jarige Godert Walter vanwege 
zijn verzetswerk in 1944 door de 
Duitsers doodgeschoten. De zaak 
werd overgenomen door andere 
eigenaren en verhuisde in 1959 
naar een pand in de Oude Ebbin
gestraat. ** Op de plek van de oor
spronkelijke boekwinkel liggen nu 
trottoir en rijweg van de Oude Bo
teringestraat, die verbreed werd 
vanwege de wederopbouw van de 
noordkant van de Grote Markt in 
de jaren 60 van de vorige eeuw.  In 
de loop van de jaren is er het nodi
ge aan de winkel verbouwd en ver
nieuwd. Erik vertelt dat een van 

de eigenaren destijds nog met zijn 
gezin boven en achter de winkel 
heeft gewoond. Jaren terug is de 
winkel naar achteren uitge bouwd, 
waardoor er iets meer ruimte 
kwam voor de collectie. Nog vers 
in de herinnering van veel Gro
nin gers zal de brand in het aan
gren zende studentenhuis zijn, 
waarbij ook een van de studenten 
om het leven kwam. Bij deze ake
lige gebeurtenis liep de winkel 
veel waterschade op en moest de 
verkoop tijdelijk verkassen naar 
een leegstaand pand aan de Jaco
bijnerstraat. Al deze stormen zijn 
doorstaan en het lukte om de win
kel overeind te houden. Erik: “Ik 
ben niet ongelukkig met het feit 

Vervolg 'Voor boeken en voor boeken alleen'

Erik's laatste dag in de winkel
Foto: Tea G. Rienksma
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dat de ruimte altijd heel beperkt 
was. Dat maakt dat je keuzes 
moest maken. Ik heb tijdens een 
boekenweek eens een bandje om 
onze boeken laten maken met de 
tekst ‘Godert Walter: voor boeken 
en voor boeken alleen.’ Wij verko
pen dus ook bepaalde producten 
niet, die andere boekwinkels wel 
weer in hun aanbod hebben, zo
als kaarten of thrillers. Hoewel er 
wel een klein plankje met thrillers 
is. Ik ben zelf nogal verzot op de 
boeken van Andrea Camilleri over 
de Italiaanse inspecteur Montal
bano. Vooral vanwege de beschrij
ving van de Siciliaanse cafeetjes 
en restaurantjes”, lacht Erik.
Maar verder is boekwinkel Godert 
Walter vooral een plek waar 
kwaliteit en een open en vrije 
geest belangrijke waarden zijn. 
“Dat is ook wat ik zelf belangrijk 
vind. Ik ben heel vrijzinnig en 
open opgevoed, wars van dogma’s 
en leerstelligheid.  In de win
kel kunnen mensen met diverse 
maatschappelijke en politieke 
achtergronden hun verhaal kwijt. 
Waar teksten van Koen Schuil
ing (toenmalige VVD wethouder) 
en Klaas Swaak (toenmalige wet
houder voor de PvdA), van Jacques 
Wallage en Herman Verbeek uit
gegeven werden als Godert Wal
ter cahiers. Zelf kom ik uit een 
sociaaldemocratisch nest en ben 
dat altijd trouw gebleven, met de 
nodige kritiek. Ik bezocht weleens 
partijbijeenkomsten en deed 
daar dan ook wel een duit in het 
zakje. Tja, dat heeft mij klanten 
opgeleverd, maar ook wel gekost.”  

De komende tijd
Erik geeft aan alle vertrouwen te 
hebben in de nieuwe eigenaren van 
de zaak. Volgens hem is er boven
dien een toenemende behoef te aan 
kleinere zaken. Hoe het verder zal 
gaan met het specifieke Joodse 
aanbod is ook een zaak van de 
klanten zelf, lijkt mij.  Zolang wij 
als klanten blijven vragen naar al 
of niet Duitstalige literatuur van 
Joodse schrijvers, naar boeken 
over Joodse cultuur en geschie
denis en over de geschiedenis 
en de cultuur van MiddenEu
ropa zal het aanbod er ook zijn. 
Voor de lezers van JaGDaF is het 
goede nieuws dat vanaf 1 januari 
a.s. Erik zijn rubriek over nieuw 
verschenen boeken zal voortzetten.
Wij wensen hem en zijn vrouw 

Hanneke alle goeds toe voor de 
komende jaren en wij denken 
met veel plezier terug aan de 
mooie gesprekken en ontmoetin
gen met Erik en zijn staf.  

* Ido Abram bedacht vijf verschil
lende ervaringsgebieden, waar in 
Nederland wonende Joden hun 
Joodse identiteit aan kunnen ontle
nen: de Joodse cultuur, de staat en 
het land Israël, de Sjoa, antisemi
tisme, iemands persoonlijke lev
ensgeschiedenis en de Nederlandse 
cultuur. Hij gaf dit vorm in een schijf 
van vijf. 

** Zie Herman Sandman,  Godert 
Walter, het korte leven van een Gron
inger boekhandelaar. 
Verschenen in nummer 4,  2007 
van tijdschrift De Parelduiker. Met 
toestemming van uitgeverij Bas 
Lubberhuizen uitgegeven als Godert 
Walter cahier in 2009. 

Een dreidel (seviwon), menorot en soefganiot.
Dit zijn o.a. de ingrediënten voor Chanoeka
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De expositie over de Joden 
van Leer in de synagoge in 
Groningen is een initiatief 
van burgemeester Wolfgang 
Kellner van deze Oost-Friese 
plaats. In augustus kwam hij 
naar Groningen om de pers 
te woord te staan. Niet alleen 
over de expositie, maar ook 
over wat er daarna komen 
gaat. Want als het aan Kellner 
en Synagoge Groningen ligt, 
gaan Groningen en Oost-
Fries land nog veel verder met 
het wederzijds informeren 
over de Jodenvervolging. En 
over soortgelijke tendenzen 
in de huidige tijd. 
 
Burgemeester Wolfgang Kellner 
van Leer (OostFriesland, Duits
land) weet maar al te goed wat een 
van zijn voorgangers op zijn kerf
stok had. Tijdens een persconfe
rentie in de synagoge in Groningen 
brengt hij het zelf ter sprake. Die 
voorganger, burgemeester Erich 
Drescher van Leer, had tijdens de 
Kristallnacht in november 1938 
de brandweer in zijn gemeente uit
druk kelijk verboden om in te grij
pen bij de in brand gestoken syna
goge. Drescher was dus zelf voor de 
vernietiging van het gebouw ver
antwoordelijk, weet Kellner zeker. 
En ook dat de naziburgemeester 
zelfs tevoren al wist wat de nazi
brandstichters van plan waren.
Hij zegt het met een wrange 
ondertoon. Wellicht is dit be
sef een van zijn motieven om zo 
hard te trekken aan het – zoals 
de Duitsers het onnavolgbaar 
zeggen – ‘Aufarbeiten’ van de 

Burgemeester Kellner wil geschiedenis Aufarbeiten
door Marcel Wichgers

joodse geschiedenis van Leer.  
De partijloze linkse burgemees
ter Kellner is in de synagoge van 
Groningen om er ten overstaan 
van de pers en een schare vrij
willigers uitleg te geven over de 
nieuwe expositie in het gebouw 
over de Joden van Leer. De joodse 
geschiedenis van de historische 
plaats net over de grens in Oost
Friesland vertoont belangrij ke 
overeenkomsten met die van Gro
ningen. Zoals het ontstaan rond  
het jaar 1600 van een aanvanke
lijk langzaam groeiende en later 
bloeiende Joodse gemeenschap. 
En de vrijwel volledige uitroeiïng 
in de Tweede Wereldoorlog. 

Arbeitsscheue
Wolfgang Kellner is een geënga
geerd man. Niet alleen met de 
achtergestelden van nu, maar ook 
met die van toen: zoals de Joden. 
Hij is zelfs op eigen houtje bezig 
met een min of meer wetenschap
pelijk onderzoek naar de positie 
van ‘Arbeitsscheue’ (laten we zeg
gen: asocialen) in het Derde Rijk. 
In de huidige tijd ziet hij soort
gelijke tendensen. ‘Het gevaar 
van rechts’, noemt hij ze. Gericht 
tegen alles wat anders of buiten
lands is. Daarom heeft hij samen 
met zijn stadsarchivaris Menna 
Hens mann een hoop tijd en moei
te gestoken in een expositie over 
de geschiedenis van de Joden in 
Leer. Opdat volwassenen én voor
al jongeren in ónze tijd kunnen 
zien waartoe uitsluiting en discri
minatie vroeger hebben geleid. 
En opnieuw toe kunnen leiden. 
De expositie was in 2014 te zien 

in het gemeentehuis in Leer. En 
nu in de Groningse synagoge. 
Waarom in Groningen? Nou, 
vanwege die overeenkomsten 
in de Joodse geschiedenis van 
beide naburige plaatsen dus. En 
zal het ook een beetje zijn uit 
welgemeend en niet geheel mis
plaatst Duits schuldbewustzijn...? 

School en sjoel
Bij de expositie zal het niet blij
ven. Synagoge Groningen en de 
gemeente Leer hebben ambiti
euze plannen om gezamenlijke, 
grensoverschrijdende educatieve 
projecten te ontwikkelen, vertelt 
Wolfgang Kellner tijdens de pers
conferentie in de Groningse syna
goge. Ook secretaris Gaby Poell 
en directeur Marcel Wichgers 
van Stichting Folkingestraat 
Synagoge zijn daarbij aanwezig. 
Scholieren uit beide plaatsen en 
omgeving zullen bij elkaar een 
kijkje kunnen nemen. Zo zullen 
Duitse scholieren op bezoek kun
nen in de Groningse synagoge 
(een synagoge hebben ze daar niet 
meer) en de omliggende voorma
lige Jodenbuurt. Groningse 
scho lieren kunnen onder meer 
gaan kijken in de voormalige 
Jood se school (die hebben wij in 
Groningen niet meer) van Leer.   
Wat een béétje meehelpt is na
tuurlijk dat de Europese Unie dol 
is op grensoverschrijdende cultu
rele projecten. De EUinstelling 
Ems Dollart Regio, gevestigd in 
Nieuweschans, heeft daarom een 
leuk bedragje bijgelegd om de 
Duitse expositie voor het Groning
se publiek interessant te maken.
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Spoorlijn Groningen-Leer  
De naburigheid van Groningen 
en Leer heeft overigens een mooie 
én een wrange kant. Mooi is dat 
bewoners van Leer en Groningen 
elkaars plaatsen binnen een uur 
met de trein kunnen bereiken. 
Maar die trein gaat nog steeds over 
het spoortraject waarover in de 
Tweede Wereldoorlog vrijwel altijd 
Joden en andere slachtoffers van 
het naziregime van Westerbork 
naar Auschwitz, Dachau en So
bibor werden gedeporteerd. 
Het zal hopelijk een gedachte zijn 
die de Duitse én Nederlandse 
scho  lieren zullen hebben, als 
ze over een tijdje per trein op 
weg gaan om mee te  doen aan 
het project van Wolfgang Kell
ner en Synagoge Groningen.  

Mijn machtige rotsvaste hulp, aangenaam is het U te prijzen.
Herstel toch mijn bedehuis,

dan willen wij U daar een dankoffer brengen.
Wanneer U de plaats van terechtstelling

van de vijand zult bepalen
zal ik met psalmzang de herinwijding van het altaar beëindigen.

Het ‘Ma’oz Tsoer’ dat met Chanoeka na de berachot gezongen wordt, stamt uit het begin van de 13e eeuw; de auteur is 
een zekere Mordechaj ben Jitschak. De beginletters van de eerste vijf coupletten vormen het acrostichon Mordechaj. 

Ma’oz Tsoer
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Twee hoge heren en tien bollebozen
door Marcel Wichgers

Een burgemeester en vijf 
scholieren, uit Duitsland. En 
nog een burgemeester en vijf 
scholieren, uit Nederland. Het 
klinkt alsof twee teams klaar-
stonden om elkaar in de pan 
te hakken in de aloude tradi-
tie van sportieve krachtme-
tingen tussen beide landen.
Maar nee. Hun bedoelingen 
waren uiterst vreedzaam. En 
serieus. (20 oktober 2014).

De Duitse burgemeester heet 
Wolfgang Kellner en is de eer
ste burger van Leer, vlak over 
de GroningsDuitse grens. De 
scho lieren die hij bij zich had, 
zit ten op het Teletta Gross 
Gym nasium (TGG) in Leer. 

Hun Groningse tegenhangers wa
ren achtereenvolgens burgemees
ter Ruud Vreeman van Groningen 
en vijf scholieren van het 
Praedinius Gymnasium ter stede.
Twee hoge heren en tien bollebozen. 
Naar de synagoge gekomen om de 
expositie over ‘De Joden van Leer’ 
te bekijken. En om met elkaar te 
praten over discriminatie en anti
semitisme toen (eind jaren 30) en 
nu. Want de expositie eindigt, zo
als te verwachten, met een tekst 
over en foto’s van de Kristallnacht.  

Het duurde even, maar nadat het 
ijs tussen de scholieren gebroken 
was, ontstond een levendig gesprek 
in het bijzijn van een twintigtal 
volwassen bezoekers, onder wie de 
twee burgemeesters. Ongepland 
na men zij beiden vervolgens het 
woord om hun persoonlijke reactie 

te geven op het scholierengesprek.
Ruud Vreeman kwam daarbij heel 
verrassend uit de hoek: hij ont
hulde dat hij in zijn middelbare 
schooltijd in de klas heeft gezeten 
van niemand minder dan Jaap 
Meijer: schrijver, dichter, ieder
eenopdekastjager en vader van.   

De bijeenkomst eindigde hoopge
vend. De Duitse gymnasiasten 
stapten op hun Groningse collega’s 
af met de vraag wat hun adressen 
waren. Om ze te kunnen uitnodi
gen voor een tegenbezoek in Leer. 
Waarbij ze ongetwijfeld een be
zoek zullen brengen aan het enige 

gebouw dat in Leer nog herinnert 
aan de Joodse gemeente van wel
eer: de Ehemalige Jüdische Schule.  

Burgemeester Vreeman schudt de hand van Marcel Wichgers
Foto: Menna Heusmann, Leer
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Marcel Wichgers vertelt over de Tora
Foto: Menna Heusmann, Leer

Een warm welkom voor Burgemeester Kellner van Leer en Burgemeester Vreeman van Groningen en de 
scholieren die zijn meegekomen uit Leer en Groningen

Foto: Chris van Wierst, Groningen
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Ruth en Abel de Jong zijn een 
gepensioneerd echtpaar dat in 
Peqi’ in woont, in de bergen van 
Hoog Galilea. Peqi’in is een duizen
den jaren oud dorp waar Droezen, 
ChristenArabieren, Moslims en 
vier Joden wonen. Twee van hen 
zijn dit Nederlandse echtpaar.  

Margalith Zinati – haar Ara-
bische naam is Johara – is 
de meest authentieke Jodin 
van Israël, omdat haar fami-
lie al vele generaties in Israël 
woont en ze nooit in balling-
schap zijn gegaan. Ze be-
waakt de oude synagoge van 
ons dorp als een Cerberus.  

Dit jaar werd ze 84 en nog onver
minderd vervult zij deze taak. Ik 
ging bij haar langs om haar te fe
liciteren. Ik moet diep bukken om 
het minivrouwtje te omhelzen. Ze 
was buitengewoon opgetogen om
dat ze het nieuws had gekregen dat 
het Ministerie van Antiqui teiten  
had besloten dat eindelijk dit bij
 zondere bedehuis gerestaureerd 
zou worden. Professioneel, zo zei 
ze, zoals het vroeger was toen haar 
ouders nog leefden. Nu, daar kan ik 
ook heel blij om zijn. Want hoewel 
het synagogetje nauwelijks meer 
wordt gebruikt voor de eredienst 
omdat er geen tien Joodse man
nen in het dorp wonen, is het nog 
steeds een zeer uniek gebouwtje.  
De fundamenten gaan terug 
naar minstens 2000 jaar geleden. 
Aardbevingen en verwoestingen 
door christelijke Byzantijnen en 
Kruisvaarders hebben niet ver
hinderd dat de hogepriesterfami

lies die hier woonden altijd weer 
het bedehuis opbouwden. Tijdens 
de verwoesting van de Tempel  
in het jaar 70 van de jaartelling 
door Titus, de zoon van keizer 
Vespasianus, in Jeruzalem, heeft 
een van de voorouders van deze 
families, kans gezien uit de puin
hopen nog twee stenen mee te 
nemen, met afbeeldingen. Die 
zijn door de eeuwen heen ook al
tijd weer uit de puinhopen van 
het gebouwtje opgevist en weer 
opnieuw ingemetseld. De steen 
met de Menora – de zevenarmige 
kandelaar – is helemaal glad ge
worden van het vele aanraken.  

Margalith zelf heeft een aantal 
zogenaamde restauraties meege
maakt in de afgelopen decennia 
waarbij het authentieke interieur 
bijna geheel verdwenen is. Haar 

eigen smaak deed er nog een paar 
scheppen boven op, door grote 
Chinese kitschvazen op te stellen 
naast restanten van oude zuilen 
en andere antiquiteiten. De le
men vloer verdween onder een 
strakke glimmende tegelvloer.  Op 
de oude Torakast werd een uit tri
plex gezaagde menora geplaatst. 
De houten banken verdwenen 
en werden vervangen door witte 
plastic tuinstoelen. Een buikige 
luid zoemende koelkast werd bij 
de ingang geplaatst, want Marga
lith presenteert de gasten graag 
een koele dronk. De oude lampen, 
eens brandend op olie, verdwenen 
ook; het koude neonlicht verlicht 
nu de ruimte. Maar dat alles gaat 
nu dus  weer vervangen worden. 
De voegen tussen de oude stenen 
worden stuk voor stuk uitgebikt 
en vervangen door de originele 

De restauratie van de synagoge in Peqi’in 
door Ruth de Jong-Hotze 
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kalk van destijds. Nee, klagen doet 
Margalith nu niet meer. Als klap 
op de vuurpijl deed ze de mededel
ing dat de dochter van haar neef, 
die al een paar genera ties niet 
meer in het dorp woont, nu zo’n 
beetje ingewerkt gaat worden om 
haar te zijner tijd te gaan vervan
gen. Hoewel de bloedlijn van de 
oude synagogebewakers van eeu
wen wordt voortgezet, houdt de in
middels wereldwijd bekende naam 
van Zinati, verbonden met Peqi'in, 
dan op. Want dat achternichtje is 
getrouwd. Als ik ernaar vraag met 
wie dan, wordt Margalith ineens 
een beetje zwijgzaam. Trekken 
dus. Stukje bij beetje komt het 
eruit dat het om een Joodse man 
uit Hebron gaat. Ik schrik ervan. 
Van Tel Romeda, voegt ze er aan 
toe. Daar wonen de meest fa

natieke, militante settlers van de 
Westbank. Ikzelf heb meegemaakt 
dat deze mensen langzaam maar 
zeker de oorspronkelijke bewoners 
in deze wijk van Hebron wisten 
te verdrijven. Zeven jaar geleden 
verdreven ook de Droezen in ons 
dorp een groep van dertig Joden, 
vrome families met connecties 
met de sett lers in de Westbank, 
die plannen hadden langzaam 
maar zeker het oude Peqi’ín voor 
de eeuwigheid voor hen zelf te re
serveren.  Hoofddoel was  de ‘heer
schappij’ over de synagoge  van 
Margalith over te nemen. Maar ze 
hadden niet op de Droezen van het 
dorp gerekend, mensen die lang 
vriendelijk en gastvrij blijven, 
maar bij het overschrij den van 
hun ‘grens’ als beesten worden. 
Ze moeten niet aan hun dorp ko

men, inclusief ‘hun’ Johara/Mar
galith. De huizen  van de Joden 
werden verbrand, de families 
vluchtten. Margalith hield toen 
haar jaarlijkse vakantie aan de 
Dode Zee en toen ze terug kwam 
kon ze opgelucht ademhalen. 
Haar heerschappij was weer her
steld. Hoe lang nog? En wat zal er 
gebeuren als het nichtje en haar 
man hun entree doen in het dorp?

(Eerder verschenen in het Friesch 
Dagblad op 21 oktober 2014)

Voor onderhoud en reparaties  aan uw 
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen 
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.
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Eind jaren 1940 prutst Eddy Lex 
Israël geconcentreerd aan een 
klok, die zijn Groningse oudtante 
Foktje hem heeft gegeven om er 
zich mee bezig te houden terwijl 
zij met zijn ouders praat. Vanuit 
Brabant, waar het gezin Israël 
woont, bezoeken zij tante Foktje 
in het verre Groningen af en toe. 
Zij is een zuster van Eddy’s oma 
aan moederszijde. De dame op 
leeftijd kijkt met welgevallen naar 
dit achterneefje dat geconcen
treerd bezig is met de radertjes. 
Zij ziet in hem kennelijk haar 
jongste zoon Bennie een veelbe
lovende medicijnenstudent die in 
de oorlog om het leven kwam. Zijn  
microscoop is bewaard gebleven 
en vormt voor haar een kost
baar, met herinneringen beladen 
bezit. Misschien wordt de kleine 
Eddy ook wel dokter, denkt zij, 
en daarom besluit zij dit instru
ment aan haar achterneefje te 
ver erven. Eddy’s vader moet ech
ter weinig hebben van zulke oor
logsrelikwieën. Als de microscoop 
na tante Foktjes dood in het zui
den arriveert, verkoopt hij die,
want in zijn zoon ziet hij geen 
aan komend arts. Hij krijgt gelijk 
want Eddy gaat Nederlands stu
deren. Toch blijft dat te gelde ge
maakte legaat de jongeman bij. 
Als hij de leeftijd nadert waarop 
tante Fokt je overleed, begint hij 
een zoektocht. Wie was tante Fok
tje, wie was neef Bennie, die ge
neeskunde studeerde en wie war
en haar andere kinderen en wat 
is te achterhalen over de klein
kinderen? Het resultaat van deze 
zoektocht ─ die zo herkenbaar 

is voor iedereen die zijn treurige 
Joodse familieverleden indook ─ 
is een boek dat als titel kreeg: Op 
zoek naar Tante Foktje en haar 
kinderen Felie, Meijer en Bennie 
en haar kleinkinderen Max en 
Philip. Het telt 211 bladzijden, 
verschillende illustraties en foto’s 
en is verkrijgbaar bij Mosae Verbo: 
www.booxstore.nl en
www.boekenplan.nl 

Foktje dreef met haar man Marcus 
Pais (18711920) een textielzaak 
in Delfzijl, vlakbij de waterpoort, 
nabij de haven. Naast mensen uit 
de buurt, waren veel schepelingen 
klant bij ‘De Concurrent’. De win
kel liep goed, maar na de Eerste 
Wereldoorlog werd Pais verweten 
een oorlogswinstmaker te zijn 
geweest en de belastingdienst 
liet een enorme aanslag bezor
gen. Marcus kon deze spannin
gen niet verdragen en hij maakte 
een einde aan zijn leven. Foktje 
stond er toen met drie jonge zonen 
alleen voor. De flinke vrouw zette 
het bedrijf voort en verdiende zo 
zelf de kost voor haar gezin. La
ter namen de twee oudste zonen 
haar plaats achter de toonbank 
in. Van de oudste, Raphaël (Fe
lie,  19061944) is bekend dat hij 
scheepsvolk in allerlei talen te 
woord kon staan, inclusief Spaans 
en Portugees. Deze geestige man 
trouwde met Dora Denneboom 
(19021944), wier zuster Bertha 
met Salomon Menco was gehuwd. 
Bertha en haar kinderen Manuel, 
die later voorzitter van de N.I.G. 
Groningen werd (overleden juli 
1994), en Siny hebben veel Gro

ningers nog gekend. De tweede 
zoon van Foktje was de introverte 
Meijer (19121945), wiens vrouw 
Mina (Miep) Marcus (19122006) 
uit de stad Groningen kwam. 
Zij besloten, gezien de gespan
nen internationale toestand, het 
krij gen van kinderen uit te stel
len. Hoe je dat kon doen vertelde
Me ijers jongste broer Bennie 
(19151945) hun, die als aanko
mend arts alles van geboorte
beperking wist. Felie en Dora kre
gen wel twee zonen: Marcus (Max, 
19351944) en Philip (19391944). 

Het beeld dat Eddy Israël van 
Delfzijl schetst lijkt ideaal, maar 
uit een opmerking van de jonge 
Max blijkt dat er sluipend, haast 
alledaags antisemitisme bestond. 
Max besprak met een buurjongen 
het menu van die dag. Het kerel
tje had paling gegeten, waarop 
Max gruwend zei: “Die zijn heel 
glad, maar wij zijn nog gladder”. 
Het kind vond zulke opmerkin
gen blijkbaar zo gewoon, dat het 
de discriminerende kwalificatie 
als vanzelfsprekend overnam. 
In de oorlog werden Joden uit 

Op zoek naar tante Foktje Pais-Hart (1876-1950)
door Els Boon en Han Lettinck

v.l.n.r.
Manuel en Siny Menco

Philip en Max Pais
Foto ter beschikking gesteld 

door E.L. Israël
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Delfzijl al vroeg naar Amsterdam 
gedeporteerd. De Duitsers wilden 
de kust ‘Jodenvrij’ maken. Omdat 
Portugese Joden tot een aparte 
groep werden gerekend, hoefde de 
familie Pais niet naar Amsterdam 
te gaan, wel moest het gezin weg 
uit Delfzijl. De Paisen kwamen 
in Groningen terecht en trokken 
daar veel met de weduwe Bertha 
MencoDenneboom en haar kin
deren op. Bennie belandde als 
eerste in Duitse gevangenschap. 
Aanvankelijk zat hij in een zoge
naamd werkkamp te Norg, later 
in Westerbork waar de semiarts 
werd ingeschakeld als kamparts. 
Af en toe mocht hij patiënten 
naar een ziekenhuis in de stad 
begeleiden en dan kon hij zijn 
moeder en broers kort bezoeken. 

De familie Pais werd in die tijd 
geholpen door een oud-griffier, 
Markus Zuithoff genaamd, die 
alles in het werk stelde om zijn 
beschermelingen te vrijwaren van 
deportatie. De diepgelovig gere
formeerde man voelde vanuit zijn 
geloof distantie tot de Joden, om
dat zij Jezus niet als hun verlos
ser zagen, maar vanuit oprech
te humanitaire gevoelens wist 
hij alle dogma’s te overwinnen. 
Van enige  bekeringsdrang was 
dan ook geen sprake. De familie 
Menco hielp hij aan een onder
duikadres, maar de familie Pais 
aarzelde. Bennie zat al vast, wat 
zou er van hem worden als zij ver
dwenen? Zuithoff schreef brieven 
om de familie, ondanks Foktjes 
Hoogduitse afstamming, blijvend 
op de Portugese Jodenlijst te krij

gen, zoals Salomon Rodrigues 
Pereira was gelukt, die met zijn 
Hoogduitse vrouw ─ een achter
nicht van tante Foktje uit Win
schoten ─  naar Portugal had mo
gen afreizen. Pais was weliswaar 
een PortugeesJoodse familie, 
maar omdat Foktje Hoogduits 
van afstamming was, werden zij 
uit eindelijk niet als Portugees 
beschouwd. Het echtpaar Rodri
gues Pereira bleef een uitzonde
ring. Toen regelde Zuithoff dat de 
hervormde kerk ─ bij zijn eigen 
orthodoxere kerkgenootschap zag 
hij daartoe kennelijk geen kans ─ 
doopbewijzen voor de familie Pais 
uitschreef, keurig vóór 1940 geda
teerd. Het mocht alles niet baten; 
zij kwamen toch in Duitse han
den. Toen ze in Vught en later in 
Westerbork zaten, schreef Zuithoff 
hun brieven en stuurde hij pak
jes zolang het kon. De correspon
dentie bewaarde hij en die is nu, 
keurig door hem gerubriceerd, 
te raadplegen in het Joods His

torisch Museum te Amsterdam. 

Van de familie overleefden 
alleen tante Foktje en haar 
schoon dochter Miep de oorlog. 
Tante Foktje keerde terug uit 
Theresiënstadt en Miep uit Ber
gen Belsen, waar ze na veel om
zwervingen was terechtgekomen. 
Het boek is interessant door de 
beschrijvingen van Joods Delfzijl, 
waarover niet veel is gepubliceerd, 
en bovenal is het aangrijpend van
wege het oorlogsverhaal. Dat een 
jonge generatie maar heel weinig 
werd verteld, waardoor een zoek
tocht zoals die van Eddy Lex Israël 
nodig is, zullen velen herkennen. 
Hetzelfde geldt voor zijn vervreem
ding ten opzichte van het hier en 
nu, gedurende de tijd dat hij in 
deze geschiedenis duikt. Hij loopt 
door Delfzijl en kan de vrolijke ter
rasjes om zich heen amper verdra
gen. Vragen over het verleden spo
ken te veel door zijn hoofd om van 
de mooie dag te kunnen genieten. 
Hoe kon dit gebeuren, waarom 
deden zo weinig plaatsgenoten iets 
om de deportaties te voorkomen?
Zijn laatste zin geeft aan dat 
hij hoopt met dit onderzoek de 
‘stoorzender’, die de oorlog in zijn 
leven vormt, het zwijgen op te leg
gen. Laten we hopen dat hem dat is 
gelukt. En... wie weet krijgt hij door 
dit boek ook nog zijn microscoop 
terug, want die tastbare herinne
ring aan de familie uit Delfzijl zou 
hij op zijn beurt graag vererven 
aan een van zijn kleinkinderen. 

v.l.n.r.
mijn ouders Alida en Alex Israël 
en tante Foktje op het terras van 

het Familiehotel, Paterswolde, 
1948.

Foto ter beschikking gesteld 
door E.L. Israël
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Dertig jaar zaten ze naast elkaar, Erich en Zommer. Ieder met zijn eigen 
makollet, de Israëlische versie van een minibuurtsuper. Meer eigenlijk nog 
een ouderwetse kruidenierswinkel. Met de opkomst van de supermarkten van 
klein tot gigantisch groot, is het ze toch gelukt om te blijven bestaan. 

Hoe? In ieder geval niet vanwege 
het feit dat de melk soms zuur 
werd omdat de koelkast te oud 
was om tegen de zomerhitte 
bestand te zijn … Ook niet omdat 
de eieren niet altijd even fris 
meer waren. Maar misschien wel 
om de sfeer. En omdat je bij de 
makollet ook mocht ‘opschrijven’, 
hetgeen betekende dat je 
desnoods een maand of soms 
zelfs nog wel langer op de pof kon 
kopen.

Erich en Zommer zaten dus al 
vele jaren zij aan zij in onze 
buurt en hadden het werk heel 
slim verdeeld: de ene had Ma’ariv, 
de andere Yediot Achronot, zodat 
ze samen de meest populaire 
dagbladen verkochten. Was je bij 
Zommer en wilde je een krant die 
hij niet had? Zommer liep dan 
naar buiten, bleef aan zijn kant 
van een denkbeeldige grens staan 
met zijn ‘Yediot’ en riep dan: 
“Erich! Zeitung bitte!” Waarop 
Erich naar buiten kwam met een 
Ma’ariv en er een uitwisseling 
plaatsvond.

Erich en Zommer spraken 
onderling Jiddisj. En rekenden 
alles in Lirot. Ja, iedereen weet 
dat de Lira sinds 1980 niet meer 
bestaat, maar zoals Zommer me 
eens zei: “Oj, ik geef je toch geld 
terug in Sjekels? Laat mij dan 

lekker in Lirot rekenen.”
Erich en Zommer waren iets 
speciaals in onze buurt. Kinderen 
groeiden met ze op en bleven, als 
ze boodschappen moesten halen, 
soms wat langer weg om rond te 
kijken in die kleine halfdonkere 
winkeltjes, waar de enorme troep 
gewoon gezellig was. We weten 
niet waarom we nou juist bij 
Zommer terecht zijn gekomen, 
want Erich was net zo bijzonder. 
Toen jaren geleden Zommers 
vrouw plotseling overleed, nam 
Erich de zaken meteen over voor 
de week van de sjiwwe. De hele 
buurt was aanwezig op de lewaje. 
Toen zijn zoon Itamar het leger 
inging, ging dat gepaard met 
cadeaus van heel wat klanten.

Bij Zommer kon je op de hoogste 
planken, onder een dikke laag 
stof, artikelen aantreffen die 
allang niet meer verkocht 
werden. En natuurlijk was er ook 
het rekenmachientje uit 1962 
dat hij altijd gebruikte en dat hij 
nooit wilde inwisselen voor iets 
moderners. “Hoezo?” vroeg hij 
altijd als het daarover ging, “hij 
doet het toch? Doe me een mitswe 
en laat mij m’n gang nou maar 
gaan.”

Erich en Zommer begonnen hun 
dag elke ochtend om vijf uur, zes 
dagen per week. En ze gingen 

door, zonder pauze, tot ‘s avonds 
acht uur. Op vrijdag sloten ze 
om drie uur ’s middags. Ook de 
vakanties waren gepland: Erich 
gedurende Chol Hamo’ed* (zie p. 
31) Soekot, Zommer gedurende 
Pesach. Dat was alles.

Onlangs is Zommer overleden. 
Hij was al in de zestig toen wij 
in de buurt kwamen wonen, zo’n 
twintig jaar geleden. Tot op het 
laatst kwam hij om vijf uur in 
de ochtend naar zijn werk. Na 
de sjiwwe heeft ook Erich zijn 
makollet voorgoed gesloten. 
Niemand hoefde te vragen 
waarom. Een jonge kapper heeft 
beide zaakjes omgebouwd tot een 
moderne kapperszaak. Tijdens 
de verbouwing kwamen er heel 
wat spullen tevoorschijn. Onze 
twee dochters zijn gaan kijken 
en kwamen aangeslagen en met 
vochtige ogen terug.

Hun broertje vroeg hen waar 
ze nou zo verdrietig om waren. 
Er werd immers alleen maar 
vreselijk oude zooi weggegooid.

“Lieverd”, zei zijn oudste zus, 
“wat er werd weggegooid was 
geen oude zooi. Dat was Zommer.”

© Simon Soesan
(Deze column verscheen eerder, 
in 2003, in het NIW)

De Makollet
door Simon Soesan
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Amsterdam, 9 november 2014 
Irith Kisch, docent Hebreeuwse 
literatuur, heeft bekend gemaakt 
dat Amos Oz voor zijn boek On
der vrienden de WIZOliteratuur
prijs 2014 krijgt. 
Oz was met vijf andere schrijvers 
met een Joodse of Israëlische ach

WIZO-literatuurprijs 2015

Boeken boeien en binden
Lees mee om straks de meest 
boeiende schrijver te kiezen voor 
de WIZOliteratuurprijs 2015. Ie
dereen kan meedoen. Kies drie (of 
meer) uit de zes door WIZO ge
nomineerde boeken. Alle auteurs 
zijn Joods of Israëlisch.

Doe mee, iedereen is welkom. 
Meer weten of direct meedoen. 
Bel (020) 646 30 17 voor het in
formatiepakket. 

Als je meeleest, steun je meteen 
een goed doel. Je bijdrage gaat 
naar een beurs voor veelbeloven
de, maar kansarme jongeren in 
WIZO jeugddorpen in Israël. Zij 
krijgen hiermee de unieke kans 
om hun talent verder te ontwik
kelen. Je bent vrij om te geven 
wat je wilt. We denken aan een 
financiële bijdrage van € 5 per 
boek maar elk ander bedrag is 
natuurlijk ook welkom.
WIZO Friesland wil in januari 
starten met een leesgroep. Geef je 
op per mail:
wizofriesland@hotmail.com of bel 
0582121524.

Amos Oz winnaar WIZO-literatuurprijs 2014

tergrond genomineerd. 
Oz kreeg van de deelnemende 
WIZOlezers de meeste waarde
ring.
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Begraafplaats Workum 5424-5774/1664-2014
door Iet Schabbing

Op 20 augustus 1664 kreeg David 
Salomons, houder van de Bank 
van Lening, als eerste in Friesland 
toestemming van Burgemeester en 
Raad van Workum voor de stich
ting van een Joodse begraafplaats. 
Bij de Bank van Lening waren 
tevens Jacob Moises uit Emden, 
Benjamin Leuvens uit Enkhui
zen en David Isaacs betrokken.
In 1676 verkreeg David Salomons 
tevens van het burgemeester
schap van IJlst (Drielst), toestem
ming om daar ook een Bank van 
Lening te openen en het recht 
zijn godsdienst vrij uit te oefenen. 
Hiermee begint het officiële be  staan
van de Joodse Gemeenschap in de 
Zuidwesthoek van Friesland, om
vattende IJlst, Hindeloopen, Wor
kum en later Bolsward en Sneek.
Er hebben overigens ook Joden ge
woond in Sloten, Makkum en Sta
voren. Vanuit deze steden was het 
gemakkelijk handelswaar per boot 

te vervoeren. Salomons kinderen 
vestigden zich in IJlst, Kollum, 
Rotterdam, en Emden en zijn voor
ouders van o.a. de families Cats, 
Drielsma, Dwinger en Workum. 

Op de zonnige Merk in Workum 
verzamelden zich op 29 augustus 
2014 ongeveer 100 nazaten van 
deze families uit verschillende 
lan den. Samen met belangstellen
den kon onder het genot van kof
fie en een bolus geluisterd wor
den naar verschillende sprekers. 
Dagvoorzitter mevrouw Els 
Cats, heette alle aanwezi gen
van harte welkom. 
Na een korte toespraak van bur
gemeester Hayo Apotheker, was 
de beurt aan de organisator van 
deze herdenking Chaïm Caran 
uit Israël. Hij heeft in samenwer
king met ‘Warkums Erfskip‘ en 
de grote inzet van Henk de Haas 
en Gerrit Twijnstra dit interna

tionale gezelschap in Workum bij 
elkaar gekregen om de herinne
ring aan de voorouders die hier 
begraven liggen in ere te houden. 
Tot slot van de bijeenkomst op de 
Merk werden groepsfoto’s  ge maakt.
Hierna kon je voor een euro 
met een treintje naar de be
graafplaats bij de sluis rijden.
Sommigen maakten gebruik van
de mooie wandeling met een
gids daarnaartoe. 

Door de mooi gerestaureerde 
muur met (lage) toegangspoort tot 
de begraafplaats verzamelde ie
dereen zich om naar de toespraak 
van rabbijn Binyomin Jacobs, ook 
een verre nazaat van Salomons, te 
luisteren. Waarna rabbijn Jacobs 
enkele tonen op de sjofar blies.
Rabbijn Ies Vorst sprak een Jiz
kor voor een van de waarschijn
lijk 50 overledenen, die hier be
graven liggen, en Kaddisj uit. 

Op de Joodse begraafplaats Workum
Foto: Henk Gorter 
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Be-jamee Mattitjahoe - Ten tijde van Mattitjahoe
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of een nieuwe haring. Hij is zelf 
patat gaan bakken. De nogal in
gewikkelde uiteenzetting die hij 
me over de bereidingswijze gaf, 
was eigenlijk al genoeg om er voor 
mij vanaf te zien. Klopte trouwens 
wel met de recepten op internet. 
Nu ik het toch over mijn zoon heb, 
het volgende. Een halfjaar geleden 
heb ik hem en zijn vriendin op
gezocht. Hij is degene die kookt 
daar. Hij wilde dat ik diepvries 
kroketten mee zou nemen (te koop 
op Schiphol). Weken van te voren 
begon hij daar al over te zeuren. 
Ik had er geen zin in – wat een 
gedoe: diepvries kroketten op een 
12uurdurende vliegreis, vooraf
gegaan door een meer dan 2uur
durende treinreis, nee, dat leek 
me niks. De strikte regels hielpen 
me: verboden mee te nemen naar 
Brazilië! Bijzonder was wel dat we 
door dat hele krokettengedoe er
achter kwamen dat een hele goede 
Haboniemvriend van hem van 
vroeger (ze waren 1213 jaar) een 
krokettenfabriek in Rio de Janei
ro was begonnen. Niet te geloven 
toch. Leve internet, leve email! 
Ze hadden meer dan 30 jaar geen 
contact met elkaar gehad. Dit 
vriend je heeft alle kroketten aan 
het Hollandhuis in Rio geleverd 
tijdens het WK afgelopen juni/juli.
Mijn zoon en ik echter hebben daar 
in dat verwegland samen zelf de 
lekkerste rundvlees kroketten ge

Nou ja, zult u denken, wat krijgen 
we nou…! Lang en breed over ge
praat met een mederedactielid. 
Goed idee toch? Als er met Cha
noeka maar gefrituurd wordt, 
met olie natuurlijk. Want het gaat 
eigenlijk meer om de (olijf)olie met 
Chanoeka dan om het gerecht, hoe
wel de latkes toch wel traditie zijn.
Maar ja, zoveel jaren dat ik deze 
rubriek verzorg, is het al Chanoeka 
geweest. Zoveel verschillende re
cepten hebben de revue gepasseerd. 
Wat moet je dan nog bedenken? 

Vroeger, na de oorlog, in mijn 
kindertijd, bestonden er geen 
kraampjes waar je een patatje mét 
kon halen. Tenminste niet in de 
dorpen waar ik toen gewoond heb. 
Voor zover ik me kan herinneren, 
is het mijn vader geweest die voor 
het eerst bij ons thuis, in de bijkeu
ken, patates frites heeft gebak
ken. Misschien zelfs wel met Cha
noeka. Wij waren slechte eters, 
mijn broer en ik, maar dat vonden 
we lekker. Een wonder! Dat je 
doodgewone aardappels zo lekker 
kon maken. Mijn vader bakte ook 
de oliebollen met OudenNieuw 
– niet lekker, te veel stank, vond 
ik. En wat ook een van zijn terug
kerende bezigheden in de keuken 
was, was voor Pesach de mieriks
wortel raspen (nog geen kant en 
klare potjes in de winkels). Met 
tranen op zijn wangen kwam hij 

dan melden dat de klus geklaard 
was. Een deel van de wortel was 
voor stukjes op de seiderschotel. 

Nu ik het toch over mijn vader z.l. 
heb, herinner ik mij ineens zijn 
‘schrikmoment’ op vrijdagavond. 
Àls hij al thuis was op vrijdag
avond, zat ik altijd naast hem – hij 
zat rechts van mij. En ja, er was 
altijd gloeiendhete kippensoep 
(vroeger was het kippesoep). Altijd 
weer schrok ik me echt wild. Wat 
deed hij? Hij hield zijn (zilveren – 
zilver wordt goed heet!) lepel een 
tijdje in de soep en raakte met die 
hete lepel mijn arm of hand aan 
als ik het niet in de gaten had. 
Het leek een afgesproken spelletje 
voor alle disgenoten. Ik schrok 
echt heel erg; iedereen lachen 
natuurlijk; eigenlijk vond ik het 
niet leuk – kindermishandeling? 
Mag vast niet op sjabbat… Kan 
het er niet meer over hebben met 
hem. Hij ligt op het lieve kleine 
joodse begraafplaatsje in Emmen. 

Ziet u nu wat er gebeurt? Van 
de patates frites, de oliebollen, 
de mierikswortel en de kippen
soep, ben ik weer terug bij af.
Maar nee, ik ga er niet aan begin
nen. Heb wat recepten vergeleken. 
Heb er uitgebreid met mijn zoon 
over gepraat. Hij woont in Bra
zilië en verlangt soms hevig naar 
een zakje patat mét, een kroket 

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Patates frites
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maakt die we allebei ooit gegeten 
hebben. Wel zijn we er zo’n beetje 
drie dagen mee bezig geweest. In
derdaad, natuurlijk uiteindelijk in 
de frituur – kom ik weer in de buurt 
van Chanoeka. Niet gebruikelijk 
met Chanoeka, dat geef ik toe. 
Kroketten komen niet in de buurt 
van latkes – kan wel, waarom niet?
Weet u wat? U gaat zelf een ge
frituurd gerecht (niet in olijfolie, 
dat schijnt ongezond te zijn) voor 
Chanoeka bedenken en maken. 
En van mij krijgt u het recept 
voor verrukkelijke zelfgemaakte 
mayonaise. Want die maakte 
mijn moeder altijd zelf. En ik 
ook lange tijd – nu nog zelden. 

Mayonaise

Hier volgt mijn ‘klatsch’ recept. 
Officiële recepten kunt u op in
ternet en in allerlei kookboeken 
vinden. Vele variaties zijn uiter
aard mogelijk. Mét knoflook uit 
de knoflookpers, met of zonder 
verschillende verse groene krui
den (fijngehakt). Al of niet in een 
keukenmachine, blender of met 
een elektrische mixer. Ik heb 
het altijd gewoon met een garde 
gedaan. De eieren, olie, mosterd 
en citroensap – alle op kamer
temperatuur – dat is belangrijk. 
Een goede ronde glazen kom 
waarin goed geklopt kan worden. 

Benodigdheden
 1 of 2 eigelen (wat u wilt, ook 
afhankelijk van de grootte van de 
eieren)
 een theelepel milde mosterd
 een beetje uitgeperst citroensap

 beetje zout (ik gebruik Herba
mare)
- vleugje fijne suiker (of vloeibare 
zoetstof, gebruik ik niet)
 een milde olie, bijv. zonnebloem
olie, arachideolie of een hele 
zachte Italiaanse olijfolie; de 
smaak van de olie mag absoluut 
niet overheersen

Bereidingswijze
Gebruik een ‘soepele’ garde. Doe 
de eigelen, of het ene eigeel in de 
glazen kom. Voeg een theelepel 
‘zachte’ mosterd toe, een beetje 
zout en citroensap en roer het 
goed door elkaar tot een zalf
achtig mengsel. Vervolgens een 
heel klein beetje olie erbij, goed 
doorkloppen en steeds een beetje 
meer olie toevoegen en voorzich
tig en regelmatig blijven kloppen. 
Als de massa te dik wordt, voegt 
u nog meer citroensap toe tot u 
de dikte bereikt hebt die u wenst.
Dan heeft u mayonaise zonder 
alle andere variaties. Pas achter
af toevoegen (geperste knof

look, heel fijngehakte groene 
kruiden of wat u maar wilt). 

De mogelijkheid bestaat helaas 
dat het geheel gaat schiften (heb ik 
verschillende keren meegemaakt).
Reddingsmogelijk heid: pak een 
vol gende glazen kom, doe er op
nieuw een eigeel in en voeg de 
geschifte mayonaise met kleine 
beetjes toe. Grote kans dat het 
dan goedkomt. Dunner of dikker 
– u kunt er van alles mee doen; 
een heerlijke slasaus van maken; 
bij de zelfgemaakte patates frites 
of de latkes serveren – kortom 
eindeloze variaties zijn mogelijk. 

Nog even over latkes gesproken – 
tenslotte verschijnt deze JaGDaF 
in de chanoekaweek – wij in Gro
ningen met ons chanoekafeest, eten 
de latkes met zure room en/of ap
pelmoes! Is aan te bevelen! Claudia 
Roden heeft het over poedersuiker 
op de versgebakken latkes – dat 
weet ik niet, wie weet. Mis schien 
met mayonaise ook lekker…? 

'Eieren, gebruik garde, beetje citroensap en klaar is de mayonaise'
U kunt echter beter het recept volgen
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Het is alweer bijna twee jaar ge
leden dat iemand met het idee 
kwam om de kleine kinderen van 
de Joodse Gemeente Groningen 
bij elkaar te brengen om samen 
te spelen en wat Joodse liedjes 
te zingen. Ik was toen zelf een 
beetje zoekende naar een ma
nier om mijn zoontje van ruim 
een jaar een Joodse opvoeding 
mee te geven en daarnaast wilde 
ik ook wel wat Joodse vriendjes 
en vriendinnetjes voor hem. Op 
de kinderopvang en straks op 
school zal mijn kind zeker geen 
Joodse kinderen tegenkomen.  

Onze allerkleinsten…
Toen het ter sprake kwam om 
met de kleintjes iets te onderne
men dacht ik meteen: Peutertora. 
Joodse lessen voor onze allerklein
sten. De afstand Groningen Am
sterdam is toch echt iets te ver, 
dus een Joodse school voor mijn 
kinderen zit er voor nu in ieder 
geval niet in. Inmiddels komen we 
anderhalf jaar om de week gezellig 
samen. In een speciaal ingericht 
leslokaaltje leren de kinderen 
spelenderwijs over het Jodendom. 
Door middel van knutselactivitei
ten, voorlezen, zingen etc. leren de 
kinderen over de parasja van de 
week, Joodse feestdagen en tra
dities. Zo hebben de kinderen vo
rig jaar een menora gemaakt voor 
Chanoeka en die mochten ze ook 
nog eens aansteken tijdens het 
Chanoekafeest in sjoel. We heb
ben geleerd over de schepping van 
de wereld en sjabbat. De kinderen 
hebben toen zelf een challakleed
je gemaakt voor kabbalatsjabbat. 

De weken voor Pesach hebben de 
kinderen heel hard gewerkt aan 
een mooie haggada. Elk kind had 
natuurlijk een eigen exemplaar.  

Het nieuwe jaar
Ook dit jaar zijn we weer en
thousiast begonnen met de Hoge 
Feestdagen. We hebben zelfs een 
speciale gast mogen ontvangen 
tijdens een van de lessen. George 
Hummen kwam om op de sjofar 

te blazen. Dit vonden de kinderen 
reuze interessant. Voor de soeka 
hadden we een hele lange slin
ger gemaakt. Met Simchat Tora 
mochten de kinderen met eigen
gemaakte vlaggetjes om de bima 
dansen. We hebben uitgebreid 
gesproken over het geven van tse
daka. Vervolgens hebben de kin
deren hun eigen tsedakadoosje 
gemaakt. Naast het vele leren is 
er genoeg tijd geweest om feestjes 

Rebecca op schoot bij haar moeder: onze jongste 'peuter'
Foto's: Natasja Frank

Peutertora in de sjoel in Groningen
door Natasja Frank
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te vieren zoals Poerim, de verjaar
dagen van alle kinderen en een 
hele speciale verjaardag met Toe 
Bisjwat, de verjaardag van de bo
men. Al met al hebben we een fan
tastisch eerste jaar gehad en ook 
het tweede jaar belooft wederom 
een inspirerend jaar te worden.  

In de kleine demonstratiesoeka 
op de vrouwengalerij boven in de 
sjoel
Foto: Natasja Frank
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Gastheer in de synagoge Folkingestraat Groningen
door Chris van Wierst

Gastheer zijn in de Synagoge. Wat 
komt er zoal op je af ? Wie komen 
er en wat willen de bezoekers we
ten? Waar komen ze vandaan en 
wat motiveert ze?
 
“Wat geweldig dat jullie koosje re 
wijn verkopen want wij zijn hier 
op vakantie. Ik kom oorspronke
lijk uit Groningen en ik kon ner
gens kosjere wijn vinden, heel erg 
fijn dat dat hier kan”. 
 
“Amazing, what a beautiful Sy
nagoge! I am Jewish, from L.A. 
Have you got a souvenir with 
something with Groningen on 
it?” The answer is No. “Well, I’ll 
buy some things any way. Thank 
you.” 

“Is dit een kerk?” Nee, dit is 
een synagoge. “Wat is dat dan 
een Synagoge?, is dat een soort 
Moskee?” Nee, dit is een Jood se 
Synagoge. Geen kerk dus. Nee, u 
begrijpt het goed.
“Nooit geweten dat er een Syna
go ge was in Groningen...”Wonen 
er dan nog Joden in Groningen?”  
Komt u uit Groningen? “Ja, ik 
woon hier mijn hele leven al maar 
vandaag viel de Synagoge me 
voor het eerst op.” 
 
“Oh mijnheer, ik vind het zo ver
schrikkelijk wat er allemaal ge
beurd is, maar u moet niet verge
ten dat mijn ouders de Culturele 
revolutie hebben meegemaakt in 
China. Ik merk alle dagen aan 
mijn ouders dat ze daar onder 
lijden maar erover praten kan 
niet in China.Wat fijn dat jullie 

open zijn.”

“Sie sind hoffentlich nicht mehr 
Böse mit uns?”

“Kunt u ook Hebreeuws lezen? 
Wij hebben deze tekst geprint 
maar snappen niet wat die punt
jes betekenen.”

Poolse vrouw koopt kosjere 
Israëlische jam. “Jullie (Joden) 
hebben de jam toch niet vergif
tigd hè?” Hahaha. (Gelukkig was 
het gesprek in het Pools en be
grijp ik een beetje Poolse humor, 
maar toch komt zó’n grap altijd 
onverwacht. Ik denk wel dat het 
gewoon een aardige Poolse dame 
was.)

 “Wat fijn dat er nog diensten 
worden gegeven in de synagoge.”
Joods ouder echtpaar uit de 
VS komt binnen: “Maar het 
is Shabbat (het was trouwens 
Tisha beAv/RL), waarom is er 
geen dienst?” (little bit angry) 
Toevallig was er net iemand van 
de Joodse Gemeente aanwezig 
die het echtpaar meenam naar de 
sjoel om het uit te praten en een 
en ander uit te leggen.

Een groep Japanners meldde zich 
voor een rondleiding en vroeg of 
wij het Japans meester waren. 
Toevallig was Nicolaas er, die 
beheerst het Russisch, maar he
laas hadden ze daar niets aan... 
(logisch). Gelukkig was er wel een 
tolk aanwezig zodat de rondlei
ding in het Engels verzorgd kon 
worden en daarna vertaald werd 

in het Japans.
 
Natan Sharansky en de KLM 
wapensmokkelaar
Een oudere dame en heer komen 
binnen en een stortvloed van ver
halen golft de synagoge binnen. 
De verhalen zijn decennia oud 
maar worden verteld alsof het 
gisteren gebeurd was.
Dame: “Weet u, ik hielp als vrij
willigster mee aan het bevrijden 
van Natan Sharansky. Hij zat 
gevangen in de USSR en wij 
voerden maandenlang actie om 
hem vrij te krijgen.” Nathan 
Sharansky werd later minis
ter van Handel en Industrie in 
Israël. (vrijlating in 1986)
Man:”Ik heb de oorlog nog mee 
gemaakt, ik weet daar alles van”.
Dame:”Eerst lukte het ons om 
zijn leefomstandigheden in de 
Gulag verbeterd te krijgen, als 
gevolg van onze acties kreeg hij 
tenminste een matras en dekens.”
Man:”Ik was vroeger KLMpiloot 
en wij vlogen zeer veel op Tel
Aviv”… nu even heel zacht en 
fluisterend alsof er een nog niet 
bekend geheim bekendgemaakt 
wordt: “Wij smokkelden tijdens de 
JomKippoeroorlog wapens naar 
Israël vanuit Nederland (1973).
Dame: “Ik ben nu te oud om nog 
als vrijwilligster van Amnesty 
actief te zijn, maar ik schrijf nog 
wel regelmatig brieven aan ge
vangenen”.
Wij gaan maar weer eens, goeden 
dag.
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Bob (Chicago-Israël) Mary 
(Z-Afrika-Duitsland)
In de kop leest u al het verhaal 
van veel Joden: Waar woon ik, 
waar wil ik wonen? Ik woon over
al en nergens. Als rondleider hoef 
je niet zelf altijd alles te vertel
len, eerder andersom in dit geval. 
Vooral Bob kon met zijn aanste
kelijk Amerikaanse enthousiaste 
stem mooie anekdotes vertellen 
(die mij helaas ontschoten zijn). 
Eentje heb ik onthouden: Toen 
wij trouwden waren de schalen 
en borden die wij kregen allemaal 
van glas (1963). Dat was omdat 
we weinig geld hadden en je glas
werk voor zowel vlees als melk 
mag gebruiken! 

Opening expositie Joden uit 
Leer
Muziek schalt door de Synagoge 
in de Folkingestraat, genodig
den en nieuwsgierigen stromen 
binnen. Zo zien we het graag, 
blije gezichten, verwonderde 
gezichten. Muziek en leven. En 
aan het eind van de toespraak 
de triomf van Henna Hensmann 
(Gemeentearchivaris Leer).
De tegel omhooghoudend:
“Maar niet alles van onze oude 
Synagoge is verloren gegaan! Wij 
hebben onlangs zeer veel tegels 
ontvangen die iemand in 1938 bij 
het afbreken van de Synagoge 
bewaard heeft”.
Zo blijft de droom in leven, het 
verlangen brandend.
De ‘Di Sheyene Sisters’ namen de 

fakkel over en trakteerden ons op 
levenslustige Jiddische liedjes.
 
De Synagoge van Bourtange
Bent u genodigde? “Ja, wij zijn 
vrijwilligsters in  de Synagoge in 
Bourtange. Kent u toevallig ook 
de vrijwilligster die mij 25 jaar 
geleden bloedstollende verhalen 
vertelde over de deportatie van 
de Bourtanger Joden?”  “Oh, ja 
zeker wij kennen haar wel. Zij 
ging wel heel erg ver, en praatte 
Duitse schoolkinderen zware 
schuldgevoelens aan. Dat kon 
toch niet de bedoeling zijn. Nee, 
wij hebben zelfs twee ‘mistery’ 
vrijwilligers gestuurd om te ho
ren hoe ver dat ging, en hebben 
haar nadrukkelijk gevraagd het 
verhaal te matigen.”
 
De foto
Aan het einde van een rondlei
ding komen nog wel eens de 
emoties los. Na een verder rustig 
en formeel verlopen rondleiding: 
“Weet u, mijn moeder is onlangs 
overleden en bij het bekijken van 
haar portemonnee ontdekten 
we dat ze heel haar leven een 
foto had bewaard van haar drie 
Joodse vriendinnen”.
 
Kloppen op gips
Sommige gasten willen of kunnen 
maar niet geloven dat de Joodse 
gemeenschap in Groningen niet 
echt rijk was. Zo ook een een me
neer die zei: “Met die armoede 
viel het toch wel mee?” Een klopje 
op de gipsen ornamenten in de 
synagoge hielp hem uit de droom.

Synagoge Folkingestraat met een rij wachtenden
Foto: Chris van Wierst
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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
>20 januari
19.30 tot 21.30 uur, Eeltje’s Hiem, 
Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ, 
Leeuwarden. Het Genootschap 
NederlandIsraël organiseert 
een lezing, naar aanleiding van 
zijn boek De Onderduikers,  door 
voormalig Gynaecoloog, kunste
naar en schrijver Peter Hein. Info 
secretaris@gnileeuwarden.nl of 
tel.0518 421 512. Entree gratis.
>24 februari
19.30 tot 21.30 uur, Eeltje’s 
Hiem, Pieter Sipmawei 11, 8915 
DZ, Leeuwarden. Genootschap 
NederlandIsraël heeft weer een 
interessante avond gepland. Beel
dend kunstenaar en leraar joodse 
mystiek Ruud Bartlema vertelt 
over ‘De zegeningen van Jacob’ 
met vertoning van dia’s van de 
glasramen van Marc Chagall in 
de Synagoge van het Hadassah 
ziekenhuis in Jeruzalem. Info 
secretaris@gnileeuwarden.nl of 
tel.0518 421 512. Entree gratis. 
Introducees welkom.

Groningen
Synagoge, Folkingestraat 60, 
9711 JZ Groningen. Open op 

woensdag en zondagmiddag van 
13-17 uur, entree €5 met instap 
rondleiding.
>11 december
19.0020.30 uur, Rabbinaats
huis, Nieuwstad 28, Groningen. 
Leesgroep Shalom Culture. Info 
en aanmelden shalom.culture@
gmail.com
>15 januari
19.0020.30 uur, Rabbinaats
huis, Nieuwstad 28, Groningen. 
Leesgroep Shalom Culture. Info 
en aanmelden shalom.culture@
gmail.com
>12 februari
19.0020.30 uur, Rabbinaats
huis, Nieuwstad 28, Groningen. 
Leesgroep Shalom Culture. Info 
en aanmelden shalom.culture@
gmail.com
>19 februari
19.3021.30 uur, Rabbinaatshuis, 
Nieuwstad 28, Groningen. Or
ganiseert Shalom Culture een 
lezing. Entree €4. Opgave en info 
ook voor leesgroep
shalom.culture@gmail.com
>8 maart
Synagoge, Folkingestraat 60, 
9711 JZ Groningen. WIZO or
ganiseert een gezamenlijke Poe
riemviering.
>15 maart 
Rabbinaatshuis, Nieuwstad 28, 
Groningen. Gein Cultuur Gronin
gen, een joodse culturele dag 
voor iedereen. Info en aanmelden 
shalom.culture@gmail.com 

Drenthe
Op 6 januari 2015 start in Hoo
geveen 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 be
geleiding 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 woor
den Sprekende taal, een uitgave 
in de serie ‘Ga en Leer’ van de 
B.Folkertsma Stichting voor Tal
mudica.
Drie avonden zullen de studie
vragen met de docent worden 
besproken.
Kosten €65 + €7, aanschaf boek, 
of wat men missen kan. Na
dere informatie bij Ariane Röell: 
a.roell@home.nl  of tel: 0528
268895.

Landelijk
Museum Sjoel Elburg,  
>2 oktober t/m 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 li
teratuur te bewonderen. Deze 
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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 Gemeente 
Noord-Nederland (PJG NN)
www.pjgnoordnederland.nl
Elke drie weken sjabbatochtend 
of vrijdagavonddienst, en de 
feestdagen.
Verdere informatie via email: 
post@pjgnoordnederland.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.
Wilt u info over de diensten en de 
lernavonden, dan kunt u mailen 
naar grunewald.frits@gmail.com
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.

tentoonstelling is een samenwer
king met het Joods Historisch 
Museum
Graaf Hendriksteeg 2, 8081 CH 
Elburg. Van 1117 uur dinsdag tot 
en met zaterdag open. Info www.
sjoelelburg.nl 

Joods Cultuur Kwartier 
Het Joods Historisch Museum, 
het JHM Kindermuseum, de Por
tugese Synagoge en de Hollandse 
Schouwburg vormen samen het 
Joods Cultureel Kwartier, waar 
u met één kaartje van alle vier 
kunt genieten.

Voor tentoonstellingen en evene
menten in het Joods Historisch 
Museum, zie www..jhm.nl en 
www.jhmkindermuseum.nl 
> 10 september t/m 11 januari
Wisselvitrine: ‘Joden in Djerba’, 
unieke foto’s van Sam Waagenaar
>11 september t/m 11 januari
Masterpieces from the Howard 
Green Collection
>13 oktober t/m 8 maart
De tentoonstelling ‘Selamat Sjab
bat’ vertelt het onderbelichte ver
haal van de Joden in Nederlands 
Indië.
>13 oktober t/m 8 maart
In samenwerking met de Triton 
Collection Foundation, werk van 
drie vooraanstaande represen
tanten van de School of London, 
Frank Auerbach, Lucian Freud 
en Leon Kossoff, in het Kunstka
binet
>30 januari t/m 30 juni
Verwacht: ‘De Nieuwe Wereld’. 
Voor het eerst wordt in een 
grote tentoonstelling de bloei en 

neergang belicht van de joodse 
gemeenschappen in landen als 
Brazilië, Curaçao en Suriname.

Feestdagen
>16 december
aansteken eerste kaarsje
>17 december t/m 24 decem-
ber
Chanoeka
>1 januari
Vastendag 10 Tewet, begin vasten 
6.57 uur
>4 februari
Toe Bisjwat/Nieuwjaarsfeest der 
Bomen
>4 maart
Vastendag van Esther, begin vas
ten 5.41 uur
>5 maart
Poeriem/Lotenfeest
>6 maart
Sjoesjan Poeriem

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
www.crescas.nl

www.joodseomroep.nl voor radio 
en t.v. uitzendingen

De WIZO-literatuurprijs 2015, 
‘Boeken boeien en binden’, zie 
www.wizo.nl 

Herinneringskamp Wester-
bork, voor lezingen en bezoek 
www.kampwesterbork.nl 
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Chanoeka 5775

Illustratie van Mark Podwal uit Jewish Days van Francine Klagsbrun
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16 tot 24 december  Chanoeka

2015
4 februari   Toe Bisjwat
4 maart   Vastendag van Esther
5 maart   Poeriem
3 april    Eerste seideravond
4 tot en met 11 april  Pesach
16 april   Jom Ha'sjo'a
22 april   Jom Hazikaron
23 april   Jom Ha'atsma'oet
7 mei    Lag Ba'Omer
17 mei    Jom Jeroesjalaim
24 en 25 mei   Sjawoe'ot
5 juli    Vastendag 17 Tammoez
26 juli    Tisja Be'Av'
14 en 15 september  Rosj Hasjana
16 september   Vastendag van Gedalja
23 september   Jom Kippoer
28 en 29 september  Soekot
30 september   Chol Hamo'eed*
5 oktober    Sjemini Atseret (Slotfeest)
6 oktober   Simchat Tora

*Chol Hamo’eed zijn de dagen tussen de Jomtov-dagen 
met Pesach en Soekot.
Pesach: 6, 7 en 8 april. Soekot: 1, 2 en 3 oktober.

Nes   Gadol   Haja   Sjam
(Een groot wonder gebeurde daar)

Dit zijn de vier letters op de dreidel in de diaspora.
In Israël staat er in plaats van Sjam (daar) Poo (hier)

Joodse feest- en treurdagen 5775/2014/2015

Toe Bisjwat

Gut Purim
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