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REDACTIONEEL

Vrede?
Het valt niet mee om over de periode
die achter ons ligt een zinnig woord te
schrijven. Gruwelijk geweld in het Midden-Oosten. Een tijd waarin het nodig
blijkt synagoges en andere Joodse
gebouwen in Nederland te bewaken.
70 Jaar na de Bevrijding op 5 mei
1945 – een Bevrijding die ik me goed
herinner en zelf in een mensenmassa
op straat, lopend achter bevrijdende
tanks met soldaten die strooiden met
chocola – we hadden feestmutsjes
op en vlaggetjes in onze handen, een
‘feestjurk’ aan of voor wat daar voor
door moest gaan. Ik hield de hand van
mijn drie jaar jongere broertje stevig
vast en we deinden mee in de joelende en juichende massa. Ik voelde
mij niet blij.
Nu, 70 jaar later, is er nauwelijks
reden tot blijdschap als we het over
vrede hebben.
Toch wil ik een uniek en prachtig
beeld met u delen; ik hoop dat u dat
ook gezien hebt op de televisie: Noorwegen, misschien was het in Oslo:
een grote kring van jonge moslims,
jongens en meisjes, hand in hand, in
een grote kring rond een witte synagoge – het leek alsof ze een vredesdans
rond die synagoge dansten! Dat beeld
geeft hoop...
Ik wens u allen sterkte met het vele
herdenken, overal, in kranten, op de
televisie en de radio naarmate we
dichter bij 4 mei komen.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft
het er maar moeilijk mee...
Een hele goede Pesach toegewenst
en een zinvolle en vrolijke seideravond! Leshana Haba’a...

1/6 A4 (105 x 95 mm) € 37,50
¼ A4 (150 x 105 mm) € 50,-

½ A4 (210 x 145 mm) € 100,-

A4		
€ 200,De genoemde prijzen zijn per advertentie per nummer
(BTW is niet van toepassing)
De 5e advertentie is gratis als u 4 advertenties aaneengesloten plaatst.
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Ruth Lipschits-de Leeuwe

Kopij voor het volgende nummer
kan uiterlijk 15 mei 2015 als Word
document worden ingeleverd bij
ruthlipschits@gmail.com
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O.R.T.
Vervolg Moshé
In het vorige nummer hebben
we gesproken over zijn geboorte
en hoe hij blijvend aan de naam
Moshé is gekomen. In dit nummer
pikken we de draad weer op en
gaan we nog wat meer informatie
delen over de persoon Moshé en
hoe hij op verschillende momenten
bewijst geschikt te zijn voor het
leiderschap over het Joodse Volk.
Moshé moet vluchten
Moshé groeide op aan het hof
van Pharao, maar was zich zeer
bewust van zijn Joodse afstam
ming. Vaak ging hij kijken bij
zijn medejoden en probeerde hij
op de een of andere manier hun
lot iets te verzachten. Zo heeft
hij de sjabbat avant la lettre be
dacht. Hij ging naar Pharao en
zei tot hem dat zijn rendement
van zijn Joodse slaven veel meer
zou zijn als hij ze één dag rust in
de week zou gunnen. Pharao ging
akkoord met dit idee en zo kregen
de Joden één dag rust in de week.
Op een dag zag hij hoe een Egyp
tische opzichter een van de Joodse
slaven achtervolgde en wreed mis
handelde. Moshé keek om zich
heen en doodde de Egyptenaar
en begroef hem in het zand. De
volgende dag zag hij twee Joden
ruziemaken. Eén hief de hand
op, om de ander te slaan. Moshé
stopte hem, waarop ze tegen
Moshé zeiden: “Wil je mij soms
ook doden, zoals je de Egypte
naar hebt gedood?” Moshé schrok,
want nu bleek dat het wel bekend
was, dat hij een Egyptenaar had
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Zo eenvoudig was het niet
om Moshé te overtuigen de
Joden uit Egypte te leiden
– er moest onderhandeld
worden…
door rabbijn S. Evers

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

gedood. Nog erger, deze twee ru
ziënde Joden hebben Moshé ver
raden aan Pharao! (Ook later in de
geschiedenis heeft Moshé nog veel
te stellen gehad met deze Datan
en Awieram.) Pharao heeft daar
op Moshé ter dood veroordeeld,
maar Moshé is ontsnapt. De Mi
drasj vertelt, dat op het moment
dat de beul het zwaard liet neer
dalen, Moshé’s nek wonderbaar
lijk van graniet was geworden,
waardoor het zwaard afketste. In
paniek vluchtte Moshé en via om
zwervingen kwam hij in Midjan.
Moshé in Midjan
Nadat Moshé is aangekomen in
29 adar jaargang 28 nummer 1

Midjan gaat hij naar een bron. Dit
hebben we al vaker in de geschie
denis gezien dat men na een reis
naar een waterbron ging. Maar ook
hier ziet hij onrecht. De priester
van Midjan is Jitro en deze man
stuurt zijn dochters naar de bron
om het vee te drenken. Maar Jitro
is niet meer zo geliefd in Mid
jan. Hij was oorspronkelijk een
priester voor afgodendienst, maar
heeft de afgodendienst afgezwo
ren. Het gewone volk geloofde
echter wel nog in afgoden en
daardoor werden de dochters van
Jitro onheus bejegend en wegge
jaagd bij de bron. Moshé kan dit
niet aanzien en helpt de dochters.
Hierdoor zijn ze veel eerder thuis
gekomen; Jitro was zeer verbaasd.
“Waarom hebben jullie de man bij
de bron laten staan? Roep hem
en laat hem een maaltijd eten.”
Jitro bedoelde eigenlijk iets an
ders: “Roep hem, misschien wil
hij wel met een van jullie trou
wen?”. En dat is inderdaad wat
er gebeurd is. Moshé is getrouwd
met Tsiporah. Samen krijgen ze
twee zonen Gershom en Eliëzer.
Het brandende doornbosje
Al gauw levert Moshé het volgende
bewijs voor zijn geschiktheid als
leider. Hij wordt herder van het
vee van zijn schoonvader Jitro. Op
een dag is een schaapje verdwaald.
Moshé zoekt ver in de woestijn
naar het schaapje. Nadat hij het
schaapje gevonden heeft, geeft hij
het te drinken en leidt het terug
naar de kudde. Weer een voor
beeld dat Moshé opkomt voor de
3
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zwakkere, maar tegelijkertijd ook
niet het belang van het geheel van
de kudde, uit het oog verliest. En
dit is het moment dat G’d uitkiest
om Zich aan Moshé te openbaren.
Moshé ziet een brandend doorn
bosje dat wel brandde, maar niet
verbrandde. Nieuwsgierig gewor
den, gaat hij naderbij om dit te
bekijken en dan hoort hij plotseling
zijn naam roepen: “Moshé, Moshé!”
Stelt u zich even voor de schrik
van Moshé. Je ziet iets vreemds,
dat maakt je al wat gespannen
en dan plotseling vanuit het niets
wordt je naam geroepen! In mo
dern Nederlands zou je zeggen,
dat hij zich een rolberoerte schrok.
Waarom eigenlijk heeft G’d
gekozen voor deze wijze van open
baren? Verschillende verklaringen
worden gegeven. Het bosje staat
symbool voor het Joodse volk,
het vuur voor de ellende. Hoe
wel het Joodse volk wel getroffen
wordt door de ellende, wordt het
niet verteerd, het blijft bestaan.
Anderen verklaren dat het vuur
een symbool voor G’d is en de
doornen een symbool van de
ellende. G’d wil daarmee aange
ven, dat Hij meelijdt en mee
voelt met het Joodse volk.
Moshé heeft hier de opdracht ge
kregen om het leiderschap over het
Joodse Volk op zich te nemen en ze
uit Egypte te leiden. Moshé heeft
niet direct ja gezegd. Hij twijfelt
of hij wel de geschikte persoon is
en hij twijfelt of het Joodse Volk
wel voldoende verdienste heeft om
uit Egypte gevoerd te worden. G’d
antwoordt hem, dat Hij met Moshé

4

Mozes. Marmeren beeld van Michelangelo, omstreeks 1513-1516.
Rome, S. Pietro in Vincoli

meegaat en dat de verdienste van
het Joodse Volk in de toekomst
ligt, wanneer ze de Tora zullen
aanvaarden bij de berg Sinai.
Maar Moshé is nog steeds niet
happig om de opdracht te aan
vaarden. Hij voert aan dat hij een
spraakgebrek heeft. Uiteindelijk,
na een week onderhandelen gaat
Moshé akkoord. Het is echter wel
zo geregeld dat zijn broer Aha
ron zijn spreekbuis zal worden.
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Tachtig jaar is Moshé oud, nu
hij terugreist naar Egypte om
de taak op zich te nemen die G’d
hem heeft opgedragen: “Bevrijd
Mijn volk, opdat ze Mij dienen.”
Op Pesach vieren we het succes
van Moshé!!
Pesach Sameach wekasjér!

JaG

Vervolg op 350-jarige herdenking van de oudste Joodse
begraafplaats in Workum
Dit is wel een heel bijzondere foto, gemaakt ter gelegenheid van de 350-jarige herdenking van de oudste
Joodse begraafplaats in Friesland (in Workum), eind augustus vorig jaar.
De foto is een aanvulling op het artikel over deze gebeurtenis in het vorige nummer van JaGDaF (129).
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Minje

door Tea G. Rienksma

Onder grote belangstelling hield
Sam Drukker (Goes, 1957) in
december jl. in Pictura in Gronin
gen een Galerie talk naar aanlei
ding van zijn Minje-project. Een
buitengewoon project waarin hij
gedurende een vrij korte periode
tien volwassen mannen heeft
geportretteerd die de Holocaust
hebben overleefd. Ieder schil
derij is anders van formaat, van
kleurstelling, van sfeer. Het ene
portret omvat bijna de gehele ge
stalte van de betreffende persoon,
het andere toont alleen het gelaat.
Tien mannen met ieder een eigen
verhaal en achtergrond. Wat zij
gemeenschappelijk hebben is dat
ze de oorlog hebben overleefd
en dat ze allen op tamelijk hoge
leeftijd zijn, hoewel inmiddels
reeds een aantal zijn overleden.
Met elkaar vormen zij minje - Jid
disj voor minjan.
Eerbetoon aan overleving en
overlevering
De portretten zijn in het voor
jaar van 2014 voor het eerst ten
toongesteld in het Joods Histo
risch Museum in Amsterdam, zijn
daarna naar Zwitserland gegaan
en vervolgens dus naar Groningen.
Er is veel publiciteit geweest en
heel veel belangstelling. Dat heeft
te maken met het prachtige werk
dat Sam Drukker maakt en zijn
grote kwaliteit als kunstenaar.
Maar wat dit specifieke project be
treft zeker ook met de thematiek.
70 Jaar na het einde van de
Tweede Wereldoorlog zijn de pijn
en het verdriet van de Sjoa nog vol
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op aanwezig. Sam Drukker noemt
zijn minje-project zelf een eerbe
toon aan de overleving en de over
levering. Het doorgaan en door
geven van generatie op generatie,
niet alleen van de pijn en het ver
driet maar ook van de kracht en de
vitaliteit van het Joodse volk. De
aanwezigheid van een van de in
middels hoogbejaarde en vitale ge
portretteerden (Han Ponneker) bij
de opening in Groningen was daar
een ontroerende getuigenis van.
In zijn praatje vertelde Sam
Drukker hoe het schilderen van
een portretje van een vermoord
Joods meisje in zekere zin de aan
zet vormde voor het minje-project.
De kleine zieke Roosje van der
Hal werd tijdens de oorlog vanuit
kamp Westerbork naar het Aca
demisch Ziekenhuis in Gronin
gen gebracht en daar liefdevol
verzorgd en verpleegd. Nadat ze
genezen was ging ze terug naar
het kamp en werd daar drie
weken later op transport gezet
naar de vernietigingskampen.
Op een gegeven moment werd
Sam Drukker opgebeld door
een oude dame die het portretje
had gezien. Zij bleek Roosje ver
pleegd te hebben. Dit voorval
deed Sam Drukker beseffen dat
er nog steeds mensen zijn die de
oorlog zelf hebben meegemaakt,
maar dat er een moment komt
dat deze generatie er niet meer is.
Dit gegeven bracht hem ertoe op
zoek te gaan naar overlevenden
en een eerbetoon te brengen aan
hen die de verschrikkingen heb
ben meegemaakt. Dat het tien
mannen werden en geen vrou
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wen heeft volgens Sam Druk
ker te maken met het gegeven
dat hij allereerst aan mannen
had gedacht. Pas later stelde hij
het aantal volwassen mannen op
tien, hetgeen Minje* betekent.
Zo ontstond het Minje-project.
Een project waarin hij - zoals hij
zelf aangaf - een mogelijkheid
zag om zijn eigen worsteling met
zijn Joodse achtergrond en de
verwerking van het trauma van
zijn vader een plaats te geven.
Familiegeheim
Een paar weken na de opening
van de tentoonstelling in Pictura
zoek ik Sam Drukker op in zijn
atelier in Amsterdam Oud- West.
Zijn minje-project raakt me, ik
vind zijn stijl van schilderen heel
erg mooi en ben dol op zijn teke
ningen, maar vooral raakt mij
zijn persoonlijke verhaal bij het
minje-project, zijn zoeken naar
een verbinding tussen zijn eigen
Joodse achtergrond en zijn kunste
naarschap. Dus beklim ik de kale
houten trappen van een voormalig
drukkerijtje in de Amsterdamse
Kinkerbuurt, laaf me aan de geur
van verf en terpentijn en ben
onder de indruk van willekeurig
neergezette schilderijen waarvan
ik een aantal herken van tentoon
stellingen of van afbeeldingen.
Een onlangs geportretteerde Jan
Cremer kijkt me een beetje vorsend
aan. Op de grond liggen vellen tek
enpapier met snelle schetsen van
een naakt dat Sam de vorige dag
heeft gemaakt. “Ik ben een heel
gedisciplineerde werker”, zegt hij,
”ik woon ergens anders, dus iedere
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dag stap ik op mijn fiets en ga
naar dit atelier en ga aan de slag”.
Voor JaGDaF-lezers is Sam Druk
ker geen onbekende, zie de cover
van het blad. Ook is wel duidelijk
dat hij een Joodse achtergrond
heeft. Tijdens zijn Galerie talk in
Groningen gaf hij zelf aan dat zijn
Joodse achtergrond als thematiek
zijn hele leven al belangrijk voor
hem is. Ik zeg hem dat ik zelf de
indruk heb dat hij in de loop der
jaren in zijn werk steeds dichter
op die Joodse identiteit komt te
zitten. Hij kijkt mij verrast aan.
“Nou, dat ervaar ik als een com
pliment. Kijk, het zit niet in het
schilderen van een menora, maar
het moet iets zijn wat meer in al
gemene zin in je werk moet komen
te zitten. Het kan zijn dat dat lang
zamerhand wel gaande is. Feit is,
dat ik al heel lang bijna obsessief
met het Jodendom bezig ben.”
Er werd niet over gepraat…
“Mijn opa, arts in Delfzijl en
zeven van zijn broers en zussen en
hun gezinnen werden vermoord.
Maar thuis hadden we het daar
nooit over. Ook met mijn broers en
zusters praatten we er niet over.
Ik weet dat twee van mijn zussen
op een gegeven moment in Israël
zaten en dat mijn vader aan de ra
dio gekluisterd zat ten tijde van de
Zesdaagse Oorlog. Maar ik legde
de link met onze Joodse achter
grond niet. Totdat ik op een keer ik was een jaar of 16 - de stamboom
van mijn familie zag en ontdekte
hoeveel familieleden vermoord
waren. Toen kwamen de vragen:
waarom werden de Joden vervolgd
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en vermoord, wat had dit met mij
te maken? Ik durfde het mijn va
der niet te vragen en mijn moeder
hield hem altijd uit de wind. Ge
lukkig had ik in Assen een Joods
vriendje die met een soortgelijk

familiegeheim worstelde en we
hadden toen veel aan elkaar. Toen
mijn vader stierf was ik vooral
kwaad op hem. Omdat hij mij niets
verteld had, me niet gesteund had,
geen echte vader was geweest.”

Han Ponneker. Uit: Sam Drukker, Minje/Minyan, 2014
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Zoeken naar eigen identiteit
Sam staat op om koffie te halen en
zegt dat er mensen zijn die vinden
dat hij in zijn minje-project vooral
10 keer zijn eigen vader heeft ge
schilderd. Hij haalt zijn schoud
ers op.”Tja, dat zou kunnen.”
Hij pakt het boek Minje/Minyan**
erbij, uitgegeven bij de tentoon
stelling vorig jaar in het Joods
Historisch Museum. Hij vertelt
hoe iemand anders iets over dit
project en over hem zou schrijven,
maar toen hij dat las vond hij het
niets. “Ik dacht toen, ik schrijf het
liever zelf en dat heb ik gedaan.”
Hij begint te lezen. “...In 2010
werd ik gevraagd om een postu
um portret te maken van Roosje
van der Hal, ... Ik heb nooit be
grepen hoe je na zo’n periode ver
der gaat. Ik heb mijn vader altijd
willen vragen hoe hij zich voelde.
Ik wilde weten hoe hij er - lang
zaamaan - achterkwam wat er ge
beurd was. En hoe je dan verder
moet. Mijn ouders kenden elkaar
al in de jaren dertig. Ze waren
zeven jaar verloofd en trouwden
onmiddellijk na de oorlog. In ok
tober 1945. Er waren geen bloe
men te krijgen, dus plukte mijn
moeder Bruidssluier in het bos...”
Hij legt het boek weg. Even
is het stil. Dan zegt Sam: “Ik
heb dit nooit meer gelezen na
dat ik dit geschreven had. Toen
ik dit opgeschreven had dacht
ik, nu durf ik ermee naar bui
ten te komen, nu ben ik klaar.”
We praten door over zijn Joodse
achtergrond en over het zoeken
naar een eigen identiteit. Juist
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waar er geen vanzelfsprekende
erkenning is, moet je helemaal
zelf een antwoord vinden. Hij
zegt: “In mijn kunst ben ik al
tijd heel autonoom geweest. Toen
ik afstudeerde aan de Academie
Minerva in Groningen schilderde
ik niet volgens de ‘mainstream’.
Ik heb mijn eigen weg gevolgd.
Maar die andere zoektocht is niet
zo gemakkelijk. Wij waren thuis
vooral humanistisch opgevoed en
ik wist weinig af van het Joden
dom. Via Joods Maatschappelijk
Werk heb ik een tijdlang aller
lei cursussen gevolgd. Ik ben de
bijbel gaan lezen. Ik heb destijds
series tekeningen en schilderijen
gemaakt naar aanleiding van bij
belse verhalen. Het Joodse thema
was er altijd op een of andere ma
nier wel. Zo zat ik in 2004 een
jaar in Barcelona en heb daar het
Joodse leven getekend. Naast il
lustraties voor JaGDaF heb ik ook
illustraties gemaakt voor het NIW
en voor de Nieuwe Hagada van
Beit Ha’Chidush Amsterdam***.”
Sam pakt een ander boek over zijn
werk en laat mij een foto zien van
een schilderij van twee meisjes
die de chanoekakaarsen aanste
ken. “Kijk, dit heb ik in 2004 ge
schilderd. Het was een opdracht.”

Is dat geen betekenisvol symbool
voor de weg die Sam Drukker gaat?
Ik blijf hem in ieder geval volgen.

* Minje/minjan staat voor een
groep van tien volwassen Joodse
mannen, die aanwezig moet zijn
opdat in de eredienst bepaalde
gebeden, zoals het Kaddisj gezegd
kan worden of als er uit een
Torarol gelezen wordt.
** Sam Drukker, Minje/Minyan,
Amsterdam, 2014.
Uitgegeven ter gelegenheid van
de tentoonstelling in het Joods
Historisch Museum in Amster
dam.
*** Nieuwe Hagada, Uitg.
Beit Ha’Chidush, Amsterdam,
5772/2012.
Zie ook www.beithachidush.nl

Hoe kijkt hij nu aan tegen zijn
werk? Sam: “Ik ervaar het minjeproject als een antwoord op mijn
zoektocht. Dit ben ik helemaal
zelf. In dit werk komt alles bij el
kaar. Hoe het verder gaat? Geen
idee. Je moet in beweging blijven.
Ik ben nu voorlopig even heel an
ders bezig. Ik schilder voeten.”
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Je ne suis pas Charlie
door rabbijn Shimon Evers

Ongetwijfeld staan de beelden
van de grote demonstraties in
Parijs en elders (8 januari) u nog
voor ogen, met duizenden mensen
met bordjes Je suis Charlie.
Recent hebben we allemaal ge
hoord en gelezen over de aansla
gen op het Franse satireblad
Charlie Hebdo en aansluitend
de aanslag op de kosjere super
markt. Verschrikkelijke beelden
van verschrikkelijke gebeurtenis
sen.
Maar staat u mij toe, om toch een
kanttekening te maken, al doe
ik dat heel voorzichtig. Op geen
enkele wijze wil ik de suggestie
wekken dat de makers van dit
blad het noodlot over zich heb
ben afgeroepen. Nee, en nog eens
nee. Binnen onze rechtsstaat zijn
er genoeg mogelijkheden om je
afkeuring over iets duidelijk te
maken. Wapens zijn niet de in
strumenten die daarbij gebruikt
moeten worden!!
En toch wil ik mijn kanttekenin
gen maken bij het fenomeen ‘vrij
heid van meningsuiting’. Ik wil
een onderscheid maken tussen
‘vrijheid van meningsuiting’ en
‘vrijheid van kwetsen/beledigen’.
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Jazeker, hier in West-Europa
hebben we het recht om vrijelijk
onze menig te uiten. Maar geeft
dat recht ons ook het recht om
anderen te kwetsen in datgene
wat voor hun heilig is door middel
van tekeningen, woord of gezang
of welke andere vorm dan ook?
Je hoeft maar een beetje op
internet rond te kijken en je ziet
duizenden antisemitische car
toons, enz. Natuurlijk, wij grijpen
niet naar de wapens, maar ik
kan wel degelijk zeggen, dat ik
niet blij ben met die tekeningen
of andere uitingen van ‘het vrije
woord’. En net zo goed als ik dat
niet fijn vind, zo vinden vele an
deren dat ook niet fijn, Joods en
niet–Joods. Ik begrijp heel goed
dat het enorm moeilijk is om wet
telijke grenzen te stellen, wat wel
en wat niet kan, maar ik denk
dat ieder voor zichzelf wel een
ethische grens zou moeten stellen
hoever hij gaat met uitingen over
anderen. Vandaar mijn stelling:
“Je ne suis pas Charlie”

Illustraties van Internet: 'Charlie' in de publiciteit in de wereldpers
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Herdenking Apeldoornsche Bosch
door opperrabijn Binyomin Jacobs
Apeldoorn, 21 januari 2015

Tussen twee gedachten word ik
heen en weer geslingerd. Houd
het kort, want het zal wel koud
zijn. Maar ook: raffel het niet af,
geef de herdenking ruim de tijd,
niemand denkt meer aan ze. Het
enige wat ze nog hebben is dit
prachtige monument en dit mo
ment van samenzijn.
Ieder jaar had ik het gevoel dat
onze bewoners van het Apel
doornsche Bosch en van het
Paedagogium Achisomog* per
jaar steeds verder van ons van
daan raken. Meer en meer ver
worden ze tot historie uit een
vervlogen tijd.
Maar dit jaar voel ik ze dichterbij
komen. Dit jaar ben ik meer dan
vorige jaren ervan doordrongen
dat de geschiedenis helemaal
geen geschiedenis is, maar akelig
dicht komt bij de actualiteit van
vandaag.
De public relations specialist van
de Holocaust, de schurk Goebels,
heeft zijn opdracht akelig pro
fessioneel uitgevoerd. Eerst als
testcase de Kristalnacht: de
wereld zweeg. Toen de tweede
testcase, de officiële verklaring
bij de Wannsee Conferentie over
de Endlösung: de wereld zweeg.
En daarna de gaskamers, in de
wetenschap dat: de wereld zal
zwijgen.
En zo, ook in ons veilige en ver
trouwde Nederland, zou het
allemaal wel mee vallen na de
Duitse inval op 10 mei 1940. De
Joden werden niet meteen ver
moord. Geen koosjer vlees meer,
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een radio inleveren, niet meer
naar de bioscoop, een Jodenster
dragen, niet meer naar het park,
Joden alleen naar het Joodse
Apeldoornsche Bosch… en zo kon
het geschieden, via de weg der
geleidelijkheid, dat onze bewoners
en patiënten met hun begelei
ders na dagen van afschuwelijke
ontbering in stinkende donkere
beestenwagens levend werden
verbrand op de brandstapels van
de hel van Auschwitz. Zelfs de
gaskamers werden hen niet ver
gund.
En vandaag? Meisjes en vrouwen
worden als seksslavinnen ver
handeld en verkracht, maar dat
is ver weg. Gelijk ten tijde van de
Franse guillotine worden hoofden
en gros afgehakt, maar ook dat
is niet in ons veilige Polderland.
Wij schrikken even als het een
westerse journalist betreft, maar
pakken daarna de gewone alle
daagse draad weer op en zwijgen,
uit gewenning. We sluiten onze
ogen voor het gegeven dat ook
in ons eigen veilige landje, dat
we vooral veilig willen houden,
ook vrouwenhandel gewoon is
geworden. Het Joods Museum in
Brussel willen we graag ver weg
zien, terwijl het schrikbarend
dichtbij is en Parijs is op bijna
loopafstand bereikbaar.
Ik sprak een burgemeester van
een middelgrote stad: in zijn stad
is het veilig en moet de Joodse
Gemeente niet zeuren. Maar in
de nabuurgemeente, minder dan
een half uur verwijderd, heeft
collega burgemeester een totaal
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andere visie en pleit voor grote
alertheid en waakzaamheid.
Gewenning slaat toe. Ons kan
dit niet gebeuren. Wij zijn
Nederland, niet Frankrijk.
Nederland wil zo graag anders
zijn, veilig, Gaat u maar rustig
slapen, liet premier Colijn de be
volking weten aan de vooravond
van die 10de mei 1940…
En zo komen de stumpers van het
Apeldoornsche Bosch en van het
Peadagogium Achisomog steeds
dichterbij.
Laten we hen gedenken, bidden
voor hun zielenrust, hen smeken
bij de Allerhoogste te pleiten
voor ons welzijn, onze veilig
heid en voor menselijkheid in de
gehele wereld. Laten wij vooral
niet vergeten hoe de weg van de
geleidelijkheid, ook nu weer, zijn
vernietigende taak aan het ver
richten is.
De oplossing?
Symptoombestrijding door be
waking verlicht pijn, maar ge
neest niet. Opvoeding, educatie,
onderwijs, gebed, aanwezigheid
van scholen bij deze bijeenkomst,
strijden tegen gewenning en in
diepe stilte denken aan de stum
pers van het Apeldoorsche Bosch
en het Paedagogium Achisomog…
Laten we bidden voor hun zielenrust.
Kadiesj

*Achisomog betekent 'mijn broe
der tot steun' (red.)
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Monument van Ralph Prins (1993) met als tekst een citaat uit het gedicht Het Carillon van Ida Gerhardt:
“Nooit heb ik
wat ons werd ontnomen
zo bitter liefgehad”.
Met het monument wilde ontwerper Ralph Prins (1926-2015) (niet op de foto) in eerste instantie niet naar
het verschrikkelijke lot van de bewoners van het Apeldoornsche Bosch verwijzen (verbeeld met de vlammen
aan de achterzijde van het monument), maar naar de liefdevolle band tussen patiënten en verplegend perso
neel. Het ‘Zwarte Kruis’ is het embleem dat verplegers in de psychiatrie dragen.
Ralph Prins is op 23 januari jl. overleden. Als bekendste kunstwerk/monument is waarschijnlijk wel het
Nationaal Monument Westerbork, dat op 4 mei 1970 werd onthuld door koningin Juliana.
Hij was een buitengewoon veelzijdig kunstenaar. Dat blijkt o.a. uit het feit dat hij over de hele wereld
geëxposeerd heeft met een diversiteit aan werk.
Vanuit kamp Westerbork werd hij uiteindelijk op transport gezet naar Theresienstadt. Vanuit dit kamp
werd hij tegen het einde van de oorlog met 200 andere Joden naar Zwitserland gebracht.

DaF
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Terug naar de hel
door Simon Soesan

We kunnen moeilijk zeggen dat we er blij mee zijn. Maar het geeft ons
wel een gevoel van voldoening. Elk jaar gaan Israëlische scholieren uit de
examenklassen van middelbare scholen naar Polen. Niet iedereen gaat mee,
want niet iedereen kan het betalen. De reis is namelijk behoorlijk duur. De
kinderen bezoeken daar het getto van Warschau, Auschwitz en Majdanek,
onder de leus ‘Mars van de Levenden’: de Joden die nog leven eren diegenen
die op zo’n gruwelijke wijze vermoord zijn.
De reis vergt heel wat logistieke
voorbereiding. Al het eten moet
kosjer zijn en ook is uitgebreide
beveiliging nodig, wat de prijs
niet ten goede komt. Jaren
geleden hebben wij al besloten
dat onze kinderen dit moeten
zien. Om te begrijpen, om te
onthouden, om nooit te vergeten
en vooral om het verder te
vertellen. De groepen worden
begeleid door overlevenden die
hun eigen verhalen vertellen.

de gaskamers zien, waar duidelijk
de slachtoffers met hun laatste
kracht met hun nagels in de
muren klauwden, is heel zwaar
voor ze. Daarom wordt de familie
verzocht iets mee te geven in een
envelop. Iets persoonlijks. Wie
dat wil, mag voorlezen wat hij of
zij ontvangen heeft. Wij gaven
onze dochter een envelop mee met
een persoonlijke brief van haar
moeder, broertje en zusje, en iets
van mij.

Onze dochters wilden en gingen.
Onze zoon is afgelopen jaar
geweest. De Sjoa omvat een
integraal deel van onze Joodse
geschiedenis en dus van onze
toekomst. Onze kinderen doen,
zoals zoveel anderen, hun
militaire dienst in de Joodse
Staat. Een reis naar de Sjoa
geeft ze, in onze ogen, het juiste
perspectief waarom Israël bestaat
en waarom we alleen op onszelf
kunnen vertrouwen als het op
verdedigen aankomt.
Een vast gebruik tijdens deze
reis is om de kinderen te troosten
nadat ze door de gaskamers
hebben gelopen. Dit gedeelte van
de reis, waar de kinderen de door
gas blauw uitgeslagen muren van

Het volgende is een vertaling
van wat ik onze dochter meegaf,
wat zij las en later voorlas toen
ze, geschokt door wat ze gezien
had, even bij moest komen. Ik
publiceer het in herinnering aan,
en ter nagedachtenis van alle
slachtoffers, maar speciaal ter
nagedachtenis van wijlen Simon
Caun (1926-1942), de oom wiens
naam ik draag en die ik nooit heb
gekend.
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Liefje van me,
Hier ben je dan, op de plaats
waar het ergste van het ergste
is gebeurd. En slechts korte tijd
geleden begreep ik dat mijn
moeders broertje Simon niet in
Sobibor maar in Auschwitz is
vermoord. Meer dan zestig jaar
later is mijn moeder er nog steeds
dagelijks mee bezig.
Ze wacht nog altijd op haar
broertje, die toen is heengegaan,
En voor haar was dat gister,
want de tijd is stil blijven staan.
Ze herinnert zich hoe het was en
berouwt elk moment
Dat ze niet heeft kunnen zeggen
hoeveel ze hield van de kleine
vent.
En ik zie altijd in haar ogen, het
verlangen naar die knul
En hoe het leven sindsdien voor
haar, vol zit met flauwekul.
Ik zie haar vader die het juist
vond, dat hij naar het werkkamp
ging,
‘Doen wat je gezegd wordt,
en geen discussies onder geen
beding.’
En ik zie het moment van
afscheid tussen broertje en zijn
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Herdenkingsstenen
Veendam Wildervank

zus,
Vochtige ogen, vol met angst, en
een laatste kus.
En ik kreeg de naam van Simon,
die toen is heengegaan.
Want ik werd geboren op die
datum, en ik ben trots op mijn
naam.
En ik zie dan door haar ogen, en
voel dan bovendien,
Hoe ze geloofden dat het goed
was, en dat ze hem gauw weer
zouden zien.
En ik denk dan aan haar vader,
over de schuld die nooit verdween,
En mijn moeder met haar zuster,
zonder broertje - en heel alleen.
Maar vandaag zag jij, mijn kind
De plek des onheils, en ik weet
wat jij ervan vindt.
Je ziet, je voelt en je begrijpt het
leed,
En eerlijk gezegd, mijn lief kind,
is het tijd dat je het weet.

kinderen en hun kinderen dit
alles zullen weten.
En ze wacht nog altijd op haar
broertje, maar hij kijkt haar
constant aan.
Want via mij en via jou
Blijft hij bestaan.
Papa

© Simon Soesan
(Deze column verscheen eerder,
in 2007, in het NIW en op 30
januari 2015 op de website van
Crescas)
Simons moeder is in december
2013 overleden

En hij is daar ergens, tussen de
as,
Met honderden familieleden, en
niets is meer zoals het was.
Want allen kwamen hier, en hier
zijn ze vermoord,
Hier eindigden de verhalen, hier
spraken ze hun laatste woord …
Ze wacht nog altijd op haar
broertje, die toen is heengegaan,
En voor haar was dat gister,
want de tijd is stil blijven staan.
En Oma en Opa vragen ons het
te onthouden en om het nooit te
vergeten,
En dat wij zorgen dat onze
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De Stichting Herdenkingsstenen
Veendam Wildervank (www.
shvw.nl) is voornemens dit jaar
(start april/mei) herdenkings
stenen te plaatsen voor de huizen
van voormalige Joodse bewoners
van de gemeente Veendam en
Wildervank die zijn weggevoerd
en vermoord in de concentratie
kampen.
Nu zijn we opzoek naar eventuele
familieleden om deze nabestaan
den de mogelijkheid te kunnen
bieden om de steenleggingen van
hun familie bij te kunnen wonen.
Eveneens zijn wij op zoek naar
verhalen over de Joodse medebe
woners, ook de gewone dagelijkse
verhalen, gebeurtenissen. Alles
is welkom. Daarbij natuurlijk ook
foto’s. Wie weet zijn er nog onbe
kende foto’s, buurtfoto’s, vereni
ging -of schoolfoto’s. We zouden
iedereen willen vragen: kijk nog
eens in oude fotoalbums of foto’s
in schoenendozen etc. Ook als
men denkt dat het verhaal niet
belangrijk genoeg is of dat de foto
te klein of onduidelijk is – alles is
welkom. We hopen op zoveel mo
gelijk respons.
U kunt ons bereiken via onze
site www.shvw.nl of u kunt bellen
met onze secretaris,
de heer Broekema: telefoonnum
mer 0598- 616411.
Namens de Stichting,
Ankie Steenhuis
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Het creatieve proces van Anjo Mutsaars
door Marcel Wichgers

Anjo Mutsaars kwam jaren
geleden in de synagoge in
Groningen zomaar uit de hemel vallen. Per e-mail.
Of de Stichting Folkinge
straat Synagoge haar teken
kunsten kon gebruiken,
schreef ze. Bijvoorbeeld met
een kleurplaat. Zeker kon
de stichting dat. Het was het
begin van een vruchtbare samenwerking.
In de synagoge kwamen steeds
meer kinderen van alle soorten
van onderwijs op bezoek voor een
rondleiding. Plannen waren in
de maak om in het gebouw een
heuse educatieve afdeling in te
richten, genaamd Cool in Sjoel.
Kleurplaten en andere visuele mid
delen zouden daarin goed passen.
Voorzichtig werd een eerste stap
overeengekomen: heel graag een
kleurplaat! Een paar dagen la
ter verscheen een e-mail met
in de bijlage een grote verras
sing: twee schitterende zwart-wit
afbeeldingen. Een met een barmitswajongen en de ander met
een bat-mitswameisje. Tegen de
achtergrond van de fraaie Moor
se vormen van de Groningse
synagoge. Helemaal perfect.
Het was het begin van een samen
werking met Mutsaars die tot als
maar meer leidde. Ze ging advie
zen geven over de vormgeving van
de inmiddels gereedgekomen afde
ling Cool in Sjoel op de voormalige
vrouwengalerij in de synagoge.
Afgesproken werd dat ze voor ieder
thema, zoals de Joodse feestdagen,
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de kosjere keuken en de choepa,
een illustratieve plaat zou maken,
uitmondend in een stripboek. Het
is momenteel allemaal in de maak.
Een nieuwe uitdaging kwam in
het verschiet toen het mikwe in
het Rabbinaatshuis werd ontdekt
en blootgelegd. Anjo Mutsaars
raakte er zodanig door geïnspi
reerd, dat ze begon over te lopen
van ideeën om de mikweruimte in
een mooi en passend jasje te ste
ken. E-mails met ontwerpen vlo
gen heen en weer. Vrijwilligster
Catharina Groenendal voorzag
Mutsaars daarbij van de nodi
ge inhoudelijke informatie.
Resultaat: een fraaie inrich
ting van het mikwe met teksten,
mikwe-taferelen, kleurige platen
met bloemmotieven, een touwel
teil en heuse neppe palmen. Klaar
is het nog niet: Mutsaars zit nog
volop in haar creatieve proces.
Goede bekende
Dat Anjo Mutsaars uit de he
mel kwam vallen, behoeft enige
nuancering. Heel wat jaren ge
leden leverde ze al illustraties
aan JaGDaF. De eindredactrice
van dit blad en Mutsaars ken
den elkaar voordien al via hun
gezamenlijke werkkring, uitge
verij Wolters-Noordhoff in de
stad Groningen. Mutsaars was
er illustratrice van jeugdboeken.

Na de middelbare school volgde
ze de opleiding tot illustratrice
en grafisch vormgeefster aan de
Academie voor Beeldende Kunst
in Arnhem en aan Academie Mi
nerva in Groningen. Al tijdens
haar opleiding kreeg ze de op
dracht van uitgeverij Querido
om omslagen te maken voor de
Salamanderreeks. Later maakte
ze ook illustraties in opdracht
van andere uitgeverijen en voor
tijdschriften als Okki en Taptoe.
Na haar opleiding hield ze zich
een tijdje bezig met anatomische
tekeningen voor de universiteit.
Ze werkt momenteel vooral aan
educatieve uitgaven voor verschil
lende uitgeverijen. Ze maakt haar
illustraties digitaal, dat wil zeggen
dat ze haar schetsen op de compu
ter uitwerkt en soms combineert
met foto’s. Ze maakt ook korte te
kenfilms voor cd-roms en websites.
Mutsaars maakte ook illustraties
voor kinderboeken. In 1995 ver
scheen het eerste boek met haar
illustraties: De zondebokken (met
tekst van Brock Cole), gevolgd door
de serie over Pier, het kind van de
zee (met tekst van Elly Brassinga
en Hans Ludo van Mierlo).
Andere titels zijn: Mijn broertje
en ik (tekst Evelien van Dort),
Afi’s droom (tekst Joke Wit) en
Au, dat prikt! (tekst Joke Wit).

Anjo
Mutsaars
(Enkhuizen,
1953) zat als kind altijd en
overal te tekenen. Ze werd
daarin gestimuleerd door het
hoofd van haar lagere school.
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Tekening Anjo Mutsaars
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Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Een pesachverrassing…
Voordat ik aan het recept
toekom, speciaal voor Pesach,
ga ik eerst even een bijzon
dere herinnering ophalen.
Het was Pesach 1967 – ja, u
leest het goed. Wij woonden in
Haifa, Ies, kleine Deborah van
nog geen 2 jaar, en ik. De familie
van Ies woonde in Mitspé Ramon,
in de Negev bij de Machteesj
Hagadol. De broer van Ies was
daar leraar op de enige school.
We besloten in de pesachvakantie
op familiebezoek te gaan.
Stel u voor: Israël in de jaren
zestig van de vorige eeuw. Achteraf
was het een paar maanden voor
de Zesdaagse Oorlog, maar
dat wisten we toen nog niet.
In Israël kon je met Pesach absoluut
nergens brood kopen. Alle super
markten waren kosjer; niet-kosjere
supermarkten (die er tegenwoordig
wel zijn) bestonden eenvoudig
niet. Grote verschillen tussen
arm en rijk bestonden ook niet.
Ies werkte aan de universiteit van
Haifa; het bleek normaal wanneer
hij aan het eind van een maand
een salarisstrook ontving dat
daar een bedrag van iets van 150,lirot was afgetrokken voor het Is
raëlische Leger (als ‘lening’!).
Vierbaanswegen bestonden nog
niet. De hele weg van Haifa naar
Mitspé Ramon was een twee
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baansweg. Erg druk was het nog
niet op de wegen, maar het was
wel iets van 5 à 6 uur rijden, met
een klein meisje achterin de auto,
voortdurend babbelend in een
soort namaaktaal, soms slapend.
Heel Israël door van noord naar
zuid. Maar ach, we waren jong!
Het was te warm om eten voor
onderweg mee te nemen (airco in
auto’s of huizen bestond praktisch
niet), water natuurlijk wel – flessen
mineraalwater waren niet te koop,
tenminste ik herinner me dat niet!
Maar ja, wat moest je ook met
matses voor onderweg – geknoei.
Ergens halverwege moesten we
tanken en bij dat benzinestation
hoopten we iets eetbaars te vin
den (uiteraard geen broodje half
om). We hadden er niet over na
gedacht wat dat dan zou moeten
zijn. Nescafé was al een hele
traktatie. Hamburgers waren
in de aanbieding. We bestelden
twee hamburgers (Deborah at
praktisch niets, maïskolven, maar
die hadden ze niet). En toen kwam
de verrassing. In twee papieren
zakjes kregen we twee hamburgers
tussen...
halve
(vierkante)
matses! We keken elkaar aan...
natuurlijk, wat hadden we dan
gedacht? Enfin, zo’n tocht maakt
hongerig en dorstig. Zo probeer
den we voor het eerst van ons
leven een hamburger tussen

20 maart jaargang 28 nummer 1

matses te eten – gaat u het maar
eens proberen! Wat een gedoe.
En dan nu, zoals beloofd, een heel
lekker en eenvoudig gerecht voor
Pesach uit mijn geliefde Hon
gaars Joodse kookboekje (Old
Jewish Dishes, Zorica HerbstKrausz), ooit in het Joods Museum
in Budapest aangeschaft.
Matse met appel
Benodigdheden
2 hele matses
1 glas met zoete kiddoesjwijn,
gemengd met water
3 eieren
3 theelepels suiker
50 gram gehakte walnoten
2 grote appels
1 kaneelpijpje (of gemalen kaneel)
1 theelepel ganzenvet, tja,
Hongarije, kippenvet kan ook,
een beetje citroensap
Bereidingswijze
Besprenkel de matses met de wijn
en zet ze weg tot ze zacht zijn.
Schil de appels en maak er dunne
plakjes van en kook ze voorzichtig
met de kaneel en het citroensap
tot ze zacht zijn – voorzichtig
dat ze niet kapot koken.
Klop de eigelen met de suiker tot een
crème; meng dan de stijfgeklopte
eiwitten er voorzichtig door.
Leg 1 zacht geworden matse
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attent gemaakt dat in de vorige
drukken nauwelijks of geen aan
dacht aan de Nederlands joodse
keuken werd besteed. Dat heeft
ze ter harte genomen! “Ik heb
de Nederlandse bijdrage aan
de Joodse keuken onderschat.”
De uitbreiding is in de nieuwste
druk dan ook voorzien van een
inleiding over de Nederlandsjoodse
gemeenschap
en
10 recepten – als Besluit.
De viskoekjes, de haringsalade
met bietjes, de kugel met pe
ren en … uiteraard de bo
terkoek ontbreken niet.
Er is zelfs in één kolom aan
dacht besteed aan de ‘Joden
van België’; geen recepten.

in een passende ovenschaal.
Leg daarop de appelschijfjes.
Daar weer bovenop de andere matse. Daaroverheen het eiermengsel.
U kunt ook meer matses ‘weken’,
en nog een appel toevoegen en
vervolgens meer lagen maken. Op
het eiermengsel strijkt u tenslotte
het ganzen- of kippenvet – boter kan
waarschijnlijk ook. Dan langzaam
bakken in een voorverwarmde
oven van 180 graden.

De joodse keuken, Claudia
Roden
In Nederlandse vertaling ver
schenen in 1997 bij BZZTöH, ’s
Gravenhage
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Vertaling en bewerking: Hilary
Akers en Jonah Freud
Herdruk bij Fontaine uitgevers
BV, Hilversum
www.fontaineuitgevers.nl
Eerste druk 2011
Tweede (uitgebreide) druk 2015
Waarom zo’n uitgebreid colofon,
vraagt u zich misschien af.
Wel, dat heeft te maken met de
nieuwste tweede (uitgebreide)
druk die kersvers verschenen is.
Bijzonder daaraan is dat Claudia
Roden (Caïro, 1936) in de loop
der jaren een aantal goede
vrienden in Nederland heeft
gekregen. Zij hebben haar erop
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In het NIW van 30 januari jl. werd
uitvoerig aandacht besteed aan
Claudia Roden, die in Amsterdam
verbleef, en aan deze nieuwe
druk. Een foto zoals ze er nu
uitziet en een prachtige foto uit
haar ‘jonge jaren’ vergezellen het
uitgebreide artikel (Jigal Krant).
Toeval bestaat niet, wordt
gezegd, maar in de NRC van 3
februari jl. besteedde zelfs Jan
neke
Vreugdenhil
(culinair
journaliste) aandacht aan ‘onze’
Claudia Roden. Weliswaar met
een recept, niet bij de toegevoegde
Nederlandse recepten, maar uit
een vorige druk: Gehakte lever!
De joodse keuken, 2e herziene
druk
Claudia Roden, € 39,95
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Boeken

door Erik Kweksilber - met dank aan boekhandel Godert Walter
Alain Berenboom
Mr. Optimist
Dit boek van de in Nederland nog
onbekende Belgische schrijver en
advocaat Alain Berenboom ver
dient veel aandacht. Nee, laat ik
het anders zeggen: u doet uzelf
tekort door dit boek niet te lezen.
Meestal schrijf ik zo een aanbeve
ling aan het slot, nu begin ik ermee
opdat u weet wat u te doen staat
- ook als mijn schrijverij tekort
zou schieten om u te overtuigen.

vader, Mr. Optimist, die in de jaren
twintig naar Luik trekt om voor
apotheker te studeren. Daar weet
hij een baantje bij een goochelaar
te bemachtigen en even later ont
moet hij in Brussel zijn toekomstige
echtgenote. Het leven lacht hun
toe, maar dan barst de oorlog los.

De schetsen zijn pareltjes, zoals
die op blz. 57, over oom Harry op
reis met een koffer vol speelfilms
naar China door het vervallen
Europa van de twintiger jaren.
Of die op blz. 81 over de fanfare
in Maków. Of het stuk over het
na-oorlogse zwijgen op blz. 191.

Alain Berenboom is een Frans
talige Belg. Geboren in Brus
sel, met een vader uit Maków,
een sjtetl in de buurt van War
schau, en een moeder uit Vilnius.
Het boek is een biografisch ver
slag over het leven van zijn ouders
na hun emigratie vóór de oorlog
naar België en over hun familie.
Een biografie? Nou ja, schetsen
over hun leven, over ouders die hun
mond bijna nooit open deden over
vroeger, over Polen, over de oorlog.
Wat Berenboom desondanks over
dat verleden te weten is geko
men staat op de paparassen in de
dozen die hij na hun dood vindt in
de kelder van zijn ouderlijk huis.
Chaïm Bairenbaum en Rebecca
Bieniakonska waren hun na
men, apotheker en huisvrouw in
Brussel - Frans en Nederlands
waren de talen die ze gebruik
ten - geen woord Jiddisch, He
breeuws of Pools heeft Alain
uit hun mond gehoord, de talen
waarmee ze waren opgegroeid.
Maar door dat nagelaten archief
komt hij veel te weten over zijn
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Het is een ontroerend boek vol
tederheid. U hoeft het niet te mij
den als u eigenlijk, zoals ik, niet
meer met uw neus op de wreed
heden, op de verschrikkingen van
de oorlog gedrukt wilt worden.
Stuk voor stuk zijn het ontroeren
de en soms humoristische, dwaze
observaties, mooi geschreven
(maar geen mooi-schrijverij).
Ik schreef al dat u uzelf tekort
doet als u dit boek niet gaat
lezen (en dat geldt helemaal
als uw familie uit Polen komt).
Uitgeverij De Bezige Bij
€ 19.99
Meir Shalev Een geweer, een
koe, een boom en een vrouw
Het is Shalev weer gelukt een
‘pageturner’ te schrijven. En weer
gaat het over mensen in een land
bouwnederzetting in Israël: over
de grootouders van de vertelster,
haar man en haarzelf. Een boek
over grote liefde en heftige wraak,
over hard werken en veel spelen.
Een boek vol grotere en kleinere
verhalen, een raamvertelling zo
als Shalev die eigenlijk altijd
schrijft. Een boek waarin met
grote liefde het landschap wordt
beschreven. Een sensueel boek.
Het zijn bijna mythische ver
halen door de absoluutheid en
de heftigheid van de gevoe
lens van de hoofdpersonen.
Deze nieuwe roman vol met emo
ties, geschreven in dezelfde mee
slepende stijl en met de humor
die ook in zijn vorige boeken
zit, is een boek waar velen van
u plezier aan zullen beleven.
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Herinnert u zich nog de actie
Niet goed? Geld terug! bij boek
handel Godert Walter toen ja
ren geleden Shalev’s roman Een
duif en een jongen was versche
nen? Wat was dat een succes.
Dat succes verdient deze nieuwe
uitgave ook. Een boek om in één
ruk uit te lezen.
Uitgeverij Ambo/Anthos
€ 19,99

Boris Chersonski

Boris Chersonski Familie
archief
Boris Chersonski (1950) is
afkomstig uit een Joods-Russi
sche artsenfamilie uit Odessa.
Hij is psychiater en woont en
werkt in zijn geboorteplaats.
Familiearchief is een soort ro
man in dichtvorm die de ge
schiedenis vertelt van een JoodsRussische familie in Oekraïne
en Moldavië tijdens de 20e eeuw.
Gedichten worden afgewisseld met
foto’s en ansichten, met gebeden,
gesprekken van rabbi’s, beschrij
vingen van dromen en discussies
tijdens het kaarten, bespiegelin
gen over judaïca die op een vei
ling te koop worden aangeboden.
In sobere, indrukwekkende taal.
Naast
het
Russisch
staat
de Nederlandse tekst.
Uitgeverij Pegasus
€ 26.50

Foto en boekomslag van Internet
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Stolpersteine in de Groningse Schilderswijk
door Peter Vroege

Vanuit de Schilderswijk en
de aangrenzende wijk Kostverloren in Groningen zijn
in de Tweede Wereldoorlog
bijna 200 Joodse inwoners
gedeporteerd en vermoord.
Op initiatief van een aantal
wijkbewoners is de Stich
ting Stolpersteine Schilders
wijk Groningen opgericht.
De bedoeling is om voor alle
huizen van waaruit wijkgenoten zijn weggevoerd een
struikelsteentje te plaatsen.
De onderzoeksgroep van
de stichting is op zoek naar
biografische gegevens over de
slachtoffers en hun leefomgeving.
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De Joodse bewoners in de
Schilderswijk
Bijna 200 Joodse bewoners van de
Schilderswijk en Kostverloren zijn
vermoord in Duitse vernietigings
kampen. Ze woonden op 61 adres
sen, die in de onderstaande kaart
als zwarte stippen zijn aangegeven.
Het witte cijfer in iedere stip ver
wijst naar het aantal huisgenoten
dat is weggevoerd en vermoord.
(bron: Digitaal Monument Joodse
Gemeenschap in Nederland).
Het eerste deelproject: de
Wassenberghstraat
Op een Stolperstein zijn naam,
geboorte- en overlijdensgegevens,
alsmede de naam van het vernie
tigingskamp weergegeven. Maar
de stichting probeert ook zoveel
mogelijk biografische gegevens
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en levensverhalen boven water te
krijgen. Het eerste onderzoek heeft
het afgelopen jaar plaatsgevonden
en was gericht op de bewoners van
de Wassenberghstraat. Het gaat
hier om 11 adressen, van waar
uit 34 Joodse bewoners zijn weg
gevoerd. Bij het onderzoek zijn
bijzondere verhalen boven water
gekomen, die ook verwijzen naar
de Joodse geschiedenis buiten de
wijk. Bijvoorbeeld naar het ver
haal van het Joodsch Lyceum aan
de Violenstraat. Leopold Rijnveld,
bewoner van Wassenberghstraat
24, werkte daar als leraar Grieks
en Latijn; Gonda van Dam, bewo
ner van Wassenberghstraat 2a,
was hulp-conciërge op dezelfde
school. De biografieën en verha
len zullen te zijner tijd worden
opgenomen op de website van
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'Het Verhaal van Groningen'
(www.verhaalvangroningen.nl).
De Stolpersteine in de Wassen
berghstraat worden naar ver
wachting in de loop van 2016 en
2017 geplaatst. Het tweede on
derzoeksproject is gestart en
richt zich op de H.W. Mesdag
straat en het H.W. Mesdagplein.

Verzoek om informatie
De Stichting Stolpersteine Schil
derswijk Groningen is op zoek
naar herinneringen, verhalen en
documenten die ons kunnen hel
pen de omgekomen Joodse bewoners van Schilderswijk of Kostver
loren een levensverhaal te geven.
Heeft u informatie, dan zouden
we het erg op prijs stellen als u
contact met ons wilt opnemen.

Website:
www.stolpersteineschilderswijk
groningen.nl
Contact:
info@stolpersteineschilderswijk
groningen.nl
of: Matteke Winkel, Kraneweg
76-5, 9718 JV Groningen
Tel. 050-3137637;
Mobiel: 06 20611675

Stolpersteine voor de familie Steil in Harlingen,
20 augustus 2012

Stolpersteine voor vijf verzetstrijders in
Groningen, 11 april 2010
Gunter Demnig legt Stolpersteine in Glanerbrug,
29 april 2009
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Challot bakken

David en Nathan van Driel
Op woensdagmiddag, 21 januari
was het zo ver: rabbijn Shmuel
Spiero kwam bepakt en bezakt
bij ons om met ons challot te bak
ken! Dat wil zeggen alle voorbe

reidingen daarvoor; het afbak
ken moest thuis gebeuren. Hij
had alles bij zich – kleine teiltjes,
bloem, gist, zout, olie, eieren,
suiker en aluminium cakevor

men. Iedereen was enthouasiast
en druk in de weer�������������
en ging ten
slotte zeer voldaan naar huis.

Natasja met Rebecca op de arm,
Michael en Noam Frank

Noam aan het werk

David Vorenholt is klaar
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Benny’s grote avontuur

Een nieuw kinderverhaal van Lika
Tov over Benny, een eigenwijs bokje. In plaats van mee terug te
gaan met de rest van de kudde
geiten, loopt het ongehoorzame
geitje weg en houdt zich verscho
len. De herder heeft hem nog
gezocht, maar niet gevonden.  
Het verhaal speelt zich af in
de omstreken van de Dode Zee.
Daar zijn oases met groen, maar
vooral veel zandstenen klippen.
Hoog in de klippen zijn grotten,
waar mensen met veel moeite
naar toe kunnen klimmen. Voor
bokken en wilde berggeiten is
dat natuurlijk geen probleem.
Opa vertelt dit spannende verhaal
aan zijn kleinzoon voor het slapen

gaan. Elke avond een nieuwe episo
de. De illustraties tonen het woes
te landschap, maar laten ook wat
over aan de fantasie van de lezer.  
De kunstenares Lika Tov heeft
zich in haar grafiek laten beïn
vloeden door de grillige vormen
van Dode-Zeerol-fragmenten.
Tevens illustreert ze bijbelse ver
halen en maakt druksels met Is
raëlische en bijbelse thema’s. Ze
woont in Jeruzalem. Van daar
ben je in ongeveer een halfuur
bij Qumran en de Dode Zee.  
Lika liep al jaren rond met de wens
om voor kinderen de vondst van de
Dode-Zeerollen boeiend te maken.
In Groningen is die wens vervuld.

Tijdens de opening van de gra
fiek-tentoonstelling ‘Fragment en
Fantasie’ in de Groninger synago
ge, oktober 2013, gaf Lika uitleg
over de presentatie van haar werk.
Bij een paar illustraties las ze de
tekst uit het verhaal over het weg
gelopen bokje. Na de lezing kwam
de uitgever van uitgevershuis
NHWerkman naar haar toe. Hij
was heel erg enthousiast en bood
aan om dit uit te geven. Zo is deze
uitgave nu tot stand gekomen.
Op 11 maart 2015 is het boek
gepresenteerd in de Synagoge
Folkingestraat in Groningen.
Lika Tov, Benny's avontuur,
€ 14,95

Lika Tov. Uit: Benny's grote avontuur, Goat Black White
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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
>24 maart
19.30 tot 21.30 uur, Eeltsje Hiem,
Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ
Leeuwarden. Voor het Genoot
schap Nederland-Israël vertellen
Anke van Dijke en Linda Terp
stra van Fier Fryslân over hun
ervaringen van hun studiereis
naar Israël. Na de pauze is met
de leden de jaarvergadering van
het GNI. Info
secretaris@gnileeuwarden.nl
>25 maart
10 uur, plaats nog niet bekend
WIZO leesclub. Info wizofries
land@hotmail.com of tel. 058
2121 524.
>10 april
19.00 uur en 21.00 uur, voorma
lige Synagoge, Schoolstraat 24,
9951 EL Winsum. Entree: € 7,50
Muziekvoorstelling ‘Bevroren
tranen’ door Maarten Peters,
gezongen verhalen als kleine mo
numentjes.
Maarten Peters werd in 1999
gevraagd zijn lied ‘De treinen
hebben kleur’ dat hij schreef tij
dens de Kosovo crisis te zingen
op de 4 mei Herdenking in Kamp
Westerbork. Sindsdien schrijft en
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zingt hij elk jaar een nieuw lied
voor deze grote herdenking. Hij
heeft zijn liedjes verzameld onder
de titel ‘Bevroren tranen’ en hij is
uitgenodigd ze te zingen op vele
bijzondere plaatsen en gelegenhe
den.
Voor meer informatie: zie www.
sjoelplein.nl Reserveren is ge
wenst in verband met beperkte
ruimte via: info@sjoelplein.nl
>15 april, >20 mei, >10 juni
11.30 tot 14 uur, Restaurant De
Koningshof, Prinsenweg, Heeren
veen. De groep ‘Mifgasjiem’ heeft
gezellige sjmoes bijeenkomsten
met lekkere nasj. Info en opgave
JMW tel.0205776585.
>26 april
Viering van de Onafhankelijk
heidsdag van Israël in de Voor
malige Synagoge, Sacrament
straat 19 in Leeuwarden. Deuren
open om 12 uur, programma
van 12.30 tot 14.30uur. Daarna
verkoop tweedehands boeken en
WIZO stand. Vrij entree, collecte
bij de uitgang.
Groningen
>26 maart
Leesclub Shalom Culture. Voor
info ook voor de avonden op
16 april, 28 mei en 18 juni op
shalom.culture@gmail.com
>23 april, 21 mei 25 juni
19.30-21.30 uur, Rabbinaatshuis,
Nieuwstad 28, Groningen. Lezin
gen en gesprekken over Joodse
cultuur, leerzaam en gezellig.
Contact en aanmelden shalom.
culture@gimail.com
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Drenthe
Wat?
Cursus Oelpan Hebreeuws/Ivriet,
aangepast en onderwezen met
materiaal zoals op de oelpan
in Israël
Voor wie?
Voor iedereen die geïnteres
seerd is, beginners zowel als
gevorderden, oud of jong. Lezen,
schrijven, begrijpen en converse
ren in het Ivriet van elke dag.
Wat meer?
Uitleg van de gebruiken en feest
dagen zoals ze gevierd worden in
Israël.
Waar?
In Assen.
Wanneer?
Na overleg, zowel ‘s ochtends,
’s middags, als ’s avonds.
Informatie: Friedejet van Blan
kenstein, tel.0592-357149, of email: friedejet@gmail.com
Landelijk
>29 maart
Begin zomertijd
Museum Sjoel Elburg
>20 maart t/m 20 juni
De tentoonstelling 'Geleende
gezichten' 102 portretten van kin
deren uit Westerbork geschilderd
door Ada Stel. Eén van hen was
de Joodse Elburgse Gerda Stein
hauer.
Graaf Hendriksteeg 28081 CH,
Elburg. Info www.sjoelelburg.nl
>20 maart t/m 20 juni
Museum Elburg in de Juffer
straat de tentoonstelling ‘Post uit
de vergetelheid’.
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Joods Cultureel 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
>30 januari tot 14 juni
‘Joden in de Cariben’, vier eeuwen
geschiedenis in Curaçao en Suri
name.
> vanaf 19 maart
R.B. Kitaj: 'Unpacking My Libra
ry' in het Prentenkabinet.
De eerste tentoonstelling van zijn
werk in Nederland.
Kitaj was een fervent boekver
zamelaar en bibliofiel. Kitaj zegt
daar zelf over dat boeken voor
hem zijn, wat bomen voor een
landschapsschilder zijn.
Feestdagen
>2 april
Na zonsondergang zoeken naar
chameets en verklaring van nie
tigheid (kol chamira)
>3 april
5.25 uur begin vasten
10.37 uur chameetsverbod
11.00 chameets verbranden
20 uur begin sjabbat en jomtov
Eerste seideravond
>4 april
eerste dag Pesach
Tweede seideravond en begin
Omer tellen
>5 april
Tweede dag Pesach
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>6 t/m 9 april
Chol hamoed/tussendagen
>9 april
Begin jomtov 19.10 uur
>10 april
Zevende dag Pesach
Begin sjabbat en jomtov 19.10 uur
>11 april
Achtste dag Pesach
>16 april
Jom Hasjoa/herdenking
Holocaust
>22 april
Jom Hazikaron/herdenking
slachtoffers Israël
>23 april
Jom Ha’atsma’oet/Onafhankelijk
heidsdag Israël
>17 mei
Jom Jerusjalajiem/hereniging
van Jeruzalem
>21, 22 en 23 mei
Sjalosj jeminee/ drie dagen van
inkeer
>22 mei
Begin sjabbat 20.05 uur
>23 mei
Sjabbat, sjalosj jeminee en erev
Sjawoeot - lernnacht
>24 mei
Eerste dag Sjawoeot/Wekenfeest
>25 mei
Tweede dag Sjawoeot/Wekenfeest

Sjoeldiensten
In Leeuwarden worden sjoeldiensten gehouden in de syna
goge Slotmakersstraat 16. Wilt
u informatie over de Joodse Ge
meente, joodse lessen of over de
diensten, dan kunt u bellen met
de heer B. Troostwijk,
tel. 058 2884521.
Progressief Joodse Gemeente
Noord-Nederland (PJG NN)
www.pjg-noordnederland.nl
Elke drie weken sjabbatochtendof vrijdagavonddienst, en 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.
Wilt u info over de diensten en de
lernavonden, dan kunt u mailen
naar grunewald.frits@gmail.com
Bezoek onze website:
www.nig-groningen.nl
Voor informatie over de Joodse
Gemeente in Drenthe kunt u
bellen naar mevrouw T. van den
Hof-Frankenhuis,
tel. 0528 235070.
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Natuur als inspiratiebron voor architecten

In Museum De Buitenplaats in
Eelde is tot en met 12 april een ten
toonstelling te zien met maquettes,
bouwtekeningen, schetsen, bewe
gend beeld en foto’s van de ontwer
pen van Friedensreich Regentag
Dunkelbunt Hundertwasser (19282000) en het Amsterdamse archi
tectenbureau Alberts & Van Huut.
Het verbindend element tussen
Hundertwasser en Alberts & Van
Huut is de wijze waarop de archi
tecten schoonheid en harmonie
creëren ter bevordering van het
welbevinden van de mensen die in
de door hen ontworpen gebouwen
leven en werken. In vaktermen
wordt deze denk- en werkwijze ‘or
ganische architectuur’ genoemd.
De naam van de tentoonstel
ling, De Derde Huid, verwijst
rechtstreeks naar de gedachte
van Hundertwasser dat de mens,
naast zijn eigen huid en zijn kle
ding, een derde huid bezit: de
omgeving waarin hij woont. En
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juist die moet hij zoveel mogelijk
personaliseren, zodat de eigen
individualiteit behouden blijft.
Hundertwassers architectonische
werk valt op door het ontbreken
van rechte lijnen, de toepassing
van kleurrijke keramiek, bomen
die op het dak of uit vensters
groeien (hijzelf noemde ze ‘boom
huurders’) en een ongelijkmatig
vloeroppervlak. Een van de ken
merkende gebouwen van Albert &
Van Huut is het gebouw van INGBank in Amsterdam Zuidoost
en de Gasunie in Groningen.

Museum de Buitenplaats, in span
nende combinatie in de groene om
geving geplaatst door Alberts &
Van Huut, is een fraai voorbeeld
van organische architectuur, en al
leen al daarom een bezoek waard.
Voor meer informatie zie de website
van Museum voor figuratieve kunst
De Buitenplaats en de website van
Alberts & Van Huut International
Architects Studio for Organic
Architecture Planning & Design.
De tentoonstelling is tot en met
12 april 2015 te zien.

Foto's website De Buitenplaats
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Joodse feest- en treurdagen 5775/2015
3 april				
1e Seideravond
4 en 5 april			
Pesach
6 t/m 9 april			
Chol Hamo'eed
10 en 11 april			
Pesach
16 april			
Jom Ha'sjo'a
22 april			
Jom Hazikaron
23 april			
Jon 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 t/m 3 oktober Chol Hamo'eed
5 oktober			
Sjemini Atseret
6 oktober			
Simchat Tora
7 tot en met 14 december
Chanoeka

Aanbevolen

Op de website van de Israëlische Am
bassade vindt u onder het kopje 'Afdelin
gen' en vervolgens onder 'Cultuur' een zeer
complete Evenementenkalender.
website: http://thehague.mfa.gov.il

D R U K K E R IJ

GERLA C H

25 jaar

drukker
van
JaGDaF!

Huisstijlen • Leaflets • Bloks •
Posters • Logo’s • Full colour
Voor kwaliteit en service zit u bij ons goed!

Ulgersmaweg 13 • 9731 BJ Groningen
tel. 050 - 577 07 22 • fax 050 - 577 76 26
info@drukkerijgerlach.nl • www.drukkerijgerlach.nl
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BOEKHANDEL
GODERT WALTER
Literatuur
Geschiedenis
Judaïca
Groningana
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Natuur & Landschap

Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
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050 - 312 25 23
info@godertwalter.nl
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Voor onderhoud en reparaties aan uw
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.

