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Een zomernummer in juni – en nu 
nog de échte zomer! Dat wil zeggen, 
ook een beetje meer regen. Dat klinkt 
vreemd, maar toch zou ik dat wensen.

Ik zou iedereen willen aanraden 
deze zomer naar de sjoel in de 
Folkingestraat in Groningen te gaan. 
U zult niet weten wat u ziet, voelt en 
meemaakt. Een kleine aanwijzing zijn 
natuurlijk de foto’s in dit nummer die 
bij de installatie ‘Wasserette’ horen. 
De werkelijkheid echter is overweldi-
gend! Amos van Gelder is de kunste-
naar die ‘de was heeft opgehangen’... 
Gaat dat zien!

Bij de zomer horen ook ‘De drie we-
ken’ van 17 Tammoez (5 juli) tot en 
met de 9de Aw (26 juli); op die dag 
wordt de verwoesting van de eerste 
en de tweede Tempel herdacht en 
wordt er gevast. De eerste Tempel 
werd verwoest in het jaar 586 voor de 
gewone jaartelling, de tweede Tempel 
in het jaar 70. Drie weken van rouw, 
geen nieuwe kleren, ook voor het 
eerst geen nieuwe vruchten nuttigen 
– geen huwelijken, geen muziek. Zelfs 
het uiterlijk wordt enigszins verwaar-
loosd. En er zijn nog meer gebruiken 
op het gebied van voedsel. 

Wat u ook gaat doen, op vakantie of 
niet, naar eventuele activiteiten, festi-
vals of wat ook maar – een hele goede 
zomer toegewenst.

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Het is misschien niet het vrolijk
ste onderwerp om over  te schrij
ven, maar wel iets waar we 
mee worden geconfronteerd. 
Voorafgaand een belangrijk con
cept, een van de basis geloofs
punten van het Jodendom.  
Jodendom ziet een mens als een 
combinatie van lichaam en ziel. Bij 
het overlijden vind er een schei ding 
plaats tussen lichaam en ziel. Aan 
de nabestaanden is de taak om er
voor te zorgen, dat het lichaam zo 
snel mogelijk op respectvolle wijze 
wordt begraven. Maar, we geloven 
in het voortbestaan van de ziel, de 
nesjama. De ziel wordt herenigd 
met zijn Schepper en leeft verder 
op een ander niveau. Tegelijkertijd 
blijft er een zekere band tussen de 
ziel en de nabestaanden. En kun
nen de nabestaanden nog steeds 
iets doen voor de overledene. Olam 
HaBa, de toekomende wereld is 
een basisbegrip in het Jodendom. 
In deze Olam HaBa kan de nesja
ma hoger en hoger komen, dichter 
en dichter bij G’d.  Deze gedachten 
verduidelijken een aantal gewoon
tes rondom jaartijd en Jizkor. 
Jaartijd is de sterfdag, gerekend 
naar de joodse datum. Velen ken
nen ook de Jiddische term ‘Johr zeit’. 
Jizkor is een herinneringsgebed, 
dat op deze dag wordt uitgesproken 
en ook bij andere gelegenheden. 

Gewoontes en voorschriften 
op de jaartijddag
Jaartijdlicht
Zoals bekend, begint de volgende 
joodse dag als het donker wordt, 
zo ook de jaartijddag. Vanaf zons

ondergang tot het donker is de 
volgende dag, laat men een jaar
tijd lamp branden. Sommigen ge
bruiken hiervoor een elektrisch 
lampje, vaak in de vorm van 
een vlam of met een vlammetje 
erop. Anderen steken echt een 
kaars aan, die ruim 24 uur blijft
branden. De ziel, de nesjama 
wordt vergeleken met een licht 
en daaraan refereert deze kaars.  

Kaddiesj
Op deze dag spreken de nabestaan
den Kaddiesj uit. Kaddiesj is een 
gebed, dat bij de begrafenis en 
daarna gedurende 11 maanden 
door de nabestaanden wordt uit
gesproken en waarin de grootheid 
van G’d wordt geroemd. Een van 
de gedachten voor het uitspreken 
van Kaddiesj is, dat wij als mensen 
niet in staat zijn om het G’ddelijk 
oordeel over leven en dood te door
gronden, dit gaat ons verstand 
te boven. Onder andere door het 
uitspreken van Kaddiesj erkennen 
we dit. Indien iemand dit kan, dan 
leidt hij op de jaartijddag ook de 
dienst bij de 3 dagelijkse gebeden. 
Als hij dat niet kan, dan is het 

Jodendom ziet een mens als 
een combinatie van lichaam 
en ziel – het voortbestaan 
van de nesjama, de ziel.

Jaartijd en Jizkor

door rabbijn S. Evers
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voldoende om Kaddiesj te zeggen. 
In de mediene wordt vaak alleen 
een avonddienst georganiseerd. 
Mijn ervaring is, dat in het alge
meen mensen gaarne bereid zijn 
om te komen om minje te maken. 
Kaddiesj kan alleen  worden uit
gesproken als er minjan is. Het 
uitspreken van Kaddiesj komt de 
nesjama, de ziel van de overledene  
ten goede. Bij de dienst wordt ook 
een Jizkor uitgesproken. Vaak 
gebeurt dit ook al op de sjabbat 
voorafgaande aan de jaartijddag. 

Vasten of ‘feesten’
De titel klopt niet helemaal, maar 
maakt het verschil in gewoonte 
wel duidelijk. Velen hebben de 
gewoonte om op de dag dat ze 
jaartijd hebben te vasten. Sommi
gen doen dat de hele dag, anderen 
tot ze het graf bezocht hebben. 
Maar in Sefardische kringen is 
het juist gebruikelijk om op deze 
dag een uitgebreide maaltijd te or
ganiseren, met allerlei lekkernij
en. De gedachte erachter is, dat 
het de nesjama ten goede komt 
als zoveel veel mogelijk mensen 
over zoveel mogelijk producten 
een b’raga zeggen. Heel simpel 
gezegd, we kunnen zo de ziel ‘een 
duwtje omhoog geven’. Bij Chassi
diem doet men het nog iets anders, 
namelijk door na de ochtenddienst 
wat sterke drank klaar te zetten 
en wat cake, waarbij er Lechaim 
wordt gezegd en de wens wordt 
uitgesproken dat de nesjama naar 
een hoger niveau moge komen. 

Tot de komst van de verlosser
Een ander belangrijk geloofspunt 

Vervolg 'O.R.T.'

Moshé en Michelangelo
In de laatste 2 afleveringen heb ik 
geschreven over Moshé. In de laat
ste JaGDaF stond een illustratie 
van een beeld van de beroemde 
Italiaanse kunstenaar Michelan
gelo. Moshé afgebeeld met hoorns. 
Dit beeld is gebaseerd op een ver
keerde vertaling van een zin uit 
de Tora. Nadat Moshé omlaag 
kwam van de berg Sinai, waar 
hij een zeer bijzondere G’ddelijke 
ervaring had gehad, straalde zijn 
gezicht. Het Joodse volk was daar 
bang voor, vandaar dat Moshé een 
sluier voor deed. Alleen als hij di
rect sprak tot het Joodse volk of 
met G’d, deed hij zijn sluier af.  
Maar, nu komt het probleem. 
Het Hebreeuwse woord kèren 
heeft twee betekenissen: straal 
of hoorn. De juiste vertaling is: 
“Moshe’s gezicht straalde”, maar 
helaas is het in oude bijbelverta
lingen verkeerd vertaald: “Moshé 
had hoorns, toen hij van de 
berg kwam.” Gebaseerd op deze 
foute vertaling heeft Michelan
gelo zijn standbeeld gemaakt!! 

van het Jodendom is het geloof 
in de Herleving der doden. In de 
Neder lands joodse traditie speelt 
men daarop in. Men wenst degene, 
die jaartijd heeft: ”Ad bie’at hago’él  
(de g als in girl), tot de komst van 
de verlosser.”  Hierop antwoordt 
men: “Bimhéra wejamenoe, moge 
dat spoedig in onze dagen zijn.” 

Jizkor
Het herdenkingsgebed wordt 
gezegd op de jaartijddag en ook 
op een aantal andere hoogtijda
gen, namelijk Jom Kippoer, de 
laatste dagen Soekot, de laatste 
dag van Pesach en de tweede dag 
van Sjawoe’ot. In vele kringen is 
het gebruikelijk, dat diegenen, die 
beide ouders nog hebben, de sjoel 
uitgaan als er Jizkor wordt gezegd.

Moge het ons allen gegeven zijn dat 
deze wens Bimhéra wejaménoe, 
spoedig in onze dagen zal uitko
men. 

Moshé mèt stralenkrans
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De eerste Joodse handelaren die 
zich omstreeks 1840 in Emmen 
vestigden vielen onder de Joodse 
gemeente van Coevorden. Omdat 
hun aantal snel toenam werd Em
men in 1876 door het Nederlands 
Israëlitisch Kerkgenootschap als 
zelfstandige gemeente erkend. 

In 1878 werd een synagoge inge
richt, die in de volgende decen
nia nog enige malen vergroot 
zou worden. In 1915 werd ach
ter de synagoge aan de Juliana
straat een nieuwe begraafplaats 
in gebruik genomen. Er was in 
Emmen een joodse godsdienst
school, een studiegenootschap 
voor mannen en een vrouwen
genootschap voor het onderhoud 
van het synagogeinterieur. In 
de jaren twintig van de twintig
ste eeuw was er ook een joods 
toneelgroepje actief in Emmen. 

Omdat de Duitsers in de Tweede 
Wereldoorlog ook nagenoeg alle le
den van de Emmense Joodse Ge
meente hadden uitgeroeid, raakte 
de synagoge in verval. In 1973 
kon sloop voorkomen worden door 
overname door de gemeente Em
men, die de synagoge vervolgens 
prachtig heeft laten restaureren. 
De Emmer synagoge is de enige in 
Drenthe waarvan ook het interi
eur nog redelijk authentiek is. Het 
gebouw bleef echter ongebruikt 
op een enkele chanoekadienst na 
eind jaren negentig van de vorige 
eeuw. In 2010 werd de Stichting 
Emmer Sjoel Sjemmesj opgericht 
met het doel de voormalige sy
nagoge weer te integreren in het 

culturele leven van Emmen en 
omstreken. Om dit doel te berei
ken worden rondleidingen gege
ven en lezingen gehouden over de 
Joodse cultuur en godsdienst. Ook 
worden er activiteiten als concer
ten en toneelspel georganiseerd. 

Voor de synagoge staat een mo
nument, een herinnering aan de 
bezettingsjaren 19401945. De 
tekst op de Mageen David is ech
ter niet alleen een herinnering, 
maar herdenkt ook de slachtoffers 
en geeft de huidige generatie een 
een goede raad mee, de tekst luidt: 

Herinneren – Herdenken – 
Bezinnen 
1940-1945

De naam van de Stichting
'Sjemmesj’ kan je zien als een 
acroniem voor ‘Stichting Emmer 
Sjoel’, het Hebreeuwse woord be

tekent zon en de opgetelde getals
waarde van de Hebreeuwse let
ters is ‘1’, wat in de Hebreeuwse 
traditie staat voor de Almachtige. 

Verdere informatie is te vinden 
op de website www.synagoge
emmen.nl

Vraag van de Redactie
Hoe komt Friedejet aan het slot 
van haar verslag aan het ge tal 
‘1’. We kennen de getalswaar
den van de Hebreeuwse let
ters sjien en mem, maar dan? 
Is dit kabbalistisch ‘gegoochel’? 
We hopen op een antwoord 
van u lezers in het volgende
nummer van JaGDaF! 

Synagoge Emmen
door Friedejet van Blankenstein
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En wat blijkt? Uitleg tijdens de 
rondleidingen helpt vrijwel al
tijd aanvankelijke weerstand te 
bre ken. Een bezoeker: “Wat is 
dít prachtig! Het heeft zóveel be
tekenissen. Daar hou ik van.” 

Nieuwe perspectieven en be-
tekenissen
Bij binnenkomst in de synagoge 
zien de bezoekers meteen vier me
ter lange doeken hangen, syna
gogebreed. Inderdaad, de doeken 
ontnemen het zicht op de eerbied
waardige synagoge. Maar een
maal tussen de in totaal 40 doe
ken dwalend, zien de bezoekers 
misschien wel meer dan ooit van 
het gebouw, telkens vanuit andere 
perspectieven. Richting wanden, 
sjoelgedeelte, plafond. De leegte, 
die op zich natuurlijk bijzonder 
mooi is, heeft tijdelijk een nieuwe, 
verrassende invulling gekregen.  
Een bezoeker vroeg onlangs: “Is dit 
decoratie?” Nee, het is kunst, door 
de vele betekenissen die de kun
stenaar erin heeft gelegd. Maar de 
bezoeker zelf mag er óók betekenis
sen inleggen. Geholpen door een 
paar voorzetjes van een rondleider.
Welke voorzetjes dat kunnen zijn?  

Amos van Gelder was bij zijn eer
ste bezoek aan het gebouw ge
schokt én gefascineerd door het 
historische feit dat het gebouw 
na de Tweede Wereldoorlog een 
wasserij werd. Absurd, vond hij. 
Zo kwam hij op het idee doeken 
met wasknijpers op te hangen 
aan waslijnen. Als waren zij de 
was die er destijds te drogen hing. 
Maar Van Gelder heeft deze rare 

Driehonderd meter doek, 
met de hand beschilderd en 
gestreken, tot in septem-
ber hangend in de syna-
goge in Groningen. Dat is 
‘Wasserette’, een kunstwerk 
van Amos van Gelder. Niet 
bedoeld als decoratie, maar 
als verwijzing naar de veelbe-
wogen geschiedenis van het 
gebouw uit 1906. 
Wasserette kan weerstand op-
roepen. Maar als je je ervoor 
openstelt, ontvouwt zich het 
bijzondere verhaal erachter. 
Ondergedompeld, word je in 
Wasserette.
Een bezoeker: “Wat is dít 
prachtig! Het heeft zóveel be-
tekenissen.”

Weerstand. De beste kunst wekt 
het vaak op, al is het maar aan
vankelijk. Onze eigen Hendrik 
Nicolaas Werkman én zijn 
Ploeggenoten werden in hun 
tijd zo’n beetje als prutsers be
schouwd. Nu zijn alle Grunnegers 
apentrots op hún Ploeg.  
De componist Igor Stravinsky (ter
zijde: zijn kleindochter vereerde 
een tijdje geleden de sy nagoge in 
Groningen met een bezoek) moest 
aanzien dat het publiek bij de pre
mière van Le Sacre du Printemps 
bijna de concertzaal afbrak, uit 
woede om zoveel hels kabaal. 
De installatie ‘Wasserette’ in de 
Synagoge Groningen doet hetzelf
de. De eerste reacties waren niet 
mals: “Moet dit nou? Het prachti
ge gebouw wordt erdoor verpest!”
Inmiddels heeft een stroom be
zoekers de expositie bezocht. 

en tragische dwaling van de his
torie ‘teruggezet’ door de doeken 
overduidelijk te laten lijken op 
tallitot, gebedsmantels. Met drie 
zwarte strepen. De was is daardoor 
geen was meer, maar een uiting 
van de Joodse traditie. Een pijn
lijke gedachte daarbij kan zijn dat 
het gebedsmantels zijn zonder de 
mannen die ze tot hun deportatie 
droegen. Weggevoerd en vermoord. 
Zo kun je er hun zielen in zien, 
wapperend in de wind. En won
derlijk: aan het eind van de mid
dag lijken zij tot leven te komen 
door het gekleurde zonlicht dat 
er via het kleurige glas in lood 
van de davidster op schijnt. 
Alsof hun zielen er rondzweven. 

Tot in het mikwe
In de achterste hoek links lei
den de doeken naar een andere 
ruimte van het synagogecom
plex: het Rabbinaatshuis uit 
1890. Oorspronkelijk gebouwd als 
‘Badhuis der Joodse Gemeente’ 
met vergaderzaal, later bestemd 
als Rabbinaatshuis. Wie de doeken 
volgt, komt terecht in het mikwe 
dat in maart 2014 werd herontdekt. 
De doeken dalen af tot op de bodem 
van een van de twee blootgelegde 
baden. Dan ontstaat de vraag: 
gaat het kunstwerk de diepte in 
om er te verdwijnen? Of is dit juist 
het begin van het kunstwerk dat 
vervolgens naar de synagoge leidt?
We houden het op het laatste. Dit 
leert de mooie gedachte dat het 
Jodendom bij de joodse vrouw be
gint, zij is degene die het joods
zijn doorgeeft. Want het mikwe 
was vooral het domein van de 

Amos van Gelder geeft synagoge met ‘Wasserette’
 nieuwe perspectieven

door Marcel Wichgers
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joodse vrouw. Nog een mooie ge
dachte: ‘Wasserette’ gaat in drie 
opzichten over reiniging: was
sen door de wasserij, reiniging 
van de vrouw in het mikwe en 
reiniging van de man tijdens het 
dragen van de gebedsmantel. 
Aan de wanden van het mikwe 
heeft Van Gelder foto’s opgehan
gen. We zien daarop de doeken 
toen ze nog niet in veertig stuk
ken waren geknipt, vers uit de 
textielfabriek. Uitgerold over een 
weiland. Alsof ze op een bleek
veld liggen te drogen. De enorme 
lap mondt uit in een groot wa
terbassin. Ook een soort mikwe? 
Op een foto staat Van Gelder 
zelf, gewikkeld in een stuk doek. 
Het is onmiskenbaar: hier draagt 
hij het als een gebedsmantel. 

Concept én handwerk
De doeken van ‘Wasserette’ kun 
je beschouwen als een conceptueel 
kunstwerk: om het te waarderen 
moet je het concept, het idee erach
ter, proberen te begrijpen. Maar 
bij ‘Wasserette’ is óók sprake van 
vakwerk en handwerk. De drie
honderd meter heeft Van Gelder 
eigenhandig met een brede kwast 
beschilderd om er de zwarte lijnen 
op te krijgen. En een nog groter 
monnikenwerk: de kunstenaar 
heeft het over de gehele lengte 
met een strijkbout gestreken... 

Terug naar de eerder genoemde 
opmerking van een bezoeker over 
decoratie. ‘Wasserette’ is niet be
doeld als decoratie, dat mag nu 
duidelijk zijn, maar vervult die 

functie onbedoeld wel degelijk. 
Zo is het lelijke grid (metalen 
frame op zo’n vier meter hoogte 
waaraan tientallen lampen zijn 
bevestigd, het enige lelijke in het 
gebouw) in de synagoge door de 
installatie aan het oog onttrok
ken. En tijdens recente concer
ten en lezingen bleken de doeken 
de ruimte heel intiem te maken.  
Nog een onbedoeld effect: voor 
jeugdige bezoekers van de sy
nagoge vormt de installatie een 
spannend doolhof. Verstoppertje 
spelen mag er best. Want is dat 
niet ook wat vele bezoekers doen 
in het aanvankelijk verguisde 
Holocaustmonument in Berlijn, 
met zijn talloze betonblokken? 

Foto: Chris van Houts, Amsterdam



8 JaG26 juni jaargang 28 nummer 2

Tenslotte. ‘Wasserette’ wordt niet 
alleen gezien en ervaren door 
bezoekers van het gebouw. Ook 
leden van de Joodse Gemeente 
Groningen worden ermee gecon
fronteerd als zij er komen voor de 
dienst op sjabbat. Ook een aan
tal van hen kan er bedenkingen 
bij hebben. Maar één ding kun
nen zij niet ontkennen: het is een 
100% joods kunstwerk. Gemaakt 
door een joodse kunstenaar, 
met een joodse vorm en inhoud. 

Voor Van Gelder is Wasserette 
tegelijk verbonden met het le
vens gebod waarover Etty Hil
lesum op 16 september 1942 
in haar dagboek schrijft:  

“Met datgene van de doden, 
dat eeuwig leeft, zal ik verder 
leven en datgene in de leven-
den wat dood is, zal ik weer 
tot leven wekken en zo zal er 
niets dan leven zijn, één groot 
leven, mijn God.” 

Vervolg 'Amos van Gelder geeft synagoge met ‘Wasserette’
 nieuwe perspectieven'

Foto: Chris van Houts, Amsterdam

Met deze woorden liet Hillesum 
leven en herinnering na aan zich
zelf en aan ons als gemeenschap. 
Haar erfenis zet ons ertoe om ons 
het verhaal van de plek telkens 
weer voor de geest te halen. 
Deze installatie is te zien t/m 30 
september – u mist iets als u zich 
niet laat ‘onderdompelen’ in dit 
bijzondere kunstwerk; openings
tijden zie
www.synagogegroningen.nl
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‘Ik wil de synagoge een stem geven’
Amos van Gelder gaf enkele dagen voor de opening van zijn expositie Wasserette tekst 
en uitleg aan de vrijwilligers van Stichting Folkingestraat Synagoge en leden van de 
Joodse Gemeente Groningen. Want zij zijn degenen die er het meest intensief mee te 

maken krijgen.
Hij deed dat op een bijzondere manier. 

Van Gelder begint met het stellen van drie vragen aan de aanwezigen in het Rabbinaatshuis aan 
de Nieuwstad: ben je joods, kom je uit Groningen en noem drie woorden die bij je opkwamen toen je 
de expositie voor het eerst zag. Op deze manier wil Van Gelder stimuleren open te staan voor het 

kunstwerk.
Dat lukt. Termen vallen als ‘indrukwekkend’, ‘niet mooi’ en ‘bijzonder’. Van Gelder reageert hierop 

met zijn eigen uitleg.
Van Gelder: “Ik ben geboren in Haifa uit NederlandsJoodse ouders die de Jodenvervolging over

leefd hebben. Mijn moeder werd gered door een Nederlandse vrouw. Daardoor voelde ik  mij bijzon
der, want Nederlanders waren in mijn ogen in de oorlog helden. Maar door het zien van de docu
mentaire ‘Vaarwel Holland’ van Willy Lindwer ging ik daarover anders denken. De film liet zien 

dat Nederlanders minder heldhaftig waren dan ik had gedacht.”

Borrelen
Amos van Gelder legt uit dat hij in het voorjaar van 2014 naar de synagoge kwam om te overleg
gen over een expositie met reeds bestaande kunstwerken van hem. Maar doordat hij destijds ver
nam dat de synagoge na de Tweede Wereldoorlog een wasserij was geworden én doordat hij het 

pas ontdekte mikwe zag, begon het bij hem te borrelen. Hij kwam op het idee om een totaal nieuw 
kunstwerk te maken, speciaal voor de Groningse synagoge. Geïnspireerd door de wasserij en het 

mikwe.
“Ik wilde het gebouw een stem geven. Daarbij bedacht ik dat een wasserij reinigt, zoals een mikwe 
dat ook doet. Ik wilde daarbij vermijden dat de doeken zouden lijken op de zeeën van vlaggen als in 

de toenmalige fascistische bijeenkomsten. Daarom heb ik ze gerafeld en slordig gemaakt.”
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Justitie
door Simon Soesan

Dus belde ik even met de ge
meente, afdeling parkeerbonnen. 
Nou gaat dat niet ‘even’. Eerst 
bel je een nummer, dat heeft dan 
zo’n handig computerprogramma 
waarop je een code moet intoet
sen om naar de juiste persoon te 
komen. Die persoon is meestal óf 
aan het pauzeren, óf aan het sta
ken. Ik had, na 45 minuten wach
ten en opnieuw bellen, geluk: 
iemand nam op. Ik legde hem het 
probleem uit: de brief, de naam, 
het identiteitsnummer … 

“U bent voor volgende week uit
genodigd,” zei de ambtenaar, “Ik 
zou gewoon naar de rechtbank 
gaan en uw identiteitspasje laten 
zien. Dan bent u zo weer buiten.” 
Ik woon al meer dan 30 jaar in 
Israël. En ik weet beter. Je moet 
blijven argumenteren met de 
ambtenaren, want het gaat hen 
erom, je zo snel mogelijk af te 
schepen, zodat ze een rustige dag 
hebben en jou niet aan hun kop 
hebben. Maar dat was ik even 
vergeten en dus, met m’n stomme 
kop, bevond ik me een week later 
in de rechtbank van onze stad, 
waar ik ten eerste begreep dat de 
uitnodiging om vanaf 10 uur aan
wezig te zijn, niets te maken had 

met het feit of ik op dat tijdstip 
wel of niet zou moeten voorko
men. In Israël zijn dat twee heel 
verschillende zaken. 

Na meer dan twee uur in de gang 
te hebben gezeten, mocht ik de 
zaal in. De naam van de aange
klaagde in mijn brief werd afge
roepen. “Dat ben ik niet, maar 
hier is de aanklacht,” begon ik 
opgewekt. 
“Hoezo?” vroeg de rechter.
“Nou, edelachtbare,” zei ik be
leefd, “die brief is aangetekend 
naar ons huis gestuurd, maar de 
naam en het identiteits nummer 
zijn niet van mij.” 
“Dus u hebt officiële en aange
tekende post van iemand anders 
opengemaakt?” vroeg de rechter 
streng.
“Ja, eh nou, ik dacht dat het voor 
mij was,” zei ik vrij stom.
“Dus het is mogelijk dat u 60 par
keerbonnen hebt en dat u ze niet 
betaalt?” zei de rechter dreigend.
“Nee, zo bedoelde ik het niet!”, 
antwoordde ik bezorgd.
“Edelachtbare!” riep de rechter.
“Edelachtbare …” voegde ik er 
netjes aan toe.
De rechter keek me ongeduldig 
aan. Z’n secretaresse keek me 

vuil aan. De aanklager keek me 
gemeen aan.
“U kwam hier om onze kostbare 
tijd te verspillen?” ging de rechter 
door.
“Nee, edelachtbare,” zei ik weife
lend.
“Laten we even alles duidelijk 
stellen,” ging de rechter door. “U 
krijgt een brief. Aangetekend. U 
tekent ervoor. U leest de brief. 
Nu ontkent u dat u de persoon in 
kwestie bent. Of ontkent u dat u 
zoveel bonnen hebt gehad?”
“Ik, eh … beide, edelachtbare!” 
zei ik snel.
“Probeert u ons hier mesjogge te 
maken, meneer?” vroeg de rech
ter dreigend.
“Ikke niet!” zei ik met heel m’n 
hart, terwijl ik me afvroeg hoe ik 
hier terecht was gekomen. “Eh, 
edelachtbare!” voegde ik er nog 
aan toe. Sjmeichelen kan nooit 
kwaad, dacht ik.
“Nou meneer, ik zeg u dit: of u 
bent de persoon in de brief of u 
hebt geen 60 bonnen gehad zon
der ze te betalen.”
“Ik ben die persoon niet en heb 
geen 60 bonnen en daarom betaal 
ik ze niet, edelachtbare! In feite 
moet ik hier helemaal niet zijn,” 
zei ik vol pathos.

Het begon met een mededeling per post. ”Daar u in de laatste 12 maanden 
meer dan 60 parkeerbekeuringen hebt gehad en ze tot heden niet hebt be
taald, wordt u verwacht voor de rechtbank op …”
 enzovoort. Mijn eega keek me triomfantelijk aan. Alsof ze altijd al had gewe
ten dat ik een professionele boef ben. Ik liet haar zien dat zowel de naam als 
het identiteitsnummer niet aan mij toebehoorden en suggereerde dat er een 
fout was gemaakt. Ik wil nog wel eens verkeerd parkeren, maar echt geen zes
tig keer per jaar.
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“Dus u kwam even de rechtbank 
op stang jagen? Waar is de ko-
wed voor het gerecht in dit land? 
Alleen maar mesjoggene honden 
krijg ik hier,” klaagde de rechter, 
terwijl hij de aanklager aankeek. 
Deze laatste kwam naar me toe 
en vroeg om m’n identiteitskaart. 
Vergeleek die met de brief. Nam 
alles mee naar z’n tafel, tikte wat 
in z’n computer en keek de rech
ter aan met een blik van ‘hij heeft 
nog gelijk ook’.

De rechter haalde diep adem en 
dacht even na. “U krijgt een brief 
mee van ons. Dat de aanklacht 
ten onrechte bij u terecht is geko
men en dat de rechtbank dat er
kent. Ik verzoek u alleen volgende 
keer onze tijd niet te verspillen en 
zich meteen te identificeren,” zei 
hij plechtig.

De aanklager, zwaar versjteerd, 
gaf me alle papieren terug. 
“Tinneferd!” gromde hij zacht. Ik 
zette m’n beste pokerface op en 
hield m’n kaken op elkaar.

Thuisgekomen zag ik teleurge
stelde gezichten. “We wilden al 
een rooster maken om je in de 
bajes te bezoeken, Pap!” zei ons 
kereltje. Lolbroek. Ik legde hem 
en z’n moeder uit wat ik had mee
gemaakt in de rechtszaal.

“Idioten!” beëindigde ik m’n re
laas, “kunnen ze niet lezen?”
“Pap,” zei mijn mannetje, “wist je 
niet dat Justitie blind is?”

© Simon Soesan

Grammatica als spiegel van de ziel:
Een reis door de taalgeschiedenis van het oude

 Midden-Oosten
Vier middaglezingen in Groningen door

 Rami van der Molen

De reis begint in Mesopotamië, 
waar het schrift is ontstaan. 
Dan voert de reis verder langs de 
steden Ur & Babylon en vervol
gens langs Heliopolis in Egypte, 
Jericho & Jeruzalem. De reis ein
digt, via het Oude Athene en het 
Oude Rome, in onze tijd. 
 
Al deze culturen hebben een 
schat aan geschreven bronnen 
na gelaten. Het zal duidelijk wor
den dat achter de oude schrift
tekens een bron van informatie 
ligt, die verrassend genoeg nog te 
herkennen is in onze taal en in 
ons moderne spraakgebruik. 
 Drs. R. van der Molen heeft 
Egyptologie, Assyrologie 
en Archeologie gestudeerd, 
Cum Laude, aan The Hebrew 
University in Jerusalem. Hij 
heeft belangrijke boeken op zijn 
vakgebied gepubliceerd. 
 
4 middagen: dinsdag-vrijdag, 
7-10 juli 2015 van 14.00-17.00 
uur in het Rabbinaatshuis, 
Nieuwstad 28, Groningen.

€ 4 per lezing of  €15 voor de 
serie.
Aanmelden:  tel. 050 4093123 
of  shalom.culture@gmail.com

Site (voor meer info & eventu ele 
wijzigingen): sites.google.com/
site/shalomculture

Zin in meer van dergelijke 
lezingen?
Kijk dan af en toe op de site van 
Shalom Culture om op de hoogte 
te blijven. 

Mesopotamië schrift
Foto en Kaart: Internet



12 JaG26 juni jaargang 28 nummer 2

Al vele jaren lees ik de weekeditie 
van de Jerusalem Post. Regelmatig 
staan er artikelen in over bijzon
dere vondsten bij opgravingen 
of over de hulp die Israël geeft 
aan slachtoffers van de oorlog in 
Syrië. Maar ook aardige stukjes 
zoals de ontsnapping van drie 
rinocerossen uit een safaripark. 
Interessant genoeg om het met u, 
de lezers van JaGDaF te delen. 

Syrisch slachtoffer van de 
oorlog in Syrië krijgt een 
nieuwe kaak
In het Rambam Medical Center 
in Haifa kreeg een 23jarige 
Syriër een kaakimplantaat, ge
maakt van titanium, nadat een 
schotwond zijn onderkaak had 
verbrijzeld. De kunstkaak is 
gemaakt met een 3D printer.  
De man was in kritieke toestand 
in het Rambam ziekenhuis in 
Haifa opgenomen nadat een ge
weerkogel zijn kaak had verbrij
zeld en hij niet meer kon praten 

en niet kon eten. Eén dag na de 
operatie praatte en at hij weer. 
Prof. Adi Rachmiel voerde deze 
(pioniers)operatie uit met Dr. Yoav 
Leiser die recent uit Duitsland was 
teruggekeerd waar hij gespeciali
seerd was in het herstellen van oog
kassen, kaken en jukbeenderen.
Leiser vertelde dat het gezicht van 
de patiënt erg kapot was, de kaak 
verbrijzeld en de onderste tan
den waren er door het schot uit.
Het implantaat werd ter be
schikking gesteld door een fir
ma die implantaten maakt, AB 
Dental, terwijl de ministeries 
van Gezondheid en Defensie en 
het Rambam de kosten van de in
greep voor hun rekening namen. 

Na dit chirurgisch succes staan er 
inmiddels drie Israëlische patiën
ten met mondkanker die een nieu
we kaak nodig hebben in de plan
ning voor een operatie. Mede dank
zij de ervaring in het Rambam 
kunnen zij geopereerd worden. 

Drie rinocerossen wandelen 
het Ramat Gan Safari Park 
uit
Toen een bewaker van het Ra
mat Gan Safari Park even weg
dommelde in de vroege ochtend 
van 1 januari 2015 slaagden drie 
rino’s erin naar buiten te lopen.
De witte rinocerossen, waar
van twee genoemd zijn naar 
de Israëlische respectievelijk 
Amerikaanse ster Keren Peles 
en Rihanna, grepen hun kans 
in de paar minuten dat het bin
nen en buitenhek open stond. 
Een paar minuten nadat hij om 
6.00 uur ’s ochtends binnen was 
gekomen, kreeg Chief Executive 
Officer Yehuda Bar van het Park 
een telefoontje van de politie dat 
drie rino’s de campus van het 
Safari Park hadden verlaten en 
dat ze op de parkeerplaats ston
den. Met de inmiddels wakkere 
bewaker ging Bar naar de par
keerplaats en ze kregen Rihanna, 
Keren Peles en de derde rino, 
Karnivala, weer richting het 
Park. Al met al waren ze ongeveer 
10 minuten ‘buiten’ geweest. 

De rinocerossen van het Ra
mat Gan Safari Park zorgen re
gelmatig voor nieuws in Israël.  
Vorig jaar november werd de rino 
Tanda – die aan een ooginfectie 
leed – in Israël bekend door het op 
maat gemaakte masker dat haar 
in staat stelde zich gemakkelij
ker in het Park te bewegen. In 
september 2014 beviel Tanda van 
de eerste baby rino sinds 20 jaar. 

Berichten uit de Jerusalem Post
door Anneke van Rhijn

De Syrische patiënt wordt onderzocht
Foto: Jerusalem Post
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Emoe op stap
Drie dagen na de tocht van de 
rino’s naar de vrijheid werd er 
een emoe in het verkeer gezien bij 
een winkelcentrum in Herzlia. De 
twee meter grote vogel, die 50 km 
per uur kan lopen, werd gevangen 
door de mensen van de gemeente 
en naar zijn eigenaar terugge
bracht die een boerderij heeft 
en waar de emoe thuishoorde. 
De emoe is na de struisvogel de 
grootste nog levende vogelsoort, 
hoofdzakelijk in Australië. 

Oryxen op de vlucht?
Op 5 januari was het weer raak. 
Het Ramat Gan Safari Team 
haalden drie oryxen terug van een 
Israëlische Luchtmachtbasis in het 
Noorden. Een oryx is een spiesbok 
en hoort in de familie van antilopen.
Een aantal jaren geleden werden 
oryxen en antilopen naar een aan
tal luchtmachtbases gebracht om 
het gras en de rondom gelegen 
bosjes bij de bases kort te houden. 
Deze operatie was succesvol, ech
ter het aantal dieren vermenigvul
digden zich dramatisch snel. Ook 
vochten de waakhonden met de 
oryxen. De IAF (Israeli Air Force) 
zoekt naar oplossingen om de popu
latie van beide dieren te reduceren.  

Tot slot: 
Bij opgravingen in Israël worden 
vaak hele bijzondere vondsten
ge   daan. In een volgende JaGDaF
meer hierover. 

Rino Rihanna is een van de drie vrouwelijke witte rinocerossen die een
 vroege ochtendwandeling ondernam

Foto: Jerusalem Post

De emoe houdt het verkeer bij op 
de snelweg bij Herzliya

Foto: Jerusalem Post

Oryx in Israël
Foto: Internet
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Om eind juni verslag te doen van 
een bijzondere dag in maart, die 
plaatsvond in de Synagoge in 
Groningen, is misschien enigs
zins ‘gedateerd’. JaGDaF ech
ter is een kwartaalmagazine. 
Dat betekent dat er ook terug
gekeken wordt naar belangrijke 
en interessante gebeurtenis
sen in het afgelopen kwartaal. 

Een van die bijzondere én interes
sante gebeurtenissen was de Gein 
Cultuur dag, hierboven vermeld.
Bijzonder was ongetwijfeld dat er  
ca. 140 personen van aller
lei pluimage en overal vandaan
aan deelnamen. 
U zult begrijpen dat ik, als deel
nemer niet kan vertellen wat er 
allemaal te doen en te beleven 
viel. Het was druk, heel druk, 
een komen en gaan, een zoeken 
ook waar welke activiteit pre
cies plaatsvond. Een citaat dat 
onder de aankondiging stond: 

Een korreltje noord
een korreltje joods
een korreltje cultuur

Laat dit een wel heel korte samen
vatting zijn van de 18 verschil
lende programmaonderdelen. 

Ikzelf kwam in het bijzonder voor 
twee programmaonderdelen die 
Frank Diamand verzorgde. Oud 
Haboniemer. Hij werd vergezeld 
door Eveline Gans. Frank en ik 
rekenden uit dat we elkaar meer 
dan 50 jaar niet hadden gezien. 

In de oude Jeugdsjoel in de 

Folkingedwarsstraat (nu is het 
een sportzaal) liet Frank Diamand 
een indrukwekkende documen
taire zien: When memory comes 
– a film about Saul Friedländer. 
‘Als de herinnering komt’ is een 
film over de joodse historicus 
Saul Friedländer (Praag, 1932) 
en zijn streven om de uitroeiing 
van de Europese Joden te be
schrijven, zonder het primaire 
gevoel van ongeloof erover weg te 
nemen of te onderdrukken. Dat 
leidde tot een nieuwe en unieke 
vorm van geschiedschrijving, 

die de slachtoffers, de toeschou
wers en de bedrijvers gelijkelijk 
een stem en een gezicht gaven. 
(tekst achterkant van de DVD). 

Voor mij persoonlijk was het be
halve de film, een bijzondere er
varing in die ruimte te verblijven, 
waar eens ‘onze sjoel’ was, vóór 
november 1981. Bovendien vond 
daar vlak voor de herinwijding van 
de sjoel in de Folkingestraat, de 
bar mitswa van onze zoon plaats. 
Uiteraard was dat een gebeurte
nis die niet snel vergeten zal wor
den. Het kleine sjoeltje puilde uit. 

In de publieke ruimte van de 
sy nagoge in de Folkingestraat 
las Frank Diamand voor uit 
zijn gedichtenbundel En ieder-
een doet me aan iemand anders 
denken. Tenslotte las hij nog 
een paar korte verhalen voor. 

Gein Cultuur Groningen
zondag 15 maart 2015, 11.00-18.00 uur

door Ruth LIpschits-de Leeuwe
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Friedenreich Hundertwasser,
een tentoonstelling in museum De 
Buitenplaats in Eelde. ‘Organische 
architectuur door Hundertwasser 
en Alberts& Van Huut’. 

Hundertwasser werd geboren als 
Friedrich Stowasser (19282000), 
was een Oostenrijkse kunstenaar 
en architect. Zijn vader overleed 
na zijn eerste verjaardag. Hij had 
een joodse moeder; ze ontliepen 
deportatie door zich als christe
nen voor te doen. Om verder on
opgemerkt te blijven werd hij zelfs 
lid van de Hitlerjugend. Dat dit 
alles geen overbodige luxe was, 
bleek in 1943 toen 69 joodse fami
lieleden van zijn moeder gedepor

teerd en vermoord werden. Zijn 
vader was overigens katholiek. 
Toen Hundertwasser ontdek
te dat het Slavische woord sto 
of sta honderd betekent, be
dacht hij zijn pseudoniem. 

Anneke van Rhijn en ik bezochten 
de kleine maar heel bijzondere ten
toonstelling in De Buitenplaats. 
Zowel Hundertwasser als architec
tenbureau Alberts & Van Huut ga
ven op hun eigen manier invulling 
aan de organische architectuur 
– een verbinding tussen architec
tuur, kunst en natuur. Er waren 
schetsen, houtsneden, foto’s, bouw
tekeningen en maquettes te zien. 
(zie voor verdere uitleg het vo

Friedenreich Hundertwasser

Hundertwasser, Markthal in Altenrhein, Zwitserland
Foto: Peter Mosdzen

rige nummer van JaGDaF, p. 26).

Ik was zo onder de indruk, vooral 
van het werk van Hundertwasser, 
dat ik de volgende dag nog een 
keer ben gaan kijken, dit keer mét 
mijn camera. Nooit eerder had ik 
dit ‘kleine werk’ van hem gezien.

(RL)
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Cheesecake
Koffie en thee

Bij de nagerechten viel Lilly in 
slaap op de schoot van Galit, haar 
moeder. We waren rond midder
nacht thuis. Zeer tevreden – wat 
ons betreft is dit absoluut voor 
herhaling vatbaar. Natasja en 
Kim hadden de sjabbat, en waar
schijnlijk ook de zondag wel nodig 
om een beetje uit te rusten.

Bij ‘Men neme’ hoort nu eenmaal 
een recept. Ik heb gekozen voor 
de verrukkelijke worteltjescake – 
van dat konijntje, weet u wel?

Wortel muffins (12 stuks)
(kan natuurlijk ook in een cake
vorm)
225 gram gepureerde wortel
2 eieren
120 ml olie (zonnebloem of rijst
olie)
130 gram bloem
200 gram suiker
half theelepeltje zout
3 gram bakpoeder
3 gram baksoda

Alles mengen. Daarna in muffin 
vormpjes gieten (of in een cake
vorm). Bakken ongeveer 20 minu
ten op 180 graden.
Smullen maar!
En een goede mooie zomer toege
wenst.

Een sjabbatmaaltijd om nooit 
te vergeten!

Natasja Frank en Kim Vorenholt, 
twee jonge moeders van de Joodse 
gemeente Groningen, hebben een 
buitengewoon plezierig en creatief 
initiatief genomen én uitgevoerd: 
een vrijdagavond/sjabbat maal
tijd in het rabbinaatshuis van de 
sjoel in de Folkingestraat. In de 
sjoel is immers een kosjere keu
ken en daar hebben ze vele uren 
doorgebracht om een hele bijzon
dere maaltijd klaar te maken. 

Uiteindelijk waren we met 10 
volwassenen en vijf kleine kinde
ren van 1 tot en met 4 jaar; drie
meisjes Ayla, Lilly en Rebecca en, 
twee jongens Noam en Simcha. 

De gedekte tafel zag er prach
tig uit; zelfgebakken challot op 
tafel, de zilveren kiddoesjbeker
tjes, wijn en druivensap, schaal
tjes met allerlei lekkernijen. 
Allereerst natuurlijk de sjab
batkaarsen aangestoken door 
alle dames en kleine meisjes.
Het duurde even voordat we al
lemaal aan tafel zaten en de 
kinderen – eerst nog wel – aan 
aparte kleine tafeltjes. Kleine 
Rebecca zat in een kinderstoel 
en kon goed duidelijk maken wat 
ze allemaal wilde eten – in het 
begin uitsluitend komkommer. 

We hadden warmhoudplaten in 
het rabbinaathuis zodat er niet 
meer heen en weer gelopen hoef
de te worden naar de keuken. 
Na de kiddoesj en moutsie le-
chem min ha’arets, kon het feest 
beginnen. En een feest was het! 
U kunt zich voorstellen dat er 
met vijf kleine kinderen op zo’n 
avond uiteraard van alles gebeurt 
– valpartijen (of dacht u dat ze al
lemaal netjes op hun stoel bleven 
zitten...?), water en wijn over de 
tafel – het hoorde er allemaal bij. 
Het ene gerecht was al lekker
der dan het andere, hieronder het
menu, zie ook de foto: 

Zelfgebakken challot
Gesneden komkommer en tomaat
Zelfgemaakte choemoes
Hardgekookte eieren (favoriet 
van Noam)
Courgette salade
Macaroni (vooral voor de kinde
ren)

*
Gefillte Fisch met (rode) krein

*
Paprikasoep

*
Zalm uit de oven met dillesaus
Aardappelkugel
Appelkugel
Wortelcake
Rodekoolsalade

*
Boterkoek

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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De maaltijd in één plaatje
Foto: Michael Frank
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Boeken
een pagina samengesteld door Erik Kweksilber 

met dank aan boekwinkel Godert Walter

Van de vier boeken op deze pa
gina zijn er drie uitgegeven door 
uitgeverij Cossee. Dat is niet toe
vallig want veel uitgaven van 
deze uitgeverij doen er toe zoals 
een boekverkoper opmerkte. Een 
fonds om in de gaten te houden. 

Ida Simons In memoriam 
Mizzi
Deze prachtige, ontroerende novel
le van de schrijfster van De dwaze 
maagd werd kort na de oorlog ge
publiceerd, in 1956. Een verhaal 
over een hond in het kamp die ie
dereen voor zich inneemt door zijn 
lachende gezichtsuitdrukking. Ida 
Simons heeft het geschreven voor 
haar zoon Jan die met haar en haar 
man, zijn vader, in Westerbork 
en Theresienstadt heeft gezeten. 
Uit het nawoord van Eva Cos
see, de uitgeefster van het boek:
“Wie het verhaal oplettend leest zal 
snel vaststellen, dat Ida Simons 
in deze novelle het allermoeilijkste 
lukt: de juiste lichte toon voor haar 
lezers te vinden zonder de poorten 
van de hel te laten verdwijnen.”  
Uitgeverij Cossee, € 12.50 

Jiri Weil De hartslag van 
Moskou 
Uit een toelichting van vertaler
Kees Merx: 
“De Tsjechisch-joodse schrijver 
Weil (1900-1959) verwierf al enige 
bekendheid in Nederland door 
ver talingen van zijn romans ‘Het 
leven met de ster’ en ‘Mendelssohn 
op het dak’, die beide in het Praag 
van de Tweede Wereldoorlog spel-
en. Het onderhavige boek gaat 
hier aan vooraf en speelt zich af in 

het Moskou van 1934, aan de voor-
avond van de Grote Zuivering 
onder Stalin. Weil putte voor dit 
verhaal uit persoonlijke ervaringen. 
Hij werkte dat jaar in Moskou. Hij 
begon er als enthousiast commu-
nist, maar ondervond de keerzijde 
van het Sovjetsysteem. Hij kreeg 
een proces aan de broek, verloor 
zijn baan en werd verbannen naar 
Centraal-Azië. In 1935 ontsprong 
hij de dans en kreeg vergunning om 
terug te keren naar zijn vaderland.
In het eerste deel is Ri de vrouweli-
jke hoofdpersoon. Ze is de dochter 
van een fabriekseigenaar in 
Moravië, Oostenrijks georiënteerd. 
Zij wordt verliefd op een Poolse 
ingenieur, die als buitenlandse 
spe cialist werk vindt in Sovjet-Rus-
land, dat met zijn vijfjarenplan-
nen helemaal in de ban is van 
de opbouw van het socia lisme. 
Ze reist hem achterna en zal in 
die nieuwe omgeving een verras-
sende ontwikkeling doormaken. 

In het tweede deel staat Fischer 
centraal, een Tsjechische com-
munist, in wie veel van Weil te 
herkennen is. Hij is geïmponeerd 
door de Grote Idealen en Grote 
Projecten, verwezenlijkt in de 
vijf jarenplannen, maar komt al-
gauw tot de ontdekking dat er 
van de basiswaarden van het 
communisme - rechtvaardigheid 
en gelijkheid - niet veel terecht-
komt in de dagelijkse praktijk. 
Nu eens schrijft Weil vol vuur over 
de idealen van de revolutie, dan 
weer bitter ironisch wanneer het 
om de dagelijkse praktijk gaat 
met zijn ongelijkheid, onrecht-

vaardigheid en met zui veringen 
die niets met de oorspronkelij-
ke idealen te maken hebben, 
maar eerder met machtspolitiek 
en persoonlijke afrekeningen.” 
Juist door die tegenstellingen 
genuanceerd te beschrijven is dit 
verhaal niet alleen een roman met 
verhalen over de verschillende 
hoofdpersonen, maar ook een tijds
document, welhaast een repor
tage die nog steeds aanspreekt. 
Uitgeverij Cossee, € 26.90 

David Grossman Komt een 
paard de kroeg binnen
Zojuist is de vertaling verschenen 
van het nieuwste boek van Gross
man. Hij is een van de schrijvers 
op wier boeken ik mij altijd ver
heug. Zoals dat ook het geval 
is met de boeken van Amos Oz 
en Meir Shalev. En gelukkig is 
deze roman ook een prachtboek.  
In een zaaltje op een industrie
terrein ten noorden van Tel Aviv 
staat de kleine, bebrilde stand
upcomedian Dov Grinstein op 
het toneel. Elke keer dat het hem 
niet lukt het publiek aan het 
lachen te krijgen, slaat hij zichzelf 
schrikbarend hard in het gezicht. 

Als het publiek begint te morren, 
spreekt een kleine vrouw de zaal 
toe vanaf de eerste rij. Zij leerde 
Dov kennen als kind: toen was 
hij een beetje vreemd, maar hij 
was de enige die haar niet pestte. 
Door haar verhaal neemt Dovs 
optreden een persoonlijke wen
ding. Hij vertelt over zijn vader 
Chezkel (kapper en handelaar in 
namaakLevi’s) en moeder Sara 
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(kampoverlevende), en zegt dat 
hij vroeger op zijn handen liep 
om zijn droevige moeder aan het 
lachen te krijgen. Het publiek 
wil moppen, maar Dov gaat ver
der met zijn eigen levensverhaal.  
Als tiener werd hij op een dag 
weggeroepen uit het premilitaire 
trainingskamp, omdat een van 
zijn ouders was overleden. Nie
mand vertelde hem wie er dood 
was, en tijdens de rit naar Jeru
zalem bedenkt hij van wie hij het 
erger zou vinden. Hij zet plusjes 
en minnetjes achter zijn vader 
en zijn moeder en vindt zichzelf 
daarom een klootzak. Daar krijgt
hij wel applaus voor, van de 
laatste drie mensen in de zaal. 
Het is een bitterzoet verhaal, met 
wrange grappen (soms stopte ik

met lezen om mijn zin
nen te verzetten), en met 
lief de volle observaties. 
Uitgeverij Cossee, € 19.90 

Daniël Deegen Mijn moeder is 
een vaderjood
Dit in eigen beheer door de schrij
ver uitgegeven boek, een de
buut, heb ik met plezier gelezen. 
Serieuze thema’s worden op een 
lichtvoetige manier beschreven. 
De roman schetst bovendien een 
humoristisch tijdsbeeld van de 
jaren zeventig, gezien door de 
ogen van een vroegwijs jongetje.
De achtjarige Denzel komt er 
stukje bij beetje achter dat Oma 
een Duitse is, zijn opa een in de 
oorlog omgekomen Jood. Zijn 
moeder blijkt dus een vaderjood 

Uit: NRCHandelsblad Boeken
15 mei 2015

te zijn. De gevolgen van de oor
log neemt hij niet alleen waar, 
maar blijken ook door te werken 
in zijn opvoeding. In hoofdstuk
ken waarin de jonge en de steeds 
oudere Denzel elkaar afwisselen, 
wordt duidelijk dat karaktereigen
schappen worden doorgegeven. 
Wie kan je eigenlijk vertrouwen? 
Denzel ziet hoe zijn moeder zich 
niet kan losmaken van Oma, 
maar kan hij zich op zijn beurt 
wel losmaken van zijn moeder? En 
in welke mate bepaalt het lot van 
de overleden joodse grootvader de 
identiteit van zowel de moeder als 
de ondertussen volwassen Denzel?  
€ 15.95. 
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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
>6 september
De Europese dag van Joods Cul
tureel Erfgoed.
Synagoge, Slotmakersstraat 16 
in Leeuwarden open om 13.00 
uur. 13.30 treedt Lucette van den 
Berg op met Jiddische liederen. 
Tussen 14.3016.00 uur zijn er 
rondleidingen en laat Uzi Hagaï 
grammaticaboeken uit de Fuks 
en Franeker collectie zien. Deze 
boeken werden gebruikt bij het 
onderwijs aan de Theologische 
Faculteit in Franeker en vorm
den daarmee een brug tussen de 
Joodse en de Christelijke wereld. 
Info 058 2121 524.
>20 september
Jofelcultuurdag van 10.3018.30 
uur in Tresoar, Boterhoek 1, 8911 
DH in Leeuwarden. 
Inschrijven door  €10 
over te maken op 
NL15RABO0127594264,Tresoar 
Leeuwarden  o.v.v. Jofelcultuur
dag. Graag ook een email naar 
jofel.cultuur@gmail.com. In ver
band met de catering. Entree €15 
op de Jofeldag zelf. Voor meer 
info https://sites.google.com/site/
jofelcultuur   

Groningen
>6 september
De Europese dag van Joods Cul
tureel  Erfgoed.
Synagoge, Folkingestraat 60, 
9711 JZ Groningen. Vanaf 13.00 
uur rondleidingen.
>6 september
De Europese dag van Joods Cul
tureel Erfgoed.
Voormalige Synagoge Winsum, 
Schoolstraat 24, 9951 EL Win
sum.
Tussen 13.00 en 16.00 uur foto
tentoonstelling over bruggen in 
de omgeving en gedichten.
Drenthe
>2 juli tot 14 augustus
Synagoge, Zuiderstraat 1, 9471 
KJ Zuidlaren. Vrijdag en zater
dagmiddag 1316 uur, tentoon
stelling van werken van Diederik 
Kraaijepoel.
>6 september
Europese dag van Joods Cultu
reel Erfgoed.
Synagoge Zuiderstraat 1, 9471 
KJ Zuidlaren. Tussen 11.00 en 
16.00 uur wordt in samenwerking 
met Syneon Noord* het thema 
‘bruggen’ uitgewerkt.

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

Voor tentoonstellingen en evene
menten in het Joods Historisch 

Museum, zie www.jhm.nl en 
www.jhmkindermuseum.nl 
>vanaf 4 juni 
Vitrine Egodocumenten in de 
Hollandsche Schouwburg.
>15 juni
Instaprondleiding Ets Haim,
Portugese Synagoge.
>25 juni
Kaarslichtconcert Mike Ankie
wicz, Klezmer Trio, Portugese 
Synagoge.
> tot en met 30 juni 
Esther Zilversmit
>3 juli t/m 1 november
Haagse meesters van de Roman
tiek. De gebroeders Verveer her
ontdekt.
>tot en met 12 juli
R.B.Kitaj: Unpacking My Library

Feestdagen
>5 juli
Vastendag 17 Tammoez, begin 
vasten 01.45 uur
>26 juli
Tisja beAw/vastendag van 9 Aw. 
Verwoesting van de Tempel.
>13 september
Begin jomtov 19.10.
>14 september
Eerste dag Nieuwjaar/Rosj Ha
sjana 5776.
>15 september
Tweede dag Rosj Hasjana/Nieuw
jaar 5776.
>16 september
Vastendag van Gedalja, begin 
vasten 5.31 uu.r
>22 september
Begin vasten en werkverbod 
19.20 uur.
'Kol Nidrei'
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*Synagogennetwerk (Synagogen
Noord en OostNederland)

nl  Graag vóór 30 augustus 2015. 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 op 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 Friedejet 
van Blankenstein,
tel. 0592 357149.

>23 september
Jom Kippoer/Grote Verzoendag.

Voor het bestellen van bloemen 
voor de bloemenactie van WIZO, 
zie wizo.nl
of email wizofriesland@hotmail.

R.B. Kitaj, Unpacking My Library, 1990-1991, olieverf op doek.
Collectie Joseph Kitaj

Foto: JHM
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Bidden bij de Klaagmuur in Jeruzalem op Tisha Be'Aw
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5 juli    Vastendag 17 Tammoez
26 juli    Tisja Be'Aw
14 en 15 september  Rosj Hasjana
16 september   Vastendag van Gedalja
23 september   Jom Kippoer
28 en 29 september  Soekot
30 september tot en
met 3 oktober   Chol Hamo'eed
5 oktober   Sjemini Atseret
6 oktober   Simchat Tora
7 tot en met 14 december Chanoeka 

Joodse feest- en treurdagen 5775/2015

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

25 jaar
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