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IN DIT NUMMER COLOFON

In de ‘tussendagen’ tussen Rosj Ha-
sjana en Jom Kippoer verschijnt deze 
JaGDaF; een dik nummer, veel te 
lezen dus.
Nog eenmaal aandacht voor ‘Wasse-
rette’ in de synagoge in de Folkinge-
straat in Groningen – nog een dag of 
twaalf en dan verdwijnt de installatie 
van Amos van Gelder – de was wordt 
weer van de lijn gehaald… jammer 
– we waren er eigenlijk al een beetje 
aan gewend geraakt (t/m 30 septem-
ber).

Afscheid van Joop Ellemers, die op 2 
juli is overleden. Zijn dochters schrij-
ven over hem.
Het leek ons een mooi idee om Joop 
en Tlila bij het IM met een citaat uit het 
bijzondere boekje Vragen over Joods 
Leven te 'verenigen'.

Erik Kweksilber en ik hebben gepro-
beerd de boekenrubriek enigszins 
‘op te leuken’, zo heet dat in modern 
hedendaags Nederlands – wat vindt u 
ervan? Reageren is altijd welkom!

Als ‘verrassing’ vindt u deze keer een 
FACTUUR voor uw jaarlijkse bijdrage 
om JaGDaF mogelijk te maken.

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Waarom begint het Joodse jaar op 
de eerste van de zevende maand, 
de maand tisjrie? Waarom niet 
net zo als het burgerlijke jaar op 
de eerste van  de eerste maand?  
Waarom is Jom Kippoer juist op 
deze dag van het jaar, de 10e tisjrie? 
En wat is eigenlijk Toe Bisjwat, 
het Nieuwjaarsfeest der bomen? 

Niesan en Tisjrie
Twee maanden in het Joodse jaar, 
die beide een nieuw begin aandui
den. Een universeel begin voor de 
hele mensheid en een uniek be
gin voor het Joodse volk. Laten 
we maar beginnen met de maand 
tisjrie. Ik neem u mee terug naar 
ruim 5776 jaar geleden,  naar het 
begin van de Schepping*.  En om 
nog exacter te zijn, naar de 6e dag 
van de Schepping. De dag waarop 
Adam en Chawa geschapen zijn. 
(Ik noem haar altijd liever bij haar 
Joodse naam Chawa.) Volgens 
onze traditie heeft deze gebeur
te nis plaatsgevonden op Rosj Ha
sja na, op 1 tisjrie. Daarmee is 
deze dag voor de gehele mensheid 
van cruciaal belang geworden, 
want eigenlijk zijn we allemaal 
dan een ‘beetje jarig’,  en sommi
gen zijn zelfs dubbel jarig, zoals  
mijn zoon Shmuly, want hij is op 
Rosj Hasjana geboren en inmid
dels zelf trotse vader van 3 zonen.  

Waar ben je?
Het was een enerverende dag, 
die eerste dag van de Schepping 
in Gan Eden, het aards paradijs. 
Immers  het is ook de dag, waarop 
Adam en Chawa gegeten hebben 

van de verboden vrucht. We weten 
niet welke boom het was die zo 
verleidelijk was dat ze het eten 
van die vrucht niet konden weer
staan. De Tora heeft de identiteit 
van deze boom geheim gehouden. 
En zelfs onze geleerden, die wel 
wat opties bedacht hebben, noe
men daarbij niet de appel, maar 
denken o.a. aan een vijg of aan 
druiven. Na het eten van de ver
boden vrucht, schaamden Adam 
en Chawa zich en verborgen ze 
zich. G’d confronteerde hen toen 
met de hoofdvraag van Rosj Ha
sjana: “Waar ben je?” Het is deze 
vraag die G’d ons al duizenden 
jaren stelt op Rosj Hasjana. Hoe 
gaat het met je, hoe is het met je 
verdere ontwikkeling? Hoe sta je 
ervoor in de drie relaties die je 
hebt, de relatie met G’d, de relatie 
tot de medemens, de relatie met 
jezelf? De sjofar is een hulpmid
del om bij deze vraag stil te staan. 

Niesan
We gaan iets minder ver terug in 
de Joodse geschiedenis, namelijk 
naar het Joodse jaar 2448, 1313 
jaar voor de gewone jaartel
ling. Dat is het jaar van de Uit
tocht uit Egypte. De 15e van de 
maand niesan gaf Par’o eindelijk 
toestemming aan het Joodse 
Volk om uit zijn land te vertrek
ken.  Kort voor de Uittocht kreeg 
Moshé een G’ddelijke openbaring. 
G’d vertelde hem dat bij het zien 
van de nieuwe maan een nieuwe 
Joodse maand begint en in de
zelfde zin vertelde Hij hem dat 
deze maand, de maand niesan, de 
eerste maand is van de maanden 
van het jaar. Onze geleerden ver
klaren waarom deze maand ook 
als een beginmaand gezien wordt, 
want Pesach is het feest van het 
ontstaan, van het begin van het 
Joodse Volk. Daarmee is dit iets 
unieks voor het Joodse Volk. 

Jom Kippoer
50 dagen na de Uittocht was de 
openbaring op de berg Sinai en 
heeft G’d de Tien Uitspraken 
uitgesproken. Direct daarna is 
Moshé de berg opgegaan voor 40 
da gen om de Stenen Tafelen te 

Driemaal in het Joodse jaar 
vieren we Nieuwjaar: in 

niesan, tisjrie en sjewat, hoe 
zit dat?

Rosj Hasjana en
Jom Kippoer vanuit historisch perspectief

door rabbijn S. Evers
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ont vangen. Helaas werd hij bij 
terug komst geconfronteerd met 
het Gouden Kalf en heeft hij de 
Stenen Tafelen kapot gegooid. 
Moshé is daarna nog twee keer 
voor 40 dagen de berg opgegaan, 
dus in totaal is hij 3 keer 40 dagen 
‘boven’ geweest. De tweede keer is 
hij gegaan om G’d  te smeken voor 
vergiffenis  voor het Joodse Volk 
na Het Gouden Kalf en de derde 
keer om het tweede paar van de 
Stenen Tafelen te ontvangen. 
Als je al die dagen plus de ‘reis
tijd’ bij elkaar optelt dan kwam 
Moshé definitief omlaag op Jom 
Kippoer met de tweede Stenen 
Ta felen. Vandaar dat Jom Kip
poer de dag van verzoening is, 

duid. En zo kan je ook een datum 
weergeven. De letter t(èt)=9 en de 
letter wav/oe=6. De combinatie 
tetoe, samen ‘Toe’, is dus 15. 
‘Bisjwat’  is een samentrekking 
van 2 woorden ‘bi’ en ‘sjwat’, ‘bi’ 
betekent  ‘in’ en ‘sjwat’ is de naam 
van deze wintermaand. Dus Toe 
Bisjwat betekent, de 15e in sjwat.
Maar wat heeft dat nu te maken 
met de bomen? Eigenlijk is het 
een soort fiscale grens, net zoals 
wij in Nederland 1 januari als fis
cale grens kennen voor de burger. 
Een boer moet van zijn oogst een 
bepaalde hoeveelheid afstaan voor 
een koheen (een priester), een 
levie en voor de armen. De oogst 
van vóór Toe Bisjwat hoort bij het 

Vervolg 'O.R.T.'

worden gegeten, begeleid door het 
uitspreken van mooie teksten. In 
vele kabbalistiche kringen zijn er 
soortgelijke gewoontes. Wij hebben 
de gewoonte om op Toe Bisjwat 15 
vruchten te eten, waaronder de 
vruchten, waarmee het land Israël 
gepre zen wordt, druiven, olijven 
vij gen, dadels en granaatappel.  

* Hoe dit te combineren met de 
wetenschappelijke opvatting over 
de ouderdom van de wereld is een 
verhaal apart.

oude jaar en de oogst van ná Toe 
Bisjwat hoort bij het nieuwe jaar. 
Toe Bisjwat is dus het begin van 
een nieuw fiscaal oogstjaar voor 
boomvruchten. In Israël hebben 
velen de gewoonte om op deze dag 
erop uit te trekken, om een nieuw 
boompje te plan ten. Bij de Portu
gese Joden is er een schoteltjes
avond, waarbij er allerlei vruchten 

immers toen was de verzoening 
tussen G’d en het Joodse Volk na 
de zonde van het Gouden Kalf. 

Toe Bisjwat - de 15e Sje wat
Eerst even technisch uitleggen. 
Elke Hebreeuwse letter heeft een 
getalswaarde, aleph=1, bét=2, 
enz. Door letters te combineren 
kunnen getallen worden aange
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Vandaag – heet van de naald – doe 
ik kort verslag van onze bijeen
komst in Gees (zuidoost Dren
the). Joodse Gemeente Zwolle 
had dit jaar het ‘uitje’ georgani
seerd in de Beeldentuin in Gees. 
Benno Ketelaar heette de enthou
siaste deelnemers (36 volwasse
nen en 3 kinderen) welkom in 
het gelukkig overdekte café
restau rant. Want buiten werd 
de e norme oppervlakte met beel
den voor zien van een gestaag 
naar bene den vallende regen, 
soms als gordijn, soms iets min
der. Benno verklaarde dat hij om 
‘manna’ had gevraagd, maar dat 
er blijkbaar sprake was van een 
commu nicatiestoornis met ‘boven’. 
Er waren echter voldoende pa
raplu’s, rolstoelen en nog andere 
voor zie ningen voor wie zich op 
het natte grastapijt waagden.  
Een prachtige, uitgebreide gale
rie met schilderijen en beelden 

zorg den voor veel belangstel
ling voordat rabbijn Shmuel 
Spiero met Bracha en de drie 
kin deren met de kosjere brood
jes uit Amsterdam arriveerden. 
Ook aanwezig waren opperrab
bijn Jacobs en zijn vrouw Blume. 
Uiteraard – zoals verwacht – werd 
er door Biyomin Jacobs een toe
passelijk en zeer actueel praatje 
gehouden. Zoals we leerden: niet 
alleen dankbaar zijn voor het goe

de, maar ook het kwade positief 
kunnen benaderen, geïllustreerd 
door een toepasselijke anekdote. 

Het was de eerste dag van de Jood
se maand elloel (Rosj Chodesj) – 
de maand voorafgaand aan Rosj 
Hasjana en Jom Kippoer. En hé, 
wie schetst onze verbazing, wat 
zag onze opperrabbijn daar ‘heel 
toevallig’ liggen (ook in de ruimte 
waar we allen zaten was allerlei 
kunst aanwezig) ... welja, een sjo
far! Kwam dat even goed uit, want 
in deze maand wordt er veelvuldig 
op de sjofar geblazen; daar maakte 
hij ruimschoots gebruik van – om 
ons met de doordringende klanken 
wakker te schudden, te laten ‘voe
len’ hoe belangrijk deze maand is, 
voorafgaand aan 1 en 2 tisjri: Rosj 
Hasjana en 10 tisjri: Jom Kippoer. 

Voor mij iets nieuws (ik ben nog 
niet zo gedigitaliseerd): er moest 
natuurlijk gebensjt worden na 
de maaltijd. Ik vroeg aan Chaja 
of Zwolle aan de ‘bensjboekjes’ 
gedacht zou hebben... Rabbijn 
Spiero stond op en zei: iedereen 
kan op zijn smartphone het ben
sjen volgen! Nou ja – geen idee of 
iedereen een smartphone bij zich 
had (ik niet), maar dit was voor 
mij nieuw – trouwens, ook zon
der smartphone ging het prima. 

Daarna kon iedereen de wijde we
reld van de vele aanwezige kunst 
in. De regen had er ook plezier 
in en werd steeds overvloediger. 
Tenslotte nog gezamenlijk iets 
drin ken om deze zeer geslaag
de bijeenkomst af te sluiten. 

Opperrabbijn Jacobs blaast op de sjofar om ons wakker te schudden, 
te laten ´voelen´ hoe belangrijk deze maand is.

Foto: Willem Groenhof

Zondag, 16 augustus 2015 – Beelden in Gees
Eindejaarsuitje Leeuwarden, Groningen, Drenthe en Zwolle

door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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Op 2 juli jl. is Joop Ellemers 
overleden, op de leeftijd van 85 
jaar.  Joop was sinds 1993 weduw
naar van Tlila EllemersEtzioni, 
met wie hij twee dochters had, 
Tamar AlmorEllemers (Herzliya) 
en Naomi Ellemers (Amstelveen).  
Jo Egbert Ellemers werd geboren 
op 12 januari 1930, in de haven
stad Soerabaja, gelegen in het 
toenmalig NederlandsIndië. Als 
kind kwam hij naar Nederland. 
Na zijn studie sociale geografie 
trouwde hij in 1954 met Tlila 
Etzioni, geboren in Ein Charod, 
Israël. Zij studeerde aan het In
stitute for Social Studies in Paleis 
Noordeinde in Den Haag. Joop 
kreeg een beurs van de Nederland
se Stich  ting voor Wetenschap
pelijk On derzoek (ZWO, tegen
woordig NWO geheten), daarmee 
vertrok ken zij naar Israël om 
daar socio logisch onderzoek te 
doen. Het proefschrift waarop 
Joop in 1967 in Utrecht cum laude 
pro moveerde, getiteld Van idee 
tot moderne staat, ging over het 
ontstaan van de staat Israël. De 
Israëlische politiek en samenle
ving, en de maatschappelijke posi
tie van migranten in Nederland 
en Israël zijn onderwerpen die 
hij zijn leven lang bestudeerde.
In 1967 werd Joop Ellemers be
noemd als hoogleraar Sociologie 
aan de Rijksuniversiteit Gronin
gen. Daarnaast was hij vanaf 
1970 deeltijdhoogleraar aan de 
Vrije Universiteit in Brussel. In 
bei de functies heeft hij gewerkt 
tot zijn emeritaat in 1995. Joop 
Ellemers was een toonaangevende 
wetenschapper en speelde een be

langrijke rol in de Nederlandse 
sociologie. Hij was in 1953 een 
van de oprichters van het vaktijd
schrift ‘de Sociologische Gids’, 
samen met de bekende socioloog 
Jacques van Doorn, en schreef bij
dragen voor diverse studieboeken 
en naslagwerken. Tussen 1950 en 
1994 verschenen ruim 200 weten
schappelijke publicaties, meestal 
met Ellemers als eerste of enige 
auteur. Hij was bestuurlijk actief 
binnen de Rijksuniversiteit Gro

nin gen, maar ook daarbuiten, in 
de redactie van wetenschappelijke 
tijdschriften, in de Sectie sociolo
gie van de Academische Raad, het 
bestuur van SISWO (Stichting 
Interuniversitair Instituut voor 
SociaalWetenschappelijk Onder
zoek) en de Stichting Nederlandse 
Academici voor Vrede in het Mid
den Oosten (NAVMO). Voor zijn 
bijzondere verdiensten werd hij 
onderscheiden als Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw. 

In Memoriam Prof. dr. J.E. Ellemers
door Naomi Ellemers en Tamar Almor-Ellemers
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De belangstelling van Joop Elle
mers voor Israël en het Jodendom 
werd onder andere gevoed door 
zijn vrouw Tlila. Toen JaGDaF 
van start ging (1988), met Tlila 
EllemersEtzioni als een van de 
oprichters, was Joop vanaf de zij
lijn betrokken. Eerst als klank
bord, om mee te denken over de 
vraag of een dergelijk tijdschrift 
levensvatbaar zou zijn, en later 
onder andere als vaste ‘meelezer’ 
van de teksten die Tlila schreef 
voor haar rubriek ‘Vragen over 
Joods leven’.  Na haar overlijden, 
en toen Joop eenmaal met pensi
oen was, begon hij zelf artikelen te 
schrijven voor JaGDaF, mede als 
eerbetoon aan Tlila. Tussen 2000 
en 2007 publiceerde hij in totaal 
30 artikelen in zijn rubriek ‘De 
bevolking van Israël’. Hierin be
schouwde hij Israël en haar bevol
king als socioloog, maar beschreef 
hij zijn observaties op een toe
gankelijke manier voor een breed 
publiek. Onderwerpen die aan de 
orde kwamen hadden betrekking 
op allerlei ontwikkelingen, zoals 

veranderingen in de politiek, de 
ontruiming van Gaza, contacten 
tussen Israëli’s en Palestijnen, 
of de rol van het leger in Israël.    
De vaste illustratie bij zijn stuk
ken was een foto van een jonge 
moeder, lopend in een woestijn
landschap, met een grote koffer op 
haar schouder. Een kind van een 
jaar of twee loopt met haar mee, 
zich vasthoudend aan de zoom van 
haar jurk. Het symboliseert een 

Uit: Vragen over joods leven 
van Tlila Ellemers-Etzioni

Wit in sjoel op Jom Kippoer

"Voor het gebruik van witte kle
dij worden verschillende redenen 
gegeven: één reden is dat witte 
kledij doet denken aan het doods
gewaad en dat deze ge dachte leidt 
tot inkeer. Een andere reden zou 
zijn dat witte kledij wordt gezien 
als een teken dat iemand door de 
rechter werd vrijgesproken. Dit 

gedachtebeeld is afgeleid van de 
woorden van de profeet Jesaja 
1:8: 'Al waren uw zonden als 
scharlaken, zij zullen wit worden 
als sneeuw; Al waren ze rood als 
karmozijn, zijn zullen worden als 
witte wol.'
Een volkomen andere reden voor 
het dragen van witte kleren op 
Grote Verzoendag is dat het her
innert aan een feestdag die in 
oude tijden werd gevierd. Zoals in 
de Misjna wordt verteld, vierden 
de dochters van Jeruzalem en 

belangrijk thema uit het werk van 
Joop Ellemers: het succes van mi
granten hangt vooral samen met 
de ambities die moe ders hebben 
in het nieuwe land, en de manier 
waarop ze daarin hun kinderen 
opvoeden. Joop vertelde graag de 
volgende grap die volgens hem de 
ambitie van moeders  in Israël 
typeert. Twee vrouwen kijken naar 
een paar kleuters die spelen in de 
zandbak. De ene vrouw zegt tegen 
de andere vrouw “links zit mijn 
zoon de dokter en rechts mijn zoon 
de ingenieur”. Zijn perceptie, dat 
vrouwen een belangrijke rol heb
ben gespeeld in de ontwikkeling 
van de Staat Israël is voor zijn gen
eratie zeer modern, en kleurde niet 
alleen zijn professionele bijdragen, 
maar ook zijn persoonlijke leven.  
Nu na Tlila ook Joop Elle mers 
is overleden, mist de Joodse ge
meenschap in NoordNederland 
een van haar trouwe suppor
ters. De bijdragen die Tlila en 
Joop hebben geleverd aan deze 
gemeenschap en aan JaGDaF 
blijven in onze herinnering. 

ook jongens deze dag in geleende 
witte kleren om degenen die geen 
eigen kleren hadden niet in verle
genheid te brengen."
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Over vroomheid, Boldoot, koffergeld en koffie met kaneel
Jom Kippoer in de provincie Groningen voor de Tweede Wereldoorlog

door Els Boon en Han Lettinck

de hele dag duurde, was voor de 
kleintjes lang. In Stadskanaal 
liepen ze daarom nogal eens naar 
buiten om de benen te strekken. 
Ze staken dan de tong naar el
kaar uit om te bewijzen dat zij 
echt, zoals de grote mensen, 
nog steeds vastten. Normaliter 
vastten de kinderen vanaf hun
twaalfde de hele dag mee. 

‘Klokvrijen’
Leerlingen kregen vrij van school 
voor deze dag. Ook als thuis niet 
veel aandacht meer voor Joodse 
zaken was, bleef het traditie dat 
de kinderen geen lessen bijwoon
den. ‘Klokvrijen’, mensen die de 
Joodse wetten niet meer (streng) 
naleefden, kwamen over het al
gemeen op Jom Kippoer wel naar 
sjoel en vastten ook. Winkels en 
fabrieken van zulke Joodse zaken
lui waren dan gesloten, al was 
het maar om de omgeving niet te 
schokken door de regels te negeren. 
Sociale controle  zelfs door niet
Joden  speelde voor hen een rol, 
al kwam het in de jaren twintig en 
dertig sporadisch voor dat men op 

Grote-Verzoendag-Joden?
In de Groningse mediene was Jom 
Kippoer de belangrijkste dag van 
de Joodse kalender. Mensen die 
op grote afstand van de synago
ge woonden en vrijwel nooit een
dienst bijwoonden, waren dan 
pre sent. De trouwe sjoelgang
ers in Leens zeiden smalend dat 
deze mensen GroteVerzoendag
Joden waren. Maar dat was niet 
fair: de afstanden die men lopend 
behoor de af te leggen waren groot. 
Zo moest men vanuit Nieuwolda 
naar Winschoten wel op een tocht 
van zeven kwartier gaans reke
nen. Aan het eind van de dag 
moest men ook weer terug. Geen 
wonder dat zulke dorpelingen zel
den naar de synagoge kwamen.  

Creatief omgaan met regels…
Toen eenmaal fietsen en later af 
en toe auto’s beschikbaar waren, 
was het probleem opgelost en kon
den de mannen van de gehuchten 
helpen minjan te maken, al was 
het uiteraard officieel niet toege
staan om op sjabbat en feestdagen 
een vervoermiddel te gebruiken. 
Musselkanaalster Joden losten 
dat op door hun fietsen bij slagerij 
Goudsmid te stallen, vlakbij de 
sy nagoge. Ze liepen dan de laatste 
meters. Textielhandelaar Jacob 
Sachs uit Vlagtwedde zette zijn 
Ford bij de winkel van zijn zwa
ger Siegfried Frank in Bourtange 
voor de deur en liep van daaruit 
het laatste stukje naar de kleine 
sjoel van dit vestingstadje aan de 
Duitse grens. Zulk creatief omgaan 
met de regels kenden de Joden van 
Eenrum ook, maar op Grote Ver

zoendag liep de familie Benninga 
uit dat dorp naar Leens, waar de 
synagoge was. Op deze vastendag 
liet men de fiets staan. Simon Ben
ninga ging al de dag tevoren en lo
geerde dan in een hotel te Leens. 
Deze postbode was de sjofarblazer 
en daarom wilde hij fit zijn en niet 
moe van de wandeling aan de dag 
beginnen. In Leens was er op de 
avond van Kol Nidrei geen dienst, 
wel van zeven uur in de ochtend 
tot ‘nacht’, de zonsondergang, die 
het einde van de dag markeerde. 
In Hoogezand sliepen verschil
lende buitenleden in de nacht van 
Grote Verzoendag in de synagoge.  
In Stadskanaal logeerden mensen 
uit de buitendorpen bij kennis
sen of in Hotel Dopper. In het In
terbellum reed er een bus om de 
Joodse families uit Ter Apel, Ter 
Apelkanaal en Musselkanaal op 
tijd op te halen. Na afloop van 
Jom Kippoer werden zij weer 
thuisgebracht. In de bus kre
gen zij dan al een kleinigheid te 
eten en te drinken geserveerd.  
Zeker voor kinderen was het vas
ten moeilijk. Ook de dienst, die 
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Jom Kippoer een nietJoods per
soneelslid in de zaak liet staan.   
Textielgrossier Bernard de Beer 
uit Winschoten sloot zijn winkel 
en ging zelf op de ochtend van 
Grote Verzoendag naar sjoel. Zijn 
vrouw en beide dochters bleven 
thuis. De jongste dochter Lies ver
telde later dat hij rond de middag 
er wel weer genoeg van had en dat 
hij dan thuis kwam lunchen. Haar 
zoon voegde hier vergoelijkend aan 
toe dat zijn grootvader diabetes 
had en het dus geoorloofd was dat 
hij zich niet aan de vastenplicht 
hield. Zij wilde daar echter mee 
aangeven dat de familie De Beer 
weliswaar Joods was, maar dat de 
ge en verboden bij haar thuis niet 
meer in ere werden gehouden. Toen 
haar zuster Suze van haar vader 
de opdracht kreeg om voor Grote 
Verzoendag aan de rector van het 
Winschoter gymna sium vrij te 
vragen, vond de opstandige puber 
dat volstrekt onzinnig. Gehoor
zaam deed zij het, maar kennelijk 
op een dermate ongeïnteresseerde 
toon, dat de  schoolleider haar 
vroeg of ze eigenlijk wist waarom 
ze die dag absentieverlof hoorde te 
krijgen. Ze zei het werkelijk niet 
te weten, waarop de nietJoodse 
rector een Joodse lerares naar 
haar ouders stuurde, omdat naar 
zijn mening die mensen wat aan 
de religieuze opvoeding van hun 
kroost moesten doen. Haar on
wetendheid vond hij schokkend. 
Bernard en Ro de Beer lieten de 
bewuste lerares daarop inderdaad 
Joodse les aan hun dochters geven, 
en enkele andere kinderen van de 
plaatselijke Joodse elite sloten 

zich daarbij aan, maar enkele ja
ren later ging Lies de Beer, net als 
de nietJoodse leerlingen, op Jom 
Kippoer naar school. Daar werd 
geen punt meer van gemaakt.   

Ook in Groningenstad was bij som
mige mensen die maatschappelijk 
gestegen waren, afstand ten op
zichte van het Jodendom ontstaan, 
al bleven zeker bepaalde tradities 
intact. Textielfabrikant Henri van 
Dam van S. Muller en Co. sloot 
bij voorbeeld wel zijn fabriek, maar 
hij ging die dag zelf niet naar de 
synagoge. Nee, hij koos liever 
voor een jachtpartij met vrienden.
Vrouwen, van wie niet verwacht 
werd dat zij op die dag bij de dienst 
present waren  als zij maar wel 
vastten  kwamen evenmin allen 
naar sjoel. In Ter Apel zagen dorps
genoten hoe de Joodse vrouwen er 
liever voor kozen die vastendag in 
alle rust door te brengen. Terwijl 
hun mannen in de synagoge wa
ren, lagen zij op bed, waar het vas
ten makkelijker te dragen was. Te
gen het einde van de dag zorgden 
zij  dat de thuisgekomen syna
gogegangers een maaltijd kregen. 
Maar over het algemeen zat de 
synagoge op Jom Kippoer afge
laden vol. In Bourtange kwamen 
Joden uit het Duitse grensge
bied naar de dienst. De synagoge 
waartoe zij hoorden was voor 
voet gangers namelijk veel verder 
ver wijderd dan die in het Neder
landse buurdorp. In sommige ke
hillot vroeg men de burgerlijke 
overheid om politieassistentie. De 
inzet van zo’n officiële wacht gaf 
ongetwijfeld enig cachet aan deze 

dag, maar de aanwezigheid van 
agenten was waarschijnlijk niet 
allereerst bedoeld om de stromen 
sjoelbezoekers in goede banen te 
leiden. Zij zorgden dat nietJoodse 
nieuwsgierigen op afstand bleven 
en het hinderlijke gescheld naar 
Joden op straat, dat toen heel 
vaak te horen was, in elk geval op 
deze heilige dag achterwege bleef. 

Hulpchazzaniem te kort
De diensten duurden lang en de 
inzet van hulpchazzaniem was 
noodzakelijk. Mannen die deze bij
stand konden verlenen, werden tot 
in de wijde omgeving gevraagd. 
In 1924 vierde Markus Bollegraaf 
uit Winschoten zijn 40jarige ju
bileum als hulpchazzan. Hij hielp 
Joodse gemeenten tot ver in Dren
the, Overijssel en Gelderland. De 
vrij arme kehillot op het platte
land maakten hiervoor heel wat 
kosten. In Hoogezand had men in 
het Interbellum eens te maken met 
de declaratie van een hulpchazzan 
die per trein arriveerde. Behalve 
voor zijn diensten betaalde het 
bestuur het treinkaartje, maar 
ook koffie- en melkgeld, de lunch 
en zelfs koffergeld, dat de man 
aan een kruier op het perron voor 
het dragen van zijn valies had ge
geven. Maar dat had men ervoor 
over: deze dag moest perfect zijn. 
Van chazzan Abraham van Gelder 
uit Winschoten, die een mooie stem 
had, zei men waarderend dat hij 
juist op Jom Kippoer ‘met innerlij
ke bezieling’ zong. In Groningen
stad  hechtte men eveneens veel 
waarde aan goede voorzangers. 
De ‘muziek’ in de synagoge dien
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de voortreffelijk te zijn. Dankzij 
‘grote’ chazzaniem als Levie 
Rosenblatt, Leib Lichtenstein en 
Juda Isaac Vleeschhouwer had de 
Groninger kehilla een eigen chaz
zanoet. Bij hun grote muzikaliteit 
staken de prestaties van hulp
chazzaniem wel eens wat mager af.
Gedurende de dag werd veel 
‘gesjnoderd’. Omdat op deze dag ge
goeden kwamen, die anders veelal 
verstek lieten gaan, werd van hen 
uiteraard verwacht dat ze gul voor 
de dag kwamen. In Groningen 
hield men de adem in als bijvoor
beeld de rijke zakkenhandelaar 
Salomon (Schloime) de Swaan ging 
zeggen hoeveel hij wilde betalen 

Vervolg 'Over vroomheid, Boldoot, koffergeld en koffie met kaneel'

voor het verrichten van een ere
functie. De minder welgestelden 
kwamen op zo’n dag helemaal niet 
aan  bod. Ook klonken er overal 
extra lange ‘Mi Sjeberachs’, ze
genspreuken voor de gemeenschap 
en bepaalde personen, waarvoor 
werd toegezegd extra te betalen.

Benauwd op de vrouwen-
galerij
Dames die wel naar de syna
goge kwamen, zaten op de vrou
wengalerijen. Daar was het in 
de volgepropte ruimte op Grote 
Verzoendag gauw benauwd om
dat warme lucht nu eenmaal
stijgt. Het vasten, de lucht van 

de ongewassen lichamen (ook dat 
hoorde bij het vasten immers), 
de kaarsen en open gasvlinders, 
die veel zuurstof gebruikten, en 
het gesuis van de gasverlichting 
zorgden er hier en daar voor dat 
vrouwen een flauwte dreigden te 
krijgen of zij hadden last van va
peurs. Een goed wapen daartegen 
was een fles eau de cologne. Een 
flacon Boldoot, met het bekende 
blauwe etiket, ging in Winscho
ten op de bovengalerij daarom 
vriend schappelijk van hand tot 
hand. Iedereen nam een scheutje 
op de zakdoek en verstopte haar 
neus erin. De scherpe geur ver
friste, maar veroorzaakte tegelij
kertijd een nog zwaardere lucht 
in sjoel. Tegen het einde van de 
dag was de grote fles meestal leeg. 
Na afloop van Jom Kippoer gin
gen de synagogebezoekers weer 
naar huis en onderweg dronk en 
at men iets lichts, want de weg 
naar huis kon nog lang zijn na een 
hele dag vasten. De arts dr. E.A. 
Cohen beschreef zijn Gro ninger 
jeugd jaren, en in een van die ver
halen zegt hij dat zijn moeder de 
laatste maaltijd voor de vastendag 
extra stevig maakte, opdat ieder 
er tegen zou kunnen, tot de vol
gende avond het ‘aanbijten’ een 
einde aan de onthouding maakte. 
In Eenrum serveerden de tantes 
van de chemicus dr. N. Benninga 
bij dat aanbijten elk jaar weer 
koffie met kaneel. Die lekkernij 
hoorde er voor hen als afsluiting 
van de Grote Verzoendag echt bij.
Daarna maakte Joods Gro
nin gen zich alweer op voor het 
volgende hoogtepunt: Soekot. 

Yom Kippur, tekening van  Abel Pann, 1916
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Niet zomaar twee bezoe-
kers van de synagoge in 
Groningen: René de Rooze 
en Maarten van der Heijden. 
Niet-joods respectievelijk 
joods, maar beiden kunste-
naar. Ze zijn met een speciaal 
doel gekomen. Want ze heb-
ben het verzoek aangenomen 
om volgend jaar in de synago-
ge te exposeren. En dat vergt 
voorbereiding en overleg ter 
plaatse.
Dat komt goed uit, want nu 
kunnen ze meteen de huidige 
expositie Wasserette van 
Amos van Gelder zien. Met 
uiteenlopende reacties tot ge-
volg. Elk op hun eigen wijze. 
De een met een scherp kun-
stenaarsoog. De ander herin-
nert het aan zijn voormalige 
blinde vlek voor zijn eigen 
Jodendom.

Het roezemoest op een zomerdag 
in de Groningse synagoge. In het 
sjoelgedeelte geeft een rondlei
der uitleg aan een groepje bezoe
kers. Boven schuifelen mensen 
over de expositie Cool in Sjoel.  
René de Rooze is zojuist gear
riveerd. Niet als zomaar een be
zoeker, maar om te overleggen. 
Over de expositie met de werktitel 
Vloeibare Herinneringen die hij 
volgend jaar samen met Bertien 
Minco (dochter van Manuel z.l. 
en Stelly Menco) zal maken. Hij 
volgt daarmee als kunstenaar 
Amos van Gelder op, wiens ex
positie Wasserette nu te zien 
is. Hoe zou hij aankijken tegen 

het werk van zijn voorganger?  
Zijn visie is scherp, de scherp
te van een bevlogen kunste
naar. Hij kijkt omhoog. 
“Ik zie doeken van ongeveer 4,5 
meter hoogte naar beneden han
gen. Witte, doorschijnende doeken 
met zwarte banen erop geprint of 
gerold. Ze doen me denken aan de, 
hoe heet het ook al weer, de talliet. 
Ik vind het imponerend. Het heeft 
een doorschijnende sereniteit. 
Niet luchtig, maar doorschijnend.” 
De Rooze heeft nóg een kwalifi-
catie, een paradoxale: “Het is 
ruimtescheppend én beper
kend. Het pakt de ruimte in.”  
Architectuur en inpakken? Dan 
denk je toch aan Christo, de kun
stenaar die ooit de Pont Neuf in 
Parijs en de Reichstag in Berlijn 
inpakte? Zo niet René de Rooze, al 
kent hij het werk van Christo. “Ik 
associeer het meer met een project 
dat ik zelf een aantal jaren geleden 
heb uitgevoerd. Dat kunstwerk be
stond uit zwarte doeken die vanaf 
het midden van een gebouw naar 

beneden hingen. Een soort gordij
nen die beneden op spiegels terecht 
kwamen. Het vallen van doeken 
vind ik dus een heel mooi beeld.” 

Zeepgeur
De Rooze wil méér zien, verder het 
doolhof in. “Ik wil tussen de doe
ken doorlopen. Je moet ze even op
zij duwen, dan ben je in een andere 
gang. Het labyrint kun je doorbre
ken door je eigen weg te kiezen.”  
Zijn kunstenaarsoog valt op de 
was knijpers waarmee de doe
ken op zo’n vier meter hoogte 
aan waslijnen zijn bevestigd. 
Het brengt meteen een oude her
innering bij hem naar boven.
“Ik weet nog van vroeger, toen ik 
begin jaren ‘70 in Groningen kwam 
studeren, dat dit gebouw een was
serij was. Ik herinner mij nog de 
zeepgeur die ik opving als ik hier 
langsfietste op weg naar kunst
academie Minerva die hier in deze 
buurt in diverse gebouwen geves
tigd was. Ik zag toen natuurlijk wel 
dat het een synagoge was geweest.” 

René de Rooze

Opvolgers van Amos van Gelder reageren verschillend op Wasserette

‘Ik zie het doek golvend water worden’
door Marcel Wichgers
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Wat deed die gedachte met hem? 
“Verwondering. Maar ik was te veel 
met mijn beginnende studententijd 
bezig om mij te verdiepen in de ge
schiedenis van Joods Groningen.”  

Dat historisch besef heeft René 
de Rooze inmiddels wel, zo blijkt 
uit zijn oordeel over Wasserette. 
“Heel sterk, hoe Amos van Gelder 
het thema van een synagoge die 
geen synagoge meer was op deze 
wijze verbeeldt. In Groningen wa
ren zó weinig Joden overgebleven, 
200 als ik het goed heb. Waarvan 
een substantieel deel hier niet 
meer wilde blijven vanwege de 
her inneringen. Dan maakt een 
nietJood er maar een wasserij 
van. Tja, zo gaat dat in het leven 
en dat is heel treurig. Gelukkig 
heeft de geschiedenis zichzelf in
gehaald, door de restauratie in 
1981. In die zin is dit kunstwerk 
een mooi, beeldend en scherp 
com mentaar op de geschiedenis.” 

Golvend water
Dan ontdekt René de Rooze dat de 
doeken van de installatie achter
aan doorlopen naar het mikwe. 
Hij volgt ze via de twee grote 
deuren die de synagoge van het 
Rabbinaatshuis scheiden. De doe
ken zijn hier niet meer verticaal 
opgehangen maar horizontaal 
gedrapeerd, van deurpost naar 
deurpost in het Rabbinaatshuis. 
Bezoekers lopen er niet meer 
tussendoor, maar onderdoor. 
Het leidt bij De Rooze tot een 
onverwachte associatie met een 
joodse traditie. “Zie je, hier lij
ken de doeken een choepa, een 

baldakijn. Dit doek is natuurlijk 
veel langer dan een choepa, die 
meestal vierkant of langwerpig 
is. Maar het is wel iets waaron
der je je, net als onder de choepa, 
beschermd voelt. Zoals je je ook 
door een talliet beschermd voelt.” 
Via een halletje waar de oudste 
joodse grafsteen van Groningen 
hangt, leidt het kunstwerk de be
zoeker naar de mikweruimte. De 
doeken duiken er de twee beton
nen baden in, de zeven treden af, 
tot op de droge bodem. De Rooze 
neemt het allemaal bedachtzaam 
in zich op. Om dan opnieuw met 
een verrassende observatie te ko
men. “Ik ben heel beeldend, dus 
ik zie opeens het stof in het bad 

zó liggen alsof het golvend water 
wordt. Dat is mijn eerste associ
atie, zonder mij te baseren op de 
symboliek van het kunstwerk. Het 
doek is hier water geworden. Mooi.” 

Maarten van der Heijden is de
zelfde middag met de trein uit Am
sterdam overgekomen. Hij kent 
de stad Groningen nog uit zijn 
studententijd. Hier in Groningen 
werd hij psycholoog. Maar musi
cus is hij ook. En beeldend kun
stenaar. In zijn oude studiestad, 
in de synagoge, zal hij volgend 
voorjaar zijn artistieke werk la
ten zien. Werk dat subtiel maar 
niet mis te verstaan verwijst naar 

Maarten van der Heijden

Vervolg ‘Ik zie het doek golvend water worden’
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de holocaust. En dat terwijl hij 
lange tijd niets te maken wilde 
hebben met zijn Joodse afkomst.
Van der Heijden is verrast door 
de expositie in uitgerekend deze 
synagoge. Jarenlang woonde hij 
in zijn studiejaren in Groningen 
met zijn geliefde, om de hoek 
van de synagoge. Zonder te we
ten dat het gebouw een synagoge 
was. Nu: “Heel indrukwekkend, 
dit doolhof met gebedsmantels.” 

Midlifecrisis
Vaak liep hij als student langs het 
gebouw, zonder te beseffen dat de 
synagoge inmiddels een wasserij 
was geworden. “Zelfs de davidster 
in de voorgevel viel me niet op. Dat 
is achteraf gezien best schrijnend.” 
Een blinde vlek voor het Jodendom, 
zijn eigen Jodendom, noemt Van 
der Heijden nu als oorzaak van 
zijn toenmalige onwetendheid. 
Of zelfs een ontkenning van het 
Jodendom. “Ik was destijds nauwe
lijks met mijn joods zijn bezig. Het 
begrip tweede generatie slachtof
fer vond ik maar onzin. Ik was ge

woon Nederlander! Het joods zijn 
ontkende ik heel lang onbewust. 
Pas sinds mijn midlifecrisis ben 
ik mijn Jodendom gaan onderzoe
ken.” 
 
Hij herinnert zich nog dat zijn 
moeder hem meenam naar een 
ten toonstelling in het toenmali
ge Joods Historisch Museum in 
De Waag aan de Amsterdamse 
Nieuwmarkt: “Dat moet in 1970 
geweest zijn. Er was een tentoon
stelling over de tweede generatie. 
Maar ik dacht, dat slaat niet op 
mij. Dat was een soort afweer. Ik 
heb mezelf nooit een slachtoffer 
gevoeld. Maar ik heb natuurlijk 
wel een rare opvoeding gehad. Een 
en ander is echter na mijn 50e heel 
heftig teruggekomen. Ik ben er nu 
in mijn kunst heel sterk mee bezig.” 
Pas een paar jaar geleden kwam 
Van der Heijden erachter dat het 
gebouw aan de Folkingestraat 
een synagoge was, toen hij hier 
op bezoek kwam. “Ik was hier 
heel lang niet meer geweest. 
Ik ging nog wel eens voor een 

studen tenreünie naar Groningen, 
of op bezoek bij kennissen.
Een jaar of vijf geleden liep hij 
via het station de binnenstad 
in, en merkte dat veel aan de 
stad was veranderd. “Ik liep de 
Follkingestraat in, zag de synago
ge en dacht, hé, het is een synago
ge met die blinkende koepels. Dat 
ik dat nooit geweten heb, terwijl 
ik om de hoek woonde, dacht ik.” 

Kunstbroeder Han de Vries
Maarten van der Heijden raakte 
nog sterker bij de Groningse syna
goge betrokken door de expositie 
van zijn vriend, collegamusicus 
en kunstbroeder Han de Vries. 
De eveneens joodse De Vries ex
poseerde er zijn werk in 2014. 
“Han en ik zijn eigenlijk lotgeno
ten. We zijn beiden musicus en 
ik heb een cd met hem gemaakt. 
We zijn beiden beeldend kunste
naar geworden, beiden met van 
die afschuwelijke beelden van 
de holocaust, die pas op latere 
leeftijd naar boven kwamen.” 

Het Bestuur en de Redactie 
van JaGDaF wenst u allen 

een goed

5776

Le-sjana tova
oe-metoeka

Gmar chatima tova



14 JaG18 september jaargang 28 nummer 3

Berichten uit de Jerusalem Post
door Anneke van Rhijn

Zeldzame 2300 jaar oude 
mun ten en sieraden in een 
grot gevonden
Zeldzame 2300 jaar oude zilveren 
en bronzen munten, geslagen tij
dens de regering van Alexander 
de Grote, werden recent gevonden 
door een groep amateur onderzoe
kers in een niet eerder geopende 
stalactieten* grot in NoordIsraël.  
Naast de munten werd een stof
fen zakje gevonden met zilve
ren sieraden, waaronder rin
gen, armbanden en oorringen. 
Alexander de Grote veroverde 
in het begin van de Hellenisti
sche Periode, de late vierde eeuw 
voor de huidige jaartelling, het 
Land van Israël. Volgens de Is
rael Antiquities Authority ver
tegenwoordigen de munten ‘een 
van de belangrijkste ontdekkin
gen in het noorden van Israël’.  

Dr. Eitan Klein directeur van de 
afdeling Prevention of Antiquities 
Robbery, zei dat hij geloofde dat de 
munten waren verborgen door de 
eigenaar gedurende een periode 
van verhoogde onrust. De ‘schat’ 
kan zijn verborgen in de grot door 
lokale bewoners die in een perio
de van bestuursonrust vluchtten, 
veroorzaakt door de dood van 
Alex ander de Grote. De generaals 
van zijn leger belandden na zijn 
dood in een machtsstrijd, de Oor
logen van de Diadochi. De opslag
plaats was verborgen in de hoop op 
betere tijden, maar nu weten we 
dat wie de schat ook verborg, niet 
terugkwam om hem op te halen. 

In sommige delen van de grot wer
den ook oude aardewerken krui
ken gevonden op stalagmieten** 
die zich daar ontwikkeld hadden. 
Sommigen waren vergroeid met de 
kalksteen sedimenten. Ze kunnen 
daardoor niet worden verwijderd. 
Wetenschappelijk gezien levert dit 

ook weer inzicht op in het proces 
van de ontwikkeling van stalac
tieten. 

*Stalactieten en stalagmieten 
zijn meestal fraai gevormde kalk
steenzuilen in druipsteengrotten. 
Stalactieten hangen ‘aan het dak’ 

Deze oude druivenzaden werden gevonden door archeologen in de 
Negev, waar 1500 jaar geleden kwaliteitswijn werd gemaakt.

Foto: JP

Foto: JP
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van de grot en groeien naar bene
den toe.
**Stalagmieten ontstaan vanaf 
de grond van de grot doordat het 
druipsteenwater van de stalactiet 
op de grond valt en zo vanaf de 
grond een kalksteenzuil vormt.
Beide soorten groeien soms maar 
een paar cm in een eeuw. 

Bijzondere druivenzaden uit 
de Byzantijnse tijd gevonden 
in een opgraving in de West- 
Negev
In de Byzantijnse tijd, ongeveer 
1500 jaar geleden, werden er
in de WestNegev hele goede
wijnen gemaakt.  
Begin van dit jaar werd bekend
gemaakt dat in een opgraving in 
de WestNegev hele oude druiven
zaden zijn gevonden die gebruikt 
werden voor het maken van de 
toen veel gevraagde wijn ‘Wijn van 
de Negev’. Alleen de zaden zijn ge
vonden, de wijnstokken hebben 
het niet overleefd vertelde prof. 
Guy BarOz van de Universiteit 
van Haifa. Het is onduidelijk waar 
de zaden oorspronkelijk vandaan 
kwamen. De volgende stap in het 
onderzoek is om ‘de oude wijn’ te 
maken en zo misschien vast te stel
len waar de zaden vandaan komen.
In de Negev wordt tegenwoordig
veel druivenzaad uit Europa
gebruikt. 
 Volgens historici was de ‘Wijn van 
de Negev’ erg duur voor die tijd en 
daardoor alleen voor de rijken. 
De zaden werden gevonden bij 
on  der zoek naar de opkomst en 
neer  gang van de Byzantijnse
sa menleving in de Negev.  

Bij Nahariya werd een 3700 
jaar oude wijnkelder gevon-
den
Archeologen vonden een van de 
oudste en grootste wijnkelders 
uit 1700 voor de huidige jaartel
ling in Tel Kabri, bij Nahariya.
De 3700 jaar oude kelder had een, 
naar maatstaven van nu, capa
citeit van 2000 liter, ongeveer 
3000 flessen wijn. De wijnkelder 
is ontdekt op een landgoed dat 
toebehoorde aan een (rijke) fami
lie in een NoordKanaïtische 
stad. Men vond in de opslag 40 
kruiken van elk een meter hoog. 
Bij analyse bleek dat de wijn met 
honing was gezoet en er waren je
neverbessen, mint, kaneel en mir
te aan toegevoegd. Er was rode 
en witte wijn en met de toe voe
gingen moet het gesmaakt heb
ben naar een soort hoestsiroop.
De makers hebben een strak pro
ces van wijn maken aangehou
den. Elke fles gaf bij analyse van 
de inhoud hetzelfde resultaat. 

De kelder was ongeveer 4,6 bij 
7,6 meter en vlakbij de grote hal 

Een archeoloog verwijdert modder en afval van oude wijnkruiken 
tijdens opgravingen van een ruïne van een

oude Kanaïtische stad bij Tel Kabri
Foto: JP

in het paleis op het landgoed. 
Waarschijnlijk zijn de kelder 
en de ontvangsthal op hetzelfde 
tijdstip verwoest door een aard
beving of een modderstroom.  
De kruiken zijn grotendeels in
tact gebleven, waren niet opval
lend, zonder decoratie en duidelijk 
bestemd voor opslag en niet voor 
het serveren van wijn aan gasten. 
Op de laatste dagen van de opgra
ving in 2014 ontdekten de archeo
logen twee deuren die naar andere 
opslagkelders leidden. In 2015 zal 
het team verder gaan met het 
onderzoeken van deze kelders. 
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volgende dag een of ander recept 
met aubergines klaar zou maken. 
Jakkie, dacht ik, ik houd niet 
van aubergines. Ik geloof dat er 
wel 280 manieren zijn om auber
gines klaar te maken (ik verzin 
maar een getal) en alle tot dan 
toe geproefde klaargemaakte au
bergines vond ik niet echt lekker.
De buurvrouw (ik ben haar naam 
vergeten) nodigde mij uit om 
met haar mee naar huis te gaan 
om aanwezig te zijn bij de ma
nier waarop zij aubergines voor 
de volgende dag ging klaarma
ken. Natuurlijk ging ik met haar 
mee, altijd nieuwsgierig naar 
iets nieuws. Ze waarschuwde 
me wel dat er gefrituurd moest 
worden, het was immers heel 
erg warm. Ach wat geeft dat – je 
went aan alles (35 jaar geleden!). 

Terugvliegend naar Nederland heb 
ik op het toen nog heel bescheiden 
vliegveld een kookboekje gekocht 
De Smeltkroes – Israëlische recep-
ten: Snel en gemakkelijk toebereid 
(Tami LehmanWilzig & Miriam 
Blum). Al vliegend had ik al gezien 
dat het recept van ‘de buurvrouw’ 
erin stond; dat volgt hierna. 

Gebakken plakjes Aubergine
(uit het boekje) “Aubergine heeft 
traditioneel een belangrijke rol 
gespeeld in het Israëlische dieet. 
Israëli’s zijn dermate ervaren ge-

Gebakken plakjes aubergine
Dit wordt uiteindelijk een recept, 
maar zoals u van mij gewend bent, 
gaat er een verhaal aan vooraf – 
dit keer zelfs een soort biecht... 

Het was zomer 1980. Onze dochter 
Deborah was al in Israël bij de fami
lie in Tiv’on. Wij, Ies z.l., Daniel en 
ik volgden later. Zodat we voor het 
eerst – en voor het laatst – met de 
complete familie in Tiv’on waren.
Men had een huis voor ons georga
niseerd van mensen die in een bui
tenland op vakantie waren – vlak
bij de familie. Aan het eind van de 
straat was gelukkig het zwembad. 
Het was zinderend heet, ook in 
huis (nog) geen airco in die tijd. 

Biecht
Maar nu eerst de biecht... Wij 
kwamen aan op Schiphol, hadden 
een kamer gereserveerd in het 
I bishotel voor de vroege vlucht 
de volgende ochtend naar Tel 
Aviv. Bovenop het hotel een enorm     
vaandel: KREEFTEN FESTIVAL 
– geen idee wat dat te betekenen 
had, behalve dat het waarschijn
lijk iets met kreeft te maken had. 
Hadden we nog nooit geproefd of 
gegeten. Bij het inchecken van het 
hotel bleek dat als je een ‘kreeft’ 
was volgens de astrologische ho
roscoop je gratis en voor niks zo
veel kreeft mocht eten als je wilde. 
In de hal van het hotel was een 

enorm buffet aangericht met vers 
ingevlogen kreeft uit Boston in 
allerlei variaties klaargemaakt. 
Ies en ik waren allebei schorpioe
nen, maar Daniel was en is een 
zogenaamde kreeft (8 juli). We 
moesten wel zijn paspoort la
ten zien, want iedereen kan wel 
zeggen dat hij/zij een ‘kreeft’ is. 
Echter hij verkeerde in een perio
de van zijn leven dat hij praktisch 
niets at, laat staan kreeft, alhoe
wel hij dat nog nooit gegeten had. 
Er werd ons meegedeeld dat de 
ouders ook recht hadden op deze 
ongekende gelegenheid om zoveel 
kreeft te eten als wij wilden... ‘De 
kreeft’ zelf was dan ook totaal 
niet geïnteresseerd, maar Ies en 
ik dachten: ach, waarom zouden 
we dat niet eens proberen... wat 
kon er gebeuren? Zou de bliksem 
inslaan? Het hotel instorten? Ons 
vliegtuig misschien...? U snapt het 
al – wij hébben het geprobeerd, 
maar geen van tweeën snapten we 
waarom iedereen zo hoog opgaf van 
kreeft. Geef ons maar een nieuwe 
haring, zeiden we tegen elkaar. 

Aangekomen in ‘ons huis’ in 
Tiv’on, vlakbij de familie, zagen wij 
Deborah gelukkig ook weer en die 
was blij dat ze verder bij ons kon zijn.  
We aten iedere dag gezamenlijk. 
Ik kwam in gesprek met een van 
oorsprong Jemenitische buur
vrouw die vertelde dat ze voor de 

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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worden in de toebereiding van au-
bergineschotels dat de aubergine 
zelf vaak niet meer te herkennen is. 
(Vandaar dat ik dit recept zo lek
ker vind!) (...) De hier afgedrukte 
aubergine-variatie kan niet alleen 
bij feestjes, maar ook in falafel-
kraampjes worden aangetroffen.”
Die laatste opmerking klopt – 
bijna alle keren dat ik daarna in 
Israël was en op straat een fa
lafel at, zag ik bij al die lekkere 
verschillende slaatjes die je toe 
kunt toevoegen bovenop de falafel
balletjes in je pita, een bakje met 
deze aubergineplakjes – heerlijk! 

uitlekken (mag wel iets langer, 
uit ervaring), bijv. in een vergiet. 
Droog af met keukenpapier.
Maak de olie heet in een grote 
zware braadpan en bak de au
bergineplakken totdat ze goud
bruin zijn. Laat ze afdruipen op 
keuken papier.
Meng in een kom de ketchup, 
azijn, knoflook en kruiden. Leg 
vervolgens voorzichtig de plakken 
aubergine en de eventueel fijnge
hakte pepers in de kom met het 
azijnmengsel. 
Laat voor het opdienen een paar 
uur afkoelen. Deze schotel kan 
wekenlang in de koelkast be
waard worden, bijvoorbeeld in 
een goed afgesloten glazen pot.

Dit recept heb ik vele malen ge
maakt. Een paar plakken van deze 
aubergines zijn te combineren met 
alle vlees, vis en kipgerechten. 

Een plakje op een boterham met 
kaas is ook verrukkelijk, of op 
een lekkere bruine boterham met 
choemoes – kortom, zeer aan te 
bevelen. U zult er (voorlopig) niet 
meer zonder kunnen, tenminste 
als u het eenmaal gemaakt hebt. 
Nog een heel goed, zoet, voor
spoedig en vooral gezond 5776 
gewenst en voor straks, een cha-
tima towa.

Ingrediënten
(4 personen)
3 middelgrote aubergines
4 Spaanse pepers uit blik of 2 
verse, fijn gehakt (laat ik meestal 
weg)
(handschoenen gebruiken, staat 
in het boekje)
1 glas tomatenketchup
1/3 glas natuurazijn
3-4 uitgeperste teentjes knoflook
zout en peper naar smaak
bak/frituurolie

Toebereiding
Was en droog de aubergines. Snij 
het steeltje eraf en snij kruisge
wijs in 2cm dikke plakken.
Strooi wat zout over beide kanten 
en laat elke kant ca 30 minuten 

Uit: De Smeltkroes, Israëlische recepten:
snel en gemakkelijk toebereid
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Rondom boeken
samengesteld door Erik Kweksilber en Ruth Lipschits

In plaats van de jarenlange vaste 
rubriek ‘Boeken’, verzorgd door 
Erik Kweksilber, beginnen we 
aan iets nieuws. Onder het motto 
‘Nieuwe bezems vegen schoon’ – 
of ‘Tijd voor verandering’, wordt 
dit een samengestelde rubriek.
De min of meer terugkerende 
onderdelen zijn:
*Een ‘hoofdboek’, onlangs ver
schenen (in dit nummer Onrust)
*Ook verschenen 
*Ooit verschenen, nu gelezen, een 
lezer kiest
*Iets van vroeger (in dit nummer 
het Hatikva)

We hopen dat u er net zoveel 
plezier aan beleeft als wij met het 
bedenken en samenstellen. 

Erik Kweksilber 
Ruth Lipschits 

Met dank aan boek   han del 
Godert Walter

Onrust
Het leven van Jacob Israël de 
Haan, 1881-1924
Van Jan Fontijn

Onrust
Die te Amsterdam vaak zei:
“Jeruzalem”
En naar Jeruzalem gedreven 
kwam,
Hij zegt met een mijmrende stem:
“Amsterdam. Amsterdam.”

Dit kwatrijn is een zeer korte 
samenvatting van het verscheur
de leven van Jacob Israël de 
Haan (Smilde, 31 december 1881 
– Jeruzalem, 30 juni 1924).
Hij was een schrijver, dichter, 
journalist, jurist, geëngageerde 
Jood, getrouwde homoseksueel en 
(anti)zionist.
Hij emigreerde in 1919 als bevlo
gen zionist naar Palestina (toen
malig Brits maandaatgebied). 
Daar werd hij op 30 juni 1924 
op straat met drie pistool schoten 
voor het Sha’are Tsedek zieken
huis vermoord door Avraham 
Tehomi. Dit gebeurde in opdracht 
van de joodse paramilitaire zion
istische organisatie de Hagana, 
in opdracht van ‘de grote baas’ 
(en zijn vrouw!) Yitschak BenZvi, 
later de tweede president van de 
jonge staat Israël (1952).

Hij was de broer van de minstens 
zo bekende Carry van Bruggen 
(o.a. Het Huisje aan de Sloot). 
Zij werd bijna een jaar eerder 
geboren op 1 januari 1881. In 
vroegere jaren dacht men – ten 
onrechte – dat zij een tweeling 

waren. Ook omdat zij van alle 
kinderen in het orthodoxjoodse 
gezin, in het bijzonder met elkaar 
optrokken. Op 31 december 1899, 
wandelden zij middernacht hand 
in hand de nieuwe eeuw in – het 
jaar 1900!

Het boek 

‘Rusten in ’t leven kan ik niet’ 
(p. 5, voorin)
Onlangs verscheen een behoor lijk 
lijvige nieuwe biografie over deze 
controversiële joodse ‘tachtiger’ 
uit de 19e eeuw. Hartsvriend van 
bijvoorbeeld Frederik van Eeden. 
Verguisd na zijn publicatie van de 
scabreuze romans Pijpelijn tjes en 
Pathalogiën.
Het boek telt 611 pagina’s, in
clusief een uitgebreide Epiloog 
en exclusief Noten, Bibliografie, 
Illustratieverantwoording en 
Personenregister – in totaal 685 
pagina’s; voorzien van talloze 
interessante foto’s.
Echter niet een gezellig boek 
om in bed (te zwaar) of voor het 
slapen gaan te lezen.
Er is sprake van een drie deling: 
Proloog en dankwoord, zijn 
Nederlandse jaren – waaronder 
reizen naar Rusland – en de Pale
stijnse jaren 19191924.

Hij ging als idealistische ortho
doxe zionist naar Palestina, ver
zette zich vervolgens zowel tegen 
de orthodoxie als het zionisme en 
kreeg zelfs begrip voor de Ara
bieren. En dat nu was een doorn 
in het oog van de zionisten.
Uiteindelijk eindigde hij weer 



DaF 5 tisjri jaargang 28 nummer 3 19

als religieuze Jood die wekelijks 
bij de Klaagmuur bad en hart  s
tochtelijk terugverlangde naar de 
warmte van het gezinsleven en de 
vanzelfsprekende vroomheid van 
het ouderlijk huis van zijn jeugd.

Ademloos heb ik in het boek 
gelezen, te midden van televisie
lawaai, grasmaaimachines en een 
boormachine – ik hoorde het niet! 
Vooral de jaren in het toenmalige 
Palestina vond ik uitermate boei
end – met een fataal einde.
Verschillende kwatrijnen en 
andere gedichten, brieven en dia
logen zorgen ervoor dat het een 
‘levende’ biografie is geworden 
over een bewogen hartstochtelijk 

Mensch.
Zijn zuster Carry, die ook de 
orthodoxie liet vallen, verwoordde 
dat als volgt:
“Mijn jeugdherinneringen, de 
onuitputtelijke bron van mijn 
ontroeringen, zijn in synagoge
deunen als geconserveerd.”
(in Hedendaags Feteschisme, 
1925)

Jan Fontijn
Onrust
Het leven van Jacob Israël de 
Haan, 1881-1924
Gebonden editie, met stofomslag, 
€ 49,50 – De Bezige Bij

Jacob Israël de Haan in twee 'gedaanten'
Foto's: van de omslag

N.B.
Als iemand geïnteresseerd is in 
de jeugd van Jacob en Carry de 
Haan – men leze De Verlatene 
van Carry van Bruggen!

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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Ook verschenen

Marek Hlasko De Israëlische trilo-
gie
Marek Hlasko (1934-1969) was een 
populaire schrijver in post-stalinistisch 
Polen. Hij was de ‘communistische 
James Dean’, zowel uiterlijk als in 
gedrag – toen hij in 1958 Polen 
verliet, kreeg hij geen toestemming 
om terug te keren. Hij leefde daarna 
in West-Europa, de VS en Israël. Hij 
was geen Jood, maar voelde zich 
zeer betrokken bij de Poolse Joden 
in Israël, en schreef in dat land een 
aantal meesterwerken, waaronder 
De tweede hondenmoord, Bekeerd 
in Jaffa en Ik zal jullie over Esther 
vertellen. Deze drie schelmenromans 
schetsen een beeld van de mensheid 
vol zwarte humor; €19.99 

Leo Frijda Op het balkon van de 
elektrische tram 
Deze bundel literaire columns gaat 
over Kafka maar ook over schrijvers 
die met Kafka en zijn tijd verbon-
den zijn, Kisch, Babel en een jonge 
Joseph Roth, of zich over Kafka 
hebben geüit, Sebald, Benjamin, 
Seghers, Appelfeld en Celan. Frijda 
weet veel, zijn columns (geplaatst in 
de nieuwsbrieven van Crescas) staan 
vol met informatie maar ze worden 
soms ontsierd door een buitensporige 
nadruk op de joodse achtergrond van 
de schrijvers; €26.00

Vervolg 'Rondom boeken'

Portret van Hendrik Werkman 
op de omslag
Brieven van H.N. Werkman
1940-1945
Arbeiderspers, 1995

Toni Boumans Een schitterend 
vergeten leven - de eeuw van 
Frieda Belinfante, verzetsvrouw en 
dirigent
Dankzij veel citaten uit gesprekken en 
brieven is dit een bijzonder levendige 
biografie geworden van de eerste 
vrouwelijke dirigent van Nederland. 
Een moedige, vrijgevochten vrouw, 
actief in het verzet. Na de oorlog 
vertrok ze ontgoocheld naar de VS 
waar ze verder ging met haar muzikale 
carrière; €19.95

Wanda Reisel  Liefde tussen 5 
en 7
Journaliste Liza Wolf komt bij toeval 
achter het dubbelleven van haar 
man. Wraak is een gerecht dat koud 
geserveerd wordt, dat weet ze, maar 
deugt ze zelf eigenlijk wel? €18.99

Joseph Roth De blonde neger en 
andere portretten
In koffiehuizen, variététheaters en 
nachtbrakerskroegen of slenterend 
langs de straten van Wenen, Berlijn en 
Parijs ontmoette Joseph Roth (1894-
1939) tijdens het Interbellum kleurrijke 
types die hij in beroemd geworden 
krantenreportages vereeuwigde. De 
Gentse Els Snick én uitgeverij Bas 
Lubberhuizen gaan gelukkig door met 
het samenstellen en uitgeven van 
werk van Joseph Roth; €19.95

Erik Kweksilber

Hendrik Nicolaas Werkman en de Chassiden heeft Wout van Bekkum zijn inleiding genoemd in het boek 
Onder de weg en over de locht. Een heldere inleiding over de achtergrond van het Chassidisme en van 
de Chassidische Legenden. Werkman heeft deze verhalen leren kennen via August Henkels, predikant en 
lid van de Blauwe Schuit en erdoor gegrepen, heeft hij zijn beroemde druksels gemaakt. In dit boek staan 
ongeveer twintig daarvan afgedrukt met daarnaast een sfeervolle Groninger gedichtencyclus van Jan 
Siebo Uffen, een van de meest vruchtbare Groninger dichters.
Bij de eerste, nu uitverkochte druk van het boek zat een cd met de muziekvoorstelling waarin de door 
Ellen Dijkhuizen op muziek gezette gedichten.
Dit is een van de boeken die zijn verschenen in het Werkman-jubileumjaar (70 jaar geleden werd hij net 
voor het eind van de oorlog gefusilleerd).
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Ooit verschenen,
nu gelezen

Op de vlucht

“Hoe lang hij ook over de vlucht 
had gepiekerd, alleen en met 
Wallau, hoeveel kleine details hij 
ook had overwogen en daarnaast 
de geweldige mogelijkheid van 
een nieuw bestaan, toch was hij 
in de eerste minuten na de vlucht 
niet meer dan een dier dat de 
wildernis inrent, die zijn leven 
is, terwijl er nog bloed en haren 
kleven aan de val waaruit hij is 
ontsnapt. ...” Zo begint het vlucht
verhaal van Georg Heisler, hoofd
persoon in Anna Seghers meest 
bekende roman Het zevende 
kruis, dat zij  in 1942 in exil in 
Mexico schreef. Ik kies voor deze 
meesterlijk geschreven roman. 
Juist nu wij dagelijks geconfron
teerd worden met toenemende 
stromen vluchtelingen. Mensen 
zijn altijd op de vlucht geweest. 
Op de vlucht voor oorlogsgeweld 
en vervolging. Sommigen redden 
het om ergens anders een veilig 
bestaan op te bouwen. Anderen 
redden het niet, verdrinken, 
worden vermoord of verkracht 
of komen tot stilstand in een 
uitzichtloos bestaan in een van 
de vele vluchtelingenkampen.  
Veel schrijvers hebben zich met 
dit thema beziggehouden.  Wie 
kent niet uit zijn jeugd uit De hut 
van Oom Tom, de vlucht van de 
slavin Elise met haar kind over 
de ijsschotsen. Zij wist te ontko
men aan de slavendrijvers en 
bereikte de vrijheid. Ook Georg 

Heisler bereikt uiteindelijk in 
zeven dagen de grens met Neder
land en daarmee de vrijheid. 
Maar voordat het zover is zijn wij 
als lezers getuige van een wan
hopige tocht waarin angst, pijn, 
vermoeidheid, teleurstelling maar 
ook vreugde heersen. 
Zeven gevangenen ontsnappen uit 
het concentratiekamp Westhofen 
(gemodelleerd naar het kamp 
Osthofen, gelegen ten Westen van 
de Rijn in de buurt van Worms).  
De wrede kampcommandant 
is ervan overtuigd dat hij alle 
zeven binnen zeven dagen weer 
opgespoord heeft. Buiten staan 
zeven kruisen opgesteld, als gru
welijk dreigement voor de weer 
gevangen genomen kameraden. 
Maar de zevende gevangene 
bereikt de vrijheid. Kern van het 
boek is de ontwikkeling van het 
verzet tegen Hitlers opkomend 
nationaalsocialisme in de jaren 
‘30 in Duitsland en de jacht  op de 
communisten. 

Alle figuren in deze roman 
vertegenwoordigen een deel van 
het Duitse volk: het verzet, het 
verraad, het opportunisme, de 
onverschilligheid, maar ook de 
saamhorigheid, de solidariteit 
en kameraadschap. Voor mij een 
boek dat actueel blijft.  In 2011 
verscheen een nieuwe druk waar
bij  de oorspronkelijke vertaling 
van Nico Drost (vertaald uit het 
Duits) is herzien door Elly Schip
pers.
Anna Seghers wist uit ervaring 
wat op de vlucht zijn betekende. 
In 1933 vluchtte ze via Zwitser
land naar Parijs en in 1941 via 
ZuidFrankrijk naar Mexico. 
Zij werd niet alleen vanwege 
haar joods zijn vervolgd door de 
Gestapo, maar ook vanwege haar 
lidmaatschap van de Commu
nistische Partij van Duitsland. 
In 1947 keerde ze terug naar 
Duitsland en koos uiteindelijk 
voor een leven in de DDR. Ze 
stierf in 1983 in OostBerlijn 
als een gelauwerde en politiek 
geëngageerde OostDuitse schrijf
ster. Pas in 1981 vereerde haar 
geboortestad Mainz haar met een 
eredoctoraat aan de universiteit. 
Als Netty Reiling was zij daar in 
1900 geboren. Haar familie had 
generatieslang deel uitgemaakt 
van de Joodse gemeenschap in 
Mainz. Zij zou haar hele leven 
lang heimwee houden naar haar 
geboortestad en het landschap 
van het Rijnland.  Ook in Het ze-
vende kruis vormde het land
schap van haar jeugd het decor.

Tea G. Rienksma

Anna Seghers
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Vervolg 'Rondom boeken'

Iets van vroeger

Hatikva – De Hoop
(volkslied van Israël)

Zolang in het hart, van binnen,
Een Joodse ziel levendig is 
En naar het oosten, vooruit,
Het oog naar Zion kijkt 
Is onze hoop nog niet verloren 
De hoop die al tweeduizend jaren leeft 
Een vrij volk te zijn in ons land 
Het land van Zion en Jeruzalem

Naftali Herz Imber, de schrijver 
van het Hatikva werd geboren 
in Zloczow (vroeger Polen, nu 
Oekraïne) in 1856. Eens was hij 
een ‘chaloets’*, èn hij schreef veel 
gedichten waaruit een zeer emo
tionele binding met Eretz Yisrael 
tot uitdrukking kwam. Imber 
overleed in 1909 in New York.

De oorsprong van de melodie van 
het Hatikva is niet bekend, maar 
er werd gesuggereerd dat deze 
waarschijnlijk voortkomt uit Bo
heemse volksmuziek. Zvi Mayero
vitch, vroeger docent in Joodse 
Liturgische muziek aan het Jews 
College in Londen, opperde dat de 
melodie eigenlijk was gebaseerd 
op een thema voor ‘Hallel’ (Psalm 
117)** van een Sefardische Syna
goge.

Het Hatikva zelf had een aantal 
concurrenten voor de begeerde 
positie van het Joods Nationaal 
volkslied. Er werd een wedstrijd 
gehouden door Moskow Chovevei 
Zion. Een tekst door Dolitsky, 
Al Harei Zion genoemd, won de 
eerste prijs. Twee Joodse studen
tengroepen in Wenen, Ivria en 

Kadima speelden een belangrijke 
rol in het Zionisme ten tijde van 
Herzl. Ivria verkoos het Hatikva 
te zingen en Kadima Ein Hauch 
Weht durch die Lande. Aan alle 
zionisten werd gevraagd om 
deze laatste versie populair te 
maken onder de mensen. Binnen 
een paar jaar, wedijverden drie 
teksten om de eer het volkslied 
te worden – Hatikva, Dort wo die 
Zeder en Ein Hauch.
Tijdens het Vierde Congres 
in 1900 in Londen, zongen de 
deelnemers na het God save 
the Queen, het Hatikva. In de 
notulen van het Achtste Congres, 
gehouden in 1907 in Den Haag, 
is opgenomen dat het Congres 
eindigde met het Hatikva.
Twee manuscripten met de 
woorden in Imbers eigen hand
schrift bestaan nog. Eén bevindt 
zich in de Manuscripten Biblio
theek van de Yale University en 
de andere is in de Hebreeuwse 
Universiteit in Jerusalem.
Tegenwoordig is het Hatikva 
stevig verankerd als het volkslied 
van de Staat Israël, en ook als het 
Joods Nationaal Volkslied.

*een ‘chaloets’ is iemand die 
naar Israël emigreerde om een 
nederzetting (mede) op te zetten 
en grond geschikt te maken voor 
toekomstige ontwikkeling o.a. 
voor landbouw door bijv. (resten 
van) bomen, struiken, stenen en 
andere obstakels van het land te 
verwijderen.

**Psalm 117 is de kortste psalm 
van de lofgezangen. Psalm 117 

wordt traditioneel voorgedragen 
tijdens de Joodse feestdagen.

N.B. De melodie van het Hatikva 
is gedeeltelijk terug te vinden in 
de Moldau van Smetana, geboren 
in Praag (1824).

Vertaald door Anneke van Rhijn 

Uit Shiron A Loose-leaf Song 
Book for Jewish Youth (1955), 
Jewish National Fund, Londen
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Damster sjoel
Op dinsdag 5 mei 2015, zeventig 
jaar na de oorlog, werden in Ap
pingedam de synagoge aan de 
Broerstraat en het metaheerhuis
je aan de Heidensgang officieel 
heropend. De Damster sjoel, de 
oudste synagoge in de provincie 
Groningen, werd in 1801 feeste
lijk ingewijd en kreeg in 1821 de 
status van ringsynagoge. Achter 
het eenvoudige exterieur ging een 
hemelsblauw koepelplafond schuil, 
dat bezaaid was met gouden ster
ren en aan de oost en westkant 
werd gesierd door een gouden op
gaande zon en afnemende maan.  
In 1936 vierde de Joodse gemeen
te het 135jarige bestaan van hun 
sjoel. Mijn vader, Meijer Nieweg, 
was toen lid van het feestcomité. 
Hij was nauw verbonden met 
de sjoel, want hij had daar in 
1918 zijn barmitswa gevierd, 
en woonde toen met zijn ouders, 
Benjamin Nieweg en Sophia Bam
berger, en zussen in hetzelfde 
straatje. De receptie werd om de 
hoek gehouden bij zijn grootmoe
der Mietje BambergerCohen in 
de Nieuwstraat, misschien wegens
ruimtegebrek. Zijn oudste zus 
Geertje was op 20 mei 1927 met Si
mon van Hasselt getrouwd in Ap
pingedam en heeft daar wellicht 
haar choepa gehad. De choepa 
van zijn jongste zus Mietje en 
haar neef Lowie Cohen op 27 juli 
1942 vond waarschijnlijk als een 
van de laatste in de sjoel plaats. 
In 1937 werd er een buurtfeest ge
houden in de Broerstraat ter ere 
van het huwelijk van Prinses Ju
liana en Prins Bernhard, waarbij 

Joodse bewoners en nietJoodse 
bewoners gezamenlijk voor een 
namaakpoort vereeuwigd werden. 
Deze verbroedering was helaas 
van korte duur door de verschil
lende isolerende maatregelen van 
de Duitse bezetter. Toen de Joodse 
kinderen in oktober 1941, net als 
elders, niet meer op de openbare 
school werden toegelaten, werd het 
aangebouwde deel achter de sjoel 
tot 1942 als schooltje gebruikt. De 
deportaties die in 1942 begonnen, 
maakten Appingedam ‘Juden
rein’, waardoor de sjoel van haar 
functie was beroofd. Van de 84 
Joden die tijdens de oorlog in Ap
pingedam woonden, zouden slechts 
zes de oorlog overleven, onder wie 
mijn moeder Miesje NiewegWolf, 
Leen Akker, de oudste dochter van 
de godsdienstonderwijzer, en ik. 
Het synagogegebouw werd in 1947 
verkocht aan de Gereformeerde 
Kerk vrijgemaakt (GKv), die er 
toen haar diensten hield. Pas in 
1985, toen de voormalige Dam
ster Sam Kroon op het pleintje 
vóór de synagoge een gedenk
steen met de namen van de 78 

omgekomen Joodse Damsters liet 
neerzetten, ontstond er weer een 
voelbare band tussen het gebouw 
en zijn oorspronkelijke bezitters.  
Eind 2010 kwam het synagogege
bouw in de Broerstraat met het 
bij behorende metaheerhuisje aan 
de Heidensgang in het bezit van de 
Stichting Oude Groninger Kerken 
(SOGK). De Gereformeerde Kerk 
vrijgemaakt zocht vanwege hun 
groei ende ledental een andere 
lo catie en verhuisde mei 2014 
naar de gerestaureerde Gere
formeerde Kerk in de Dijkstraat, 
dankzij een soort stoelendans: 
de zogeheten Kerkencarrousel 
die door samenwerking tussen 
de SOGK, de gemeente Appinge
dam en de GKv was ontstaan.  
De blauwe hemel met gouden 
maan, zon en sterren die ondanks 
alles de synagoge sinds 1801 
had overkoepeld, zou de gebeur
tenissen onveranderd blijven 
overzien. Het lege synagogege
bouw kon nu gerestaureerd en 
verbouwd worden, en een andere 
invulling krijgen, waarbij zijn 
oorspronkelijke functie en de her

Heropening van de synagoge in Appingedam
door Sara Kirby-Nieweg
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innering aan de omgekomen ge
bruikers centraal zouden staan.  
Kunsthistorica Benthe van Aalst 
werd hiertoe aangesteld. Vijf jaar 
lang verzamelde zij informatie 
over 93 voormalige Joodse Dam
sters via onderzoek in archieven, 
informatie van het Herinnerings
kamp Westerbork, en contact 
met nabestaanden, kennissen, 
buren en vrienden. Het resultaat 
is een indrukwekkende boeken
kast met 56 boeken vol verha
len, anekdotes, feiten en foto’s, 
waarmee zij de voormalige gebrui
kers een gezicht geeft en als het 
ware een tweede leven schenkt.
Alle 93 verhalen zijn op de web
site van de synagoge te lezen. 
Aan de lange muren van het 
gerestaureerde metaheerhuisje, 
ook wel lijk of reinigingshuisje 
genoemd, zijn glazen wanden 
bevestigd met informatie over de 
Joodse gemeenschap (o.a. over 
mijn overgrootmoeder Mietje 
BambergerCohen die daar even

als mijn overgrootvader Meijer 
Bamberger is begraven), de be
graafplaats en begrafenisrituelen. 
De synagogezaal is nu een ontmoe
tingsplaats, die elke woensdag, 
vrijdag en zondag voor bezoekers 
openstaat, en voor verschillende 
doeleinden kan worden gebruikt. 
Het aangrenzende oude schooltje 
is verbouwd en gemoderniseerd, 
en functioneert nu als B&B.  Het 
B&B en het eetcafé, waarvan 
Heidi Renkema gastvrouw en 
beheerder is, worden De Vijgen
hof genoemd. Zij woont in het 
vroegere rabbinaatshuis naast 
de synagoge, en verzorgt de ca
  t e r ing. Van de ommuurde woeste
nij naast de synagoge heeft zij 
een gezellige tuin gemaakt, met 
bloemen, kruiden, wijnranken, 
en uiteraard ook vijgenbomen.  
De synagoge kan (voorlopig nog) 
niet als sjoel dienst doen, want 
Appingedam heeft geen Joodse 
bewoners meer. De mogelijkheid 
bestaat echter, dat een andere 

Joodse gemeente deze voor een 
van de feestdagen wil gebruiken.
De Aron Hakodesh (Heilige Ark) 
is intact, maar leeg. Bij de herope
ning van de sjoel op 5 mei heeft 
Judith Preger echter beloofd 
dat zij met haar familieleden in 
de toekomst voor een Torarol 
zal zorgen. Zij woont in Israël 
en is de kleindochter van Hei
man Akker, die vroeger in het 
rabbinaatshuis heeft gewoond. 
Ik kan mij niets mooiers voorstel
len, dan dat de sjoel in Appinge
dam opnieuw wordt ingewijd, 
wanneer deze Torarol voor het 
eerst bij een dienst wordt gebruikt.  

Relevante websites:
http://www.jhm.nl/cultuuren
geschiedenis/nederland/
groningen/appingedam

http://www.groningerkerken.nl/
kerken/print_kerk.php?id=82

http://devijgenhof.nl/ 

Er is een lezing 'Verhalen rond 
de sjoel. Joodse geschiedenis van 
Appingedam en Delfzijl' door drs. 
Roald van Elswijk op 1 november 
vanaf 14.00 uur in de Synagoge 
Appin gedam. Meer informatie op 
de website
www.synagogeappingedam.nl

De blauwe hemel met gouden maan, zon en sterren die ondanks alles 
de synagoge sinds 1801 heeft overkoepeld.
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Terwijl u dit leest ben ik aan het 
vasten. Niet om af te vallen of 
mijn lichaam te zuiveren van gif
stoffen want daar doe ik niet aan. 
Ik vast vanwege Jom Kippoer, 
de Joodse Grote Verzoendag. 
Waarom doe ik als wetenschap
per mee aan zo’n religieus ritu
eel? Ik heb het niet van thuis 
meegekregen, mijn vader deed de 
religie van zijn voorvaderen af 
als ‘kastje open, kastje dicht’. Dat 
sloeg op de diensten in de syna
goge waarin een aantal keren de 
kast met Wetsrollen wordt ge
opend en na wat rituelen weer ge
sloten. Groot was zijn plezier toen 
wij ooit in Hongkong samen een 
Boeddhistische tempel bezichtig
den. De priester beloofde ons voor 
10 dollar een unieke ervaring. Hij 
ging ons voor naar een rood ge
lakt kastje, controleerde of wij ke
ken, deed de deurtjes open zodat 
we het beeldje binnenin konden 
bekijken en deed de deurtjes weer 
dicht. ‘Kastje open, kastje dicht’ 
glimlachte mijn vader en gaf de 
man zijn geld.

Mij geven de godsdienstige ri
tuelen van mijn voorouders wel 
voldoening. Waarom, dat kon ik 
moeilijk uitleggen, maar sinds ik 
Religion for Atheists van Alain de 
Botton heb gelezen lukt het beter. 
Volgens filosofen is De Botton een 
amateur zonder originele gedach
ten. Hem laat dat koud. Hij wil 
meer zijn dan filosoof, hij wil het 
lijden van mensen verminderen. 
Onze rationele samenleving heeft 
volgens hem geen antwoord op 
de pijn veroorzaakt door verlies, 

ziekte, mislukkingen in relaties 
en werk en het vooruitzicht van 
de dood. Voor godsdiensten daar
entegen is dat core business.
Ik geloof niet in een man met 
baard die ons vanuit de lucht in 
de gaten houdt. Ook de misda
den die met een beroep op God 
of Allah worden gedaan maken 
mij huiverig. Maar godsdiensten 
beschikken wel over technieken 
om mensen te verzoenen met het 
onafwendbare, om onze aandacht 
te concentreren op belangrijke 
dingen, om ruimte te geven aan 
emoties en om ons samen te bren
gen. Waarom zouden we die niet 
gebruiken? Wie een ouder, part
ner of kind verliest kan rondbeu
ken in zijn verdriet tot hij er niet 
meer uitkomt. Dat is al duizen
den jaren zo en daarom hebben 
religies rouwrituelen. Een Jood 
die een dierbare heeft verloren 
maakt een scheur in zijn shirt. 
Na de begrafenis zit hij zeven 
dagen thuis waar geloofsgenoten 
langskomen, eten brengen, praten 
over de dode en de gebeden met 
hem uitspreken. In de synagoge 
zegt hij voor de overledene het 
Kaddiesjgebed, eerst dagelijks 
of wekelijks en daarna jaarlijks. 
De dode komt er niet mee terug, 
maar het helpt degene die achter
blijft om verder te gaan.
Religie heeft ook methoden om 
je bij de les te houden. Voor 
Boeddhisten is Volle Aandacht 
– ‘Mindfulness’ – een centraal 
begrip. In je eentje breng je dat 
moeilijk op; even Facebook check
en of iemand je aardig vindt en 
weg is je meditatie. De discipline 

van een groep met vaste rituelen 
helpt om verder te komen dan al
leen goede voornemens.

Religie heeft mededogen met ge
voelens waar een volwassene zich 
voor geneert. Tijdens de SWOT
sessie op de hei waar je met col
lega’s de Strengths, Weaknesses, 
Opportunities en Threats van je 
bedrijf identificeert durf je veel 
op de flippover te schrijven maar 
niet:
ik wou dat mamma me vasthield. 
De synagogale liturgie erkent die 
hunkering. We zingen de woorden 
die de profeet Jeremia van God 
hoorde: Is Efraïm Mij een lieve-
lingszoon, een troetelkind, dat Ik, 
zo vaak als Ik van hem spreek, 
gedurig weder aan hem denken 
moet? Daarom is mijn binnenste 
over hem ontroerd, Ik zal Mij 
zeker over hem ontfermen.(In het 
Hebreeuws klinkt het mooier.) Je 
krijgt je vader en moeder er niet 
mee terug, maar het troost wel.

Het doel van Grote Verzoendag is 
je te doordringen van wat je het 
afgelopen jaar verkeerd hebt ge
daan. Wie heb je gekwetst, bena
deeld, genegeerd? De tien dagen 
vóór Grote Verzoendag moet je ge
bruiken om het met die personen 
weer goed te maken. Op de dag 
zelf bekennen we met zijn allen 
dat we fouten maken en vragen 
we om vergeving. Met negenhon
derd mensen tegelijk zingen we 
de Hebreeuwse tekst die de mis
stappen van de  mens opsommen: 
machtsmisbruik, haat, roddel, 
vreemd gaan en nog veertien an

Zin in vasten
door Martijn Katan



DaF 5 tisjri jaargang 28 nummer 3 27

dere. In het gebedenboek volgt 
na elke zes zonden de smeekbede 
om vergeving, gezongen op oude, 
meeslepende melodieën, samen 
met mensen die ik ken of die in 
elk geval bekend voelen. Ik her
ken in vreemden in de synagoge 
soms de trekken van lang geleden 
gestorven ooms of tantes. Geen 
wonder; Nederlandse Joden trou
wen al 300 jaar onder elkaar dus 
we hebben veel gemeenschappe
lijk DNA.

Last but not least is er het ge
voel van continuïteit. Ik doe wat 
eerdere generaties op deze dag 
deden; dezelfde Hebreeuwse tek
sten, dezelfde rituelen. Zij zijn 
dood en vergaan en binnen dertig 
jaar ben ik dat ook, maar de her
haling geeft een gevoel van be
stendigheid. Het geeft troost voor 
de uitzichtloze vergankelijkheid 
waar ons vermogen tot zelfreflec
tie ons mee confronteert.
Als de duisternis gevallen is 

zingen we nog één keer ‘Vergeef 
Ons’, en dan gaan we snel naar 
huis want we rammelen van de 
honger. Niets heerlijker dan een 
maaltijd na 24* vasten.

NRC Handelsblad, 4 oktober 
2014

*eigenlijk 25 uur, red.

De Jiddisje taal wordt dagelijks gesproken in Joodse gemeenschappen over de hele wereld. Er zijn 
toneelstukken en � lms waarin uitsluitend Jiddisj wordt gesproken. En een aanzienlijk deel van de  

Joodse literatuur is in het Jiddisj, dat overigens wordt geschreven met Hebreeuwse letters.

Ook in de Mediene hoeft u (bijna) niets te missen ...

Online Jiddisj leren bij Crescas!

Vanaf uw eigen computer of tablet! 
In uw eigen tempo!
Op het moment dat het u uitkomt!

Deze cursus van 30 lessen kost 
slechts € 195

Ga naar www.joods.net
voor meer informatie

U gaat veel plezier beleven bij 
het leren van deze  ‘Joodse’ taal!

Joodse literatuur is in het Jiddisj, dat overigens wordt geschreven met Hebreeuwse letters.

Es iz goet zich tsoe lernen foenem kompjoeter !
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Loeach
voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

E-mail: ietschabbing@hotmailcom

Friesland
>20 september
Jofeldag van 10.3018.30 uur in 
Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH in 
Leeuwarden. 
Entree €15 op de Jofeldag zelf. 
Voor meer info https://sites.goo
gle.com/site/jofelcultuur   
>14 oktober
10.3014.00 uur, Restaurant 
de Koningshof, Prinsenweg, 
Heerenveen. Bijeenkomst van 
‘Mifgasjiem’ met een lezing door 
Nathan Habers van de afdeling 
communicatie van de Israëlische 
ambassade. Aanmelden via mail 
rodalsheim1937@gmail.com of 
richard@frankfort7.nl  
>20 oktober
19.3021.30 uur, Eeltsje Hiem, 
Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ 
Leeuwarden. Genootschap Neder
landIsraël organiseert een lezing 
met rabbijn Tamara Benima 
(Anti Islamisme en Anti semi
tisme zijn ze vergelijkbaar). Info 
www.gnileeuwarden.nl
>15 november 
10.3014.00 uur, Restaurant de 
Koningshof, Prinsenweg, Heeren
veen. Bijeenkomst van ‘Mifga
sjiem’. 

Waar Roos v.d. Berg van JMW 
iets vertelt over ‘Hoeden van Je
rusalem’. Aanmelden via mail
rodalsheim1937@gmail.com of 
richard@frankfort7.nl 
>24 november 
19.3021.30 uur, Eeltsje Hiem, 
Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ 
Leeuwarden. Genootschap Neder
landIsraël organiseert een lezing 
met Drs. K. de Haan (Armenië en 
Israël in lotsverbondenheid).
>9 december
10.3014.00 uur, Restaurant de 
Koningshof, Prinsenweg, Heeren
veen. Chanoekabijeenkomst van 
‘Mifgasjiem’.  Aanmelden via 
mail rodalsheim1937@gmail.com 
of richard@frankfort7.nl
>10 december
Bij het Joods Monument, achter 
de Grote Kerk, wordt een grote 
menora aangestoken.
Voor de tijd en info
bel 058 2121 524.

Groningen
>1 mei t/m 30 september
Synagoge, Folkingestraat 60, 
9711 JZ Groningen. ‘Wasserette’: 
een plaatsgebonden kunstinstal
latie van de Nederlands Isra
elische kunstenaar Amos van 
Gelder. Lees voor de beschrijving 
van ‘Wasserette’
www.synagogegroningen.nl ook 
voor de openingstijden. Entree 
voor de synagoge met instap 
rondleiding €5, kinderen gratis.
>3 september t/m 1 november
Tentoonstelling Shalom & Moi in 
Museum Nienoord te Leek
Info: info@museumnienoord.nl

>18 oktober
Het Genootschap NederlandIsra
ël OostGroningen viert het 25 
jarig jubileum van de Vereniging  
Vrienden Synagoge Bourtange 
o.a. met een lezing door Opper
rabbijn Jacobs.
Voor info fokkens.am@gmail.com 
>9 december
Om 16.00 uur viert het Genoot
schap NederlandIsraël samen 
met de Vrienden Synagoge Bour
tange een Minchadienst en daar
na Chanoeka in Bourtange. Info 
fokkens.am@gmail.com 

Landelijk
In Museum Sjoel Elburg (www.
sjoelelburg.nl) wordt opnieuw 
textiel geëxposeerd. Nu 'Kunst 
met nesjomme' van de Joods Am
sterdamse kunstenares Saskia 
WeishutSnapper. Voor info info@
sjoelelburg.nl of tel 0525 68154.
>van 7 oktober t/m februari 2016
Museum Sjoel Elburg (www.
sjoelelburg.nl) sluit het expositie
jaar af met een groepstentoon
stelling, waarin het Bijbelboek 
Psalmen centraal staat. Voor info 
info@sjoelelburg.nl of tel 0525 
681546 
>22 november
1117 uur, Hilton Hotel, Apollo
laan 138, 1077 BG Amsterdam. 
WIZO FOOD&ART!  
Schuif aan in het koosjere restau
rant waar verschillende cateraars 
bijzondere smaaksensaties van de 
innovatieve Israëlische en joodse 
keuken aan zullen bieden. Laat 
je inspireren door kooklezingen 
van Cooking with Stars. Slenter 
door de souk, de kunstcuriosa 
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Sjoeldiensten

In Leeuwarden worden sjoel
diensten gehouden in de syna
goge Slotmakersstraat 16. Wilt 
u informatie over de Joodse Ge
meente, joodse lessen of over de 
diensten, dan kunt u bellen met 
de heer B. Troostwijk,
tel. 058 2884521.

Progressief Joodse Gemeente 
Noord-Nederland (PJG NN)
www.pjgnoordnederland.nl
Elke drie weken sjabbatochtend 
of vrijdagavonddienst, en de 
feestdagen.
Verdere informatie via email: 
post@pjgnoordnederland.nl
secretariaat: tel. 0596 567649
voorzitter: tel. 050 3142971.

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.

markt en bezoek de tentoonstel
ling SamenLeven. Voor kinderen 
is er een speciaal programma. 
Voor info www.wizo.nl of tel. 020 
646 3017.
>24 november t/m 11 decem-
ber
In het Atrium van het stadhuis 
van Den Haag is de unieke ten
toonstelling ‘Samenleven’, vrou
wen en hun olijfbomen. Info en 
tijden www.wizo.nl of tel. 020 646 
3017.
>16 december t/m 17 januari
Geniet in de Centrale Bibliotheek 
in Rotterdam van de unieke 
tentoonstelling ‘Samenleven’, 
vrouwen en hun olijfbomen. Info 
en tijden www.wizo.nl of tel. 020 
646 3017.
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 
>3 juli t/m 1 november
Haagse meesters van de Roman
tiek. De gebroeders Verveer her
ontdekt.
>18 september t/m 8 novem-
ber
Victor Levie, 25 jaar vormgeving 
JHM
>t/m 18 oktober
Aanwinsten hedendaagse kunst.
t/m 18 oktober
Ram Katzir ‘BeLonging’

>30 oktober t/m 14 februari 
2016
Foto's van Leonard Freed, Ameri
kaanse Magnumfotograaf.
Aan het begin van zijn carrière 
woonde Freed in Amsterdam. 
Zijn foto's over het opbloeiende 
joodse leven in de stad na de 
Tweede Wereldoorlog roepen een 
verdwenen beeld op, van klein 
OostEuropese sjoeltjes in de stad 
en de koosjere broodjeszaak van 
Sal Meijer tot het Waterlooplein 
en de colleges van prof. Jacques 
Presser.

Feestdagen
>22 september
Erev Jom Kippoer, begin vasten 
en werkverbod 19.20 uur.
>23 september
Jom Kippoer/Grote Verzoendag
>27 september
Begin jomtov 19.20 uur
>28 september
Eerste dag Soekot/Loofhutten
feest
>29 september
Tweede dag Loofhuttenfeest/
Soekot
>30 september t/m 3 oktober
Chol hamo’eet/tussendagen
>4 oktober
Begin jomtov 18.55 uur
>5 oktober
Sjemini Atseret/Slotfeest
>6 oktober
Simchat Tora/Vreugde der Wet
>25 oktober
Einde zomertijd
>6 december
Eerste kaars aansteken
>7 december t/m 14 december 
Chanoeka
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging JaGDaF te Groningen te houden op
zondag 11 oktober 2015 in Groningen*. Aanvang 11.00 uur.

Agenda
Opening1. 
Mededelingen voorzitter2. 
Jaaroverzicht bestuur 20143. 

Resultatenrekening 2014a. 
Begroting 2015b. 

Benoeming kascommissie4. 
Jaarlijks vast te stellen contributie; het bestuur stelt voor de contributie te verhogen tot € 18 per 5. 
jaar. Toelichting ter vergadering.
Rondvraag6. 
Sluiting7. 

Het bestuur verzoekt de leden die de vergadering wensen bij te wonen, zich uiterlijk 1 oktober 2015 op te 
geven bij het secreta riaat, Anton Mauvestraat 9, 8932 KH Leeuwarden; telefoon 058 2121524 of email:
ietschabbing@hotmail.com waarna voor toezending van de bij de agenda behorende stukken zal worden 
zorggedragen.

Bestuur van de Vereniging JaGDaF.

* Het Bestuur zal de locatie be kend maken, zodra er inzicht is in het aantal leden dat gehoor geeft aan deze 
uitnodiging. 

Algemene Ledenvergadering Vereniging JaGDaF

Kabbalistisch gegoochel?
SJeMeSJ (Sjien, Mem, Sjien) 
Op blz. 5 van de vorige JaGDaF (nr. 131) wordt de getalswaarde van 
SjMSj op 1 gesteld en de redactie vraagt zich af of dat kabbalistisch 
gegoochel is. Er is een methode waarbij de opgetelde getalswaarde 
steeds wordt vereenvoudigd. Voor SjMSj dus als volgt:

Sj = 300 (x2) : 600
M = 40. Samen 640
6+4=10
1+0=1

Et voilá.

Met hartelijke groet,
Wietske Tinga
Groningen
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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 

De Winsumse Sjoel
Op 23 september houdt Stefan 
van der Poel een lezing over 
Werkmans Chassidische 
legenden in de Centrumkerk in 
Winsum. Aanvang 20.00 uur. En
tree € 4 incl. consumptie. Opgave 
info@pgwo.nl uiterlijk maandag 
21 september.

Op 3 oktober, ook in de Centrum
kerk Concert 'Onder de weg en 
over de locht' in het kader van het 
Werkman jaar 2015 brengen El
len Dijkhuizen en Jan Siebo Uffen 
een Groningstalig poëziemuziek
programma. Aanvang 20.00 uur. 
Info www,stichtingdiek.nl

Op 10 oktober, aanvang 11.00 uur 
wordt in de Groninger Archieven, 
Cascadeplein 4 en 10 in Gronin
gen de Dag van de Groninger 
Geschiedenis gehouden. Het 
thema is 'Tussen Droom en 
Daad'.
Info: www.
dagvandegroninger
geschiedenis.nl

Joodse feest- en treurdagen 5776/2015

25 jaar

D R U K K E R IJ

GERLACH

drukker 
van 
JaGDaF!

Huisstijlen • Leaflets • Bloks • 

Posters • Logo’s • Full colour

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

info@drukkerijgerlach.nl • www.drukkerijgerlach.nl

Voor kwaliteit en service zit u bij ons goed!
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recyclables small

Balenpersen
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Transportbanden

Robot Sorting
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Ontwerp
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Oude Ebbingestraat 53
9712 HC  Groningen

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

GODERT WALTER

B O E K H A N D E L

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


