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Net heb ik het eerste kaarsje voor het 
begin van Chanoeka aangestoken in 
2 menorot,  – ik heb er 4, maar dat 
vind ik wat overdreven in m’n eentje. 
Morgen de eerste dag. Chanoeka 
sameach is achterhaald als deze 
JaGDaF verschijnt, niettemin hoop ik 
dat u allen een plezierige Chanoeka 
achter de rug hebt, dat de soefganiot 
en latkes goed gesmaakt hebben en 
dat het aansteken van alle menorot in 
het openbaar vreedzaam verlopen is 
in deze woelige wereld van vandaag. 
Wij, in Groningen, gaan dat aanstaan-
de woensdag (de derde dag, dus met 
4 kaarsjes) doen op het bordes van 
de sjoel in de Folkingestraat met onze 
rabbijn Shmuel Spiero.

Heeft u ooit van Joodse Soefi’s ge-
hoord? En weet u nog wat de AJC 
was? Ook passeren verschillende 
interessante boektitels en andere on-
derwerpen de revue. Reden genoeg 
om dit nummer van JaGDaF van A tot 
Z te spellen.

De prachtige uitsnede uit het werk van 
Amos van Gelder ‘Pieces of my Mind’ 
is nog in de Groningse synagoge te 
bezichtigen tot en met 30 december. 
Voor openingstijden en info www.
synagogegroningen.nl Absoluut de 
moeite waard dit, volgens mij, bijzon-
dere werk nog te gaan zien.

25 Januari in het nieuwe jaar 2017 
is het Toe Bisjwat – Nieuwjaar der 
bomen – en  zullen in Israël de aman-
delbomen in volle bloei staan – er is al 
voldoende regen gevallen, daar was ik 
toevallig zelf bij!
Moge het nieuwe jaar wereldwijd meer 
rust en vrede brengen!

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Hawdala is het gebed dat we 
uitspreken na afloop van de 
sjabbat en na jomtov. Door het 
uitspreken van de hawdala 
beëindigen we de sjabbat en hef-
fen we het werkverbod op. Na 
hawdala is alles wat op sjabbat 
verboden was, weer toegestaan.
Het woord hawdala betekent 'on
derscheid' en door dit gebed, mak-
en we een onderscheid tussen sjab-
bat/heilig en doordeweeks/profaan. 

Alvorens op wat details in te 
gaan, laten we eerst kijken hoe 
de hawdala ‘werkt’. Sjabbat is 
voorbij. Op tafel staat een bord 
met een beker wijn of druivensap, 
een busje met kruiden en een ge
vlochten kaars. De hawdalamaker 
schenkt de beker vol tot over de 
rand en steekt de kaars aan. Hij 
neemt de beker in zijn rechterhand 
en zegt een aantal inleidende zin-
nen en daarna zegt hij een be-
racha over de wijn. Vervolgens 
neemt hij de kruiden ter hand 
en zegt daarover de beracha en 
ruikt aan de kruiden en geeft de 
kruiden door, zodat iedereen kan 
ruiken. Daarna spreekt hij een 
beracha uit over het licht en kijkt 
naar zijn nagels bij het licht van de 
gevlochten kaars. Tot slot spreekt 
hij een beracha uit, waarin hij het 
onderscheid maakt tussen sjabbat 
en profaan. Hij drinkt van de wijn 
en dooft daarna de kaars in de 
wijn. Men wenst elkaar sjawoe’a 
tow, gut woch, een goede week en 
bij de Portugezen een bon semane. 

Uitgaande jom tov is de procedure 

iets korter, geen kruiden en geen 
kaars en uitgaande jom kippoer 
geen kruiden, maar wel een kaars.

De overstromende beker wijn
De hawdalamaker giet nog een 
beetje verder, nadat de beker vol 
is, waardoor deze overstroomt. 
Hawdala is de overgang van sjab-
bat naar profaan en we willen iets 
van het overvloedige van de sjab-
bat meenemen naar de gewone 
werkdag. Een van de inleidende 
zinnen, die we zeggen luidt: “Een 
beker van hulp wil ik opheffen 
en G’ds naam wil ik aanheffen”. 

De kruiden - de besamiem
We ruiken aan kruiden. Ge-
durende de sjabbat hebben we iets 
heel bijzonders dat over ons komt, 
een soort extra ziel. Maar helaas, 
uitgaande sjabbat vertrekt deze 
extra nesjama weer en blijft de 
doordeweekse ziel alleen achter. 
Om haar weer een beetje op te 
peppen ruiken we aan kruiden. 
Vergelijk het maar met iemand die 
flauw gevallen is, die we ook iets 
sterks laten ruiken.   
Dit jaar is het ons weer gelukt om 
speciale besamiem te maken. Na 
Soekot heeft mijn jongste zoon de 
etrog genomen en met een vork 
gaatjes in die etrog geprikt. In 

alle gaatjes heeft hij een kruid-
nageltje geduwd. Nu ruikt het nog 
naar een gecombineerde geur van 
etrog en kruidnagel. In de loop 
van de tijd gaat de etrog indrogen 
en gaan de kruidnageltjs steeds 
dichter  op elkaar staan en blijft 
allleen de geur van de kruidnagels 
over. Mits goed bewaard, kan deze 
etrog/kruidnagel besamiem zeker 
een jaar goed blijven. De gedachte 
achter dit alles is, dat we de etrog 
die voor een mitswa is gebruikt op 
Soekot niet zomaar willen  weg-
gooien, maar indien mogelijk voor 
nog een mitswa willen gebruiken. 

Uitgaande jomtov hoeft er niet 
aan kruiden geroken te worden, 
aangezien we deze extra nesja
ma alleen op sjabbat krijgen 
en niet op jomtov. Uitgaande 
Jom Kippoer hoeft het ook niet. 

De gevlochten kaars
We gaan even terug naar de 
Schepping van Adam en Chawa/
Eva. Op de 6e dag zijn zij gescha
pen en nog diezelfde dag hebben ze 
van de verboden vrucht gegeten. 
Het gevolg was dat ze verdreven 
werden uit Gan Eden, het Para
dijs. Die eerste sjabbat heeft G’d 
het licht van de Schepping nog la
ten schijnen, maar tegen de avond 
werd het donkerder en donkerder 
en uiteindelijk was het helemaal 
donker. G’d heeft toen aan Adam 
geleerd hoe hij vuur kon maken, 
door twee stenen tegen elkaar 
te slaan. Adam dankte G’d als 
Schepper van de lichten en van 
het vuur. Hij sprak over lichten in 

Hawdala - iedereen heeft 
ervan gehoord of weet het 
precies  maar waarom ook 
alweer die overstromende 

beker wijn?

Hawdala

door rabbijn S. Evers
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het meervoud, omdat als je goed in 
het licht van een vuur kijkt je ook 
vele kleuren kunt zien. Ter herin-
nering aan het eerste vuur, steken 
wij ook een vuur aan op uitgaande 
sjabbat en aangezien vuur uit 

Vervolg 'O.R.T.'

De afsluiting van de Sjabbat
Uit: Chassidische vertellingen getekend door Piet Klaasse, 

bijeengezocht en ingeleid door Eli Whitlau
Uitgever H.J.W. Becht, Amsterdam

(met dank aan Bep Koster)

meerdere kleuren bestaat, ne-
men we een  gevlochten kaars.  
Nog een gedachte is, dat we het licht 
van de sjabbat willen mee nemen 
naar de doordeweekse dag. En ge
lijk Adam in staat was om duister-

nis te verdrijven zijn wij dat ook. 
Een praktisch aspect is ook, dat het 
maken van vuur gedurende sjabbat 
verboden was en nu mag het weer.

Om het licht ook nog enig nut te 
geven hebben we de gewoonte 
om te kijken naar onze nagels. 
Nagels worden gezien  als een 
teken van zegen, omdat ze al-
tijd groeien en gelijk tijdig ook 
een beetje als bescher ming 
dienen, nu we het handwerk 
weer moeten oppakken, dat ge-
durende sjabbat verboden was. 
Uitgaande Jom Kippoer maken 
we een bracha over de Jom Kip-
poer kaars die de hele dag ge-
brand heeft en daarmee slui-
ten we ook Jom Kippoer af. 

Elijahoe HaNawie
Na hawdala zingen velen een mooi 
lied verwijzend naar de profeet 
Elijahoe. De profeet Elijahoe is 
de voorbode van masjie’ach, maar 
volgens de overlevering komt 
masjie’ach niet op sjabbat. Nu 
sjabbat eenmaal voorbij is, kan hij 
weer komen met als voorbode Eli-
jahoe HaNawie  de profeet Elija-
hoe, die we met zang verwelkomen. 
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Vooral de persoonlijke toespraak 
van Ronald Leopold, directeur 
van de Anne Frank Stichting, 
maakte veel indruk. Hij is in 
Leek opgegroeid en keek vanuit 
zijn leslokaal van de Centrum-
school in Leek uit “op het gebouw
tje (Joodse schooltje) aan het Bo-
veneind dat we vanuit klas 5/6 
konden zien en dat iets met Joden 
te maken zou hebben gehad”.
Het Joodse schooltje blijft echter 
niet hangen in het verleden, zo 
was er veel ruimte gemaakt voor 
de ‘Baderech kids’. De kinderen 
van de PJGNN krijgen één keer 
per maand les in het schooltje en 
dat maakt het museum weer tot 

Shalom en Moi
Tentoonstelling over de Joodse geschiedenis van het Westerkwartier en Noordenveld 

Museum Nienoord van 4 september t/m 1 november 2015
door Fenna van der Zwaag

een echt Joods schooltje. Op de 
tentoonstelling lieten we foto’s 
zien die tijdens de lessen zijn ge-
maakt. De kinderen hebben de ex-
positie op een van de lesdagen be-
zocht. En waren erg enthousiast.
Naar aanleiding van deze ten-
toonstelling hebben we weer nieu-
we verhalen gehoord en mensen 
ontmoet. Dankzij de pu bliciteit 
rond onze expositie hebben 
streekgenoten het verdwenen en 
nieuwe Joodse leven leren kennen. 

Kleindochters Noga en Tal van Hertha Denneboom.
Ze staan voor het werk van Reli Avrahami

Foto: Fenna van der Zwaag

Deze tentoonstelling was een ini
tiatief van de Historische Kring 
Leek, Museum Nienoord en de 
Samuel Levie Stichting (Museum 
het Joodse schooltje Leek). 

Samengesteld door Willy van 
der Schuit

De vrijwilligers van het Joodse 
schooltje kijken met tevredenheid 
terug op de afgelopen periode. Er 
is door goede samenwerking een 
mooie en interessante ‘wandeling 
door het Joodse leven’ gerealiseerd.
Onze expositie ging over het ‘ge-
wone’ Joodse leven in de wijde regio.
De gebruiken, de feestdagen, het 
dagelijks leven en de eredienst in 
de synagoge werden aan de hand 
van voorwerpen uit o.a. de collectie 
van het Joodse schooltje verbeeld.
Bij de verschillende thema’s ston-
den persoonlijke verhalen centraal 
aan de hand van een object, een 
overlevering, ansichtkaarten, fo-
to’s of een briefwisseling. Ook werd 
er aandacht besteed aan de gevol-
gen van de Tweede Wereldoorlog.
Er werden twee films vertoond; 
Beno Hofman’s ‘Een Gronings
Joodse Erfenis’, de aflevering 
over het leven van Hertha Den-
neboom en de filmische bij
drage over de Joodse Begraaf-
plaats Leek van Tjerk Bekius.
Er was ook kunst te zien: fo-
to’s van Reli Avrahami met als 
onderwerp haar moeder Her-
tha Denneboom en krijtteke
ningen van Mirjam Cobelens.
Op een mooie septembermiddag 
werd de tentoonstelling onder 
grote belangstelling geopend.  
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door Ingrid BergmanRozema, 
die zich afvroeg of haar vriendin 
Regina RostanceSachs in Not-
tingham verwant was aan de fa-
milie Sachs uit dit krantenstuk. 

Regina, die al lange tijd in Enge-
land woont, werd in 1944 te Win-
schoten geboren. Ze was de laatste 
Joodse baby die er in de oorlogstijd 
ter wereld kwam. Ingrids groot-
moeder Margaretha TahlMeijer 
was met Regina’s moeder be-
vriend; samen beleefden zij tijdens 
de bezetting, als vrouwen die met 
Joodse mannen waren gehuwd, 
gruwelijke spanningen. Regina’s 
moeder Annie Sachsde Jonge 
was uitgekomen, maar de rabbi-
nale papieren hielden haar man 
Bram Sachs en zij zorgvuldig weg-
gesloten, zodat zij als nietJoods 
geregistreerd bleef en Bram als 
gemengd gehuwd. Gustav Tahl, de 
man van Margaretha, overleefde 
de oorlog, Annies man en Regina’s 
vader niet. Bram Sachs werd ge-
arresteerd en in januari 1945 
bij een vergeldingsactie door de 
Duitsers in Dokkum gefusilleerd.  

De vriendschap tussen de families 
Tahl en Sachs strekt zich uit tot 
de volgende generatie en daardoor 
kwam het Groningse krantenar-
tikel over Gea, via Ingrid, bij Re-
gina in Engeland terecht. Uiter-
aard ging Regina daarop langs bij 
Gea. Zij bleken verre achternich-
ten van elkaar te zijn. Gea zorgde 
dat wij Regina ook ontmoetten, 
want wij waren inmiddels bezig 
met een groot onderzoek naar 
Joods Winschoten en daarbij 

Toen de hoofdredactrice van
JaGDaF ons vroeg om te schrij-
ven over een boek dat ons be-
roerde, dachten we al snel aan 
het poëziealbum van Bertha 
Sachs. Dat lijkt een wonderlijke 
keuze, maar dat simpele boekje 
met versjes vertegenwoordigt 
voor ons heel veel warmte en ie-
dereen kan het zien, want het is 
opgenomen in de collectie van het 
Synagogemuseum te Bourtange. 

Jarenlang deden we voor de Mr 
J.H. de Vey Mestdagh Stichting 
onderzoek naar de Joodse geschie-
denis van Groningen. We woon-
den aanvankelijk in Stadskanaal, 
waar we antiquair Gea Achterhof
Stadlander aan een bridgetafel 
leerden kennen. Zij vertelde ons 
dat ze een Joodse grootmoeder 
had. Wij bekeken haar stamboom 
en ontdekten dat zij familie van 
een andere plaatsgenote was: 
Henny van BekkumSachs, die on-
langs overleed en op de Joodse be-
graafplaats van Vlagtwedde werd 
begraven. De dames waren niet 
eens zo verre achternichten van 
elkaar, maar zij kenden elkander 
niet. Dat was snel verholpen. Gea 
raakte allengs meer en meer ge-
interesseerd in haar Joodse ach-
tergrond en ging zich specialise-
ren in Judaïca. Met foto’s van de 
familie, die ze voor een deel van 
Henny kreeg, maakte ze een ten-
toonstelling in haar zaak, waarin 
ze de collectie Joods antiek kop-
pelde aan haar familiegeschiede-
nis. In het Dagblad van het Noor
den kwam hierover een uitgebreid 
artikel te staan. Dat werd gelezen 

kon haar ‘nieuwe’ nicht helpen.
Regina bleek een schat aan docu-
menten en foto’s in bezit te heb-
ben. Haar moeder had die alle be-
waard. Jammer genoeg was niet 
duidelijk wie op de verschillende 
Winschoter groepsfoto’s stonden. 
We besloten die voor te leggen aan 
wijlen Judith SalomonsWolff, die 
in Beth Juliana in Israël woonde 
en als enige nog kennis had van 
de Joodse gemeenschap uit die 
tijd. Maar stuur je zulke kostbare 
foto’s per post? Dat was niet zo 
verstandig. Wij vroegen daarom 
Leni DasbergBollegraaf om hulp. 
Vanuit Israël bezocht zij geregeld 
haar moeder Lies Bollegraafde 
Beer, die in Brabant woonde. Lies 
 die in 2009 is gestorven  was ge-
boren en getogen in Winschoten, 
maar zij leefde daar niet in het hart 
van de Joodse gemeenschap (zie 
de vorige JaGDaF) en dacht ons 
niet te kunnen helpen. Leni was 
bereid de foto’s bij Judith te bren-
gen en er samen naar te kijken. 
We gaven de enveloppe mee toen 
ze van Schiphol via Utrecht, waar 
wij intussen woonden, naar haar 
moeder in Oss reisde. ’s Avonds 
bekeek ze de foto’s met Lies en die 
bleek tot haar eigen verrassing 
wel degelijk mensen op de foto’s te 
herkennen. Haar vader had name-
lijk vaak zaken met Bram Sachs 
gedaan. Ze vertelde haar dochter 
dat er sprake was van sympathie 
tussen de families. Zij herinnerde 
zich dat Bram Sachs prachtig ci-
ter kon spelen. (Regina bezit dit 
instrument nog.) Judith kon later 
nog enkele andere namen bij de 
foto’s noemen en Regina en Leni 

Een chanoekacadeau dat na een eeuw nog warmte brengt 
door Els Boon en Han Lettinck
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leerden elkaar naar aanleiding 
hiervan ook kennen, een contact 
dat uitgroeide tot vriendschap. 

Geruime tijd later kwam het poë
ziealbum van Bertha Sachs, de 
oudere zuster van Bram Sachs, bij 
Regina tevoorschijn. Gea stelde 
voor om dat onder te brengen bij 
het Synagogemuseum in Bour-
tange. Regina vond dat een goede 
bestemming voor het boekje van 
haar tante en Gea zorgde dat het 
in dit museum kwam. Willem 
Fokkens, de voorzitter van de Ver-
eniging Vrienden der Synagoge te 
Bourtange, verzocht ons vervol-
gens om informatie bij deze gift. 
We concludeerden dat dit album 
waarschijnlijk een chanoekapre-
sentje voor Bertha is geweest. Leni 
zocht samen met Regina’s dochter 
ZaraAnne Rostance uit wanneer 
het in 1906 Chanoeka was ge-
weest  en wij konden aan de slag. 
Wij schreven het volgende stuk. 
 
Het poëziealbum van Bertha 
Sachs (Winschoten 1894 - 
Winschoten 1924)
“Het was eerst een natte, en daar-
na een koude decembermaand, 
maar in huize Polak werkte men 
met veel warmte aan een verras-
sing voor Bertha Sachs, de enige 
kleindochter van Abraham Po-
lak en Hendeltje van Gilpen. Het 
meisje had met haar ouders en 
twee broers gedurende drie jaar 
in Amsterdam gewoond, maar 
nu leefde het gezin weer in Win-
schoten en konden de grootouders 
haar naar hartelust verwennen. 
Op maandagavond 10 december 

begon Chanoeka van het jaar 5667 
(19061907) en bij het ontsteken 
van het eerste van de acht lichtjes 
wilden ze de twaalfjarige Bertha 
een typisch meisjesgeschenk ge-
ven, namelijk een poëziealbum en 
het was leuk om daarin meteen 
wat versjes voor haar te verzorgen. 
Op 5 en 6 december schreven 
opa en oma Polak in het album, 
evenals de ooms Emanuel en Sie-
mon en de tantes Saartje en Et-
tie (Hester), die allen ongehuwd 
waren en bij hun ouders woon-
den. Ze moesten op tijd met dit 
karweitje beginnen, want van 
vrijdag tot zaterdagavond 7 en 8 
december mochten ze vanwege de 
sjabbat niet schrijven. Dan was 
ook hun winkel aan de Venne 
gesloten, waar ze paraplu’s, spie-
gels, lijsten en textiel verkochten. 
Siemon Polak kon prachtig He-

breeuwse letters kalligraferen 
en hij maakte voor veel Joden 
in de omgeving mizrachbordjes, 
die het oosten aangaven, de rich-
ting waarin men het hoofdgebed 
uitspreekt. Siemon en Emanuel 
waren  net als later Bertha’s 
broers Bram en Herman  zeer 
actief in de Joodse Gemeente 
Winschoten. De leden van de fa-
milie PolakSachs kun je dragers 
van die gemeenschap noemen.
Ook Martha Bloch, die in 1906 ze-
venentwintig jaar oud was, schreef 
nog vóór Chanoeka een versje voor 
Bertha. Was zij misschien de leid-
ster van een clubje voor Joodse 
meisjes? De tekst van haar vers-
je bevat althans een oproep tot 
godsdienstig en goed leven, zij 
het indirect en veel minder recht-
streeks dan toentertijd in chris-
telijke kringen gebruikelijk was. 

‘Gij weende en ieder juichte,
toen gij op aard verscheen.
Leef zo, dat als gij sterft
gij juicht en ieder weent’.

De versjes van Bertha’s ouders en 
broers zijn gedateerd met ‘decem-
ber 1906’ en werden waarschijn-
lijk ingeschreven toen Bertha al 
de trotse eigenares van het album 
was. Slechts twee mensen van 
buiten de intieme familiekring 
kwamen daarna nog in haar al-
bum te staan: in januari 1907 
achterneef Simon de Jonge  die 
een zoon was van een zuster van 
oma Polak  en Wieda J. Possel  
een school of buurtvriendinnetje 
 in februari 1908. Waar iedereen 
fraaie poëzieplaatjes bij de versjes 

Bertha met haar moeder Regina 
Sachs-Polak (1873-1938) in de 

winkeldeur
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plakte, kleefde Simon een recla-
meplaatje van margarinefabriek 
Van den Bergh naast zijn bijdrage. 
De fabrikant was Joods. Wellicht 
was Simon reiziger voor dit be-
drijf, dat later in Unilever opging.  
Wieda was de enige nietjood 
die in het album schreef en zij 
pende, zich niet bewust van alle 
godsdienstige verschillen tussen 
haar en Bertha, een vrome wens 
in het album van haar vriendin:  

'Rozen voor den voet,
Blijdschap in ’t gemoed,
Vreugde in het leven,
Moge God u geven.’ 

Bertha was inmiddels geen school-
kind meer en kwam thuis in de 
winkel werken. De tijd voor poë-
ziealbums was voor haar voorbij.
De meeste versjes horen tot  het
genre ‘vergeetmijniet’.  
Moeder Regina SachsPolak 
schreef echter vanuit haar hart: 

‘Jeugd en vreugde en liefde, kind 
zijn drie korte lentedagen
Ach, ze vlieden, hoe we klagen.
Daarom hartje, wees wijs en ge
niet ze gezwind.
Staak uw klagen, schep behagen 
in de schone lentedagen.
Wees jong, heb lief, wees vrolijk, 
mijn kind!’ 

Het leek alsof moeder Regina aan-
voelde dat de dagen van haar doch-
tertje beperkt zouden zijn. Bertha 
overleed op negenentwintigjarige 
leeftijd. Haar broer Bram zei heel 
romantisch dat zijn zuster bezweek 

aan een gebroken hart. Ze had 
namelijk lief, zoals haar moeder 
wenste, maar in dit orthodoxe ge-
zin was het ondenkbaar dat ze met 
haar uitverkorene zou trouwen. 
Hij was namelijk niet joods. An-
deren kwamen met een meer me-
disch onderlegde verklaring voor 
haar vroege dood. Ze had, zeiden 
zij, een hersentumor. De familie 
was ontsteld en intens verdrietig. 
Ze begroeven haar aan de Sint Vi-
tusholt op de Joodse begraafplaats 
van Winschoten. Op haar steen 
staat: ‘Rust zacht, lieve Bertha’. 
Van de dertien schrijvers in het 
album waren Martha Salomons
Bloch en Bertha’s broers slacht-
offers van het naziregime in de 
Tweede Wereldoorlog. De vrouw 
van Bram overleefde de Holo-
caust, met haar dochtertje Regi-

Vervolg 'Een chanoekacadeau'

Een pagina uit het poëziealbum van Bertha Sachs
Foto: ter beschikking gesteld door Regina Rostance-Sachs, 

Nottingham, U.K.

na. De laatste schonk het album 
van haar tante aan dit museum.” 
Voor ons is dit album verbonden 
met veel warme vriendschap, die 
is voortgekomen uit ons onderzoek 
naar het verleden van Joods Gro-
ningen. Verschillende vrouwen 
die we graag mochten en mogen 
spelen een rol in de geschiedenis 
van dit poëziealbum, dat nu een 
museumstuk is, maar indertijd 
uit liefde als chanoekacadeau-
tje werd geschonken. Zulke ge-
schenken ontsteken als het ware 
een chanoekalichtje omdat ze 
warmte geven. Ruim een eeuw 
later deed dit album dat nog eens 
tussen alle betrokken vrouwen. 



DaF 7 tewet jaargang 28 nummer 4 9

Viering 25-jarig bestaan van de Vereniging  van Vrienden 
der synagoge Bourtange 

De leden en genodigden werden 
ontvangen in  de Turfschuur  
in Bourtange met muziek van 
Klezmer en Co. De voorzit-
ter opende met een woord  van 
welkom waarna Opperrabbijn  Ja-
cobs  sprak over het onderwerp: 
‘Het toenemend antisemitisme in 
Nederland en wat kan de syna-
goge Bourtange daarin betekenen’.  
Jaarlijks bezoeken 75.000 perso
nen waaronder ook veel jongeren, 
de synagoge. Een uitstekende 
gelegenheid om voorlichting te 
geven. In de pauze nog een keer 
klezmer muziek en daarna naar 
het door de gemeente aangekochte 

en in langdurig bruikleen gegeven 
pand. Uitgelegd werd hoe dit pand 
aangebouwd kan worden aan het 
rabbinaatshuis. Onze museale col
 lectie kan in de toekomst in zijn 
geheel worden overgeplaatst. Ook 
kunnen er dan grotere tentoon-
stellingen worden georganiseerd. 
Na terugkomst sprak de voor-
zitter over  diverse zaken uit de 
afgelopen 25 jaar o.a de over-
eenkomst met het NIK over het 
toezicht en onderhoud van de 4 
begraafplaatsen in de gemeente 
Vlagtwedde. De Vereniging mag 
zich verheugen in  een nog steeds 
groeiend ledenaantal en ook de 

lezingen en diensten,  zoals met  
Chanoeka, worden zeer  goed be-
zocht. In de nabije toekomst zal 
eerst aandacht worden besteed 
aan de uitbreiding. De feestelij
ke middag werd afgesloten met 
koosjere hapjes en  drankjes. 

Synagoge Bourtange, interieur
Foto: Willem Fokkens
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Ze woont in een Palestijns dorpje nabij Jeruzalem, Sharien. Een jaar ge-
trouwd. Haar man werkt viavia in Israël, maar ze willen hun gezin ‘ge-
woon’ in Palestina stichten. ‘Gewoon’ is een woord met een brede definitie in 
ons land. Eigenlijk is niks hier gewoon. Maar je leert ermee leven, of je nu 
Palestijn of Israëli bent.

Sharien en de soldaten
door Simon Soesan

Sharien werd zwanger. Daar zij 
en haar man bij haar schoonou-
ders inwonen, was ze verzekerd 
van alle aandacht. Ze werd als 
prinses behandeld door haar 
schoonouders, die dankzij haar 
hun eerste kleinkind verwacht-
ten. Onlangs, gedurende een 
zeldzame winterstorm met veel 
regen, voelde ze dat ze moest be-
vallen. Haar schoonouders belden 
direct een ambulance, maar door 
het slechte weer kon deze hun 
huis niet bereiken, dat bovenop 
een heuvel staat. Ze besloten dan 
maar een Israëlische ambulance 
te bellen, maar deze kwam vast 
te zitten in de modder. Kordaat 
werd ze door haar schoonouders 
aangekleed en samen begonnen 
ze de gevaarlijke wandeling in 
het donker, in regen en wind en 
door de modder. Hoe het haar 
lukte wist ze niet, maar na een 
half uurtje lukte het haar om bij 
de snelweg te komen. Deze was 
echter volkomen verlaten, van-
wege het slechte weer. De drie 
stonden een twintig minuten in 
het natte en koude weer, tot er 
een stel koplampen oplichtten, 
die naar hun toe reden. Tot hun 
schrik en paniek was het een le-
gerambulance. De soldaten begre-
pen direct waar het om ging en 
nodigden Sharien uit om met hun 
mee te rijden naar het zieken-

huis. Haar schoonouders zouden 
later met een taxi komen. Ze had 
geen keus, Sharien, en stapte in 
haar eentje de ambulance in.

Sharien hield niet van de 
Israëlische soldaten. Ze had ge-
noeg verhalen gehoord en gelezen 
over de duivelse Joden, en eigen-
lijk wilde ze het liefst naar huis. 
Ze stapte de ambulance gedwee 
in en keek de soldaten angstig 
aan. Dit waren de bezetters, de 
soldaten die zoveel leed veroorza-
ken op de wegversperringen, de 
soldaten die baby’s doden en hun 
bloed drinken. De soldaten van 
de bezetting. Tot haar verbazing 
waren ze aardig tegen haar. Er 
werd vloeiend Hebreeuws en ge-
brekkig Arabisch gesproken en 
ze hielpen haar op de brancard. 
Toen de weeën te veel werden, 
begrepen ook de soldaten dat de 
baby niet meer kon wachten en 
werd de ambulance gestopt.

En zo, in een ambulance van 
het Israëlische leger, geholpen 
door gewoon aardige soldaten die 
hun best deden, werd haar baby 
geboren. De regen sloeg op het 
dak van de ambulance, de wind 
deed de wagen schudden, maar 
het verliep allemaal zonder enig 
probleem.

Meteen na de geboorte kreeg ze 
haar zoontje in haar handen van 
de soldaten, die moeder en zoon 
toedekten. De paramedic van 
de ambulance nam haar zoontje 
opeens weg, want de baby was 
gestopt met ademen. Hij begon 
snel de baby te reanimeren, maar 
schreeuwde iets in het Hebreeuws 
naar zijn soldaten, waarvan één 
de microfoon nam en op zijn beurt 
in de microfoon schreeuwde.

Terwijl de paramedic haar zoon-
tje bleef reanimeren, raakte ze 
in paniek. Waren ze nu bezig 
het bloed van haar pasgeboren 
baby te drinken, net zoals ze had 
gehoord? Opeens was er een brul-
lend geluid buiten en een soldaat 
riep “oké, oké!”. De deuren van 
de ambulance vlogen open en een 
angstaanjagende man met een 
witte helm op keek naar haar 
en begon te schreeuwen. Ze viel 
flauw.

De soldaten brachten haar en 
haar baby snel door de regen 
naar de wachtende helikopter die 
was opgeroepen en binnen enkele 
momenten steeg deze op, terwijl 
een andere paramedic de baby 
begon te reanimeren.

Sharien en haar zoontje ma-
ken het goed, dank u. Ze waren 
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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 !

een paar dagen in het Hadassa 
ziekenhuis, waar ze bij konden 
komen van hun hachelijke avon-
tuur, terwijl haar man en familie 
toestemming kregen om haar te 
komen bezoeken.

De pers in Israël stond vol van 
het verhaal en van haar verzoek 
om haar redders te mogen ont-
moeten. De vier soldaten, allen 
parachutisten, stonden verbouwe-

reerd bij haar bed, toen Sharien 
hen in tranen bedankte en haar 
excuses aanbood voor de angstige 
gedachten die ze over hen had 
gehad. Ze mochten allemaal even 
het baby’tje vasthouden, wat ze 
nogal onhandig deden.

De pers in het buitenland had het 
er niet over. Die wachten liever 
op een verhaal waar Israëlische 
soldaten Palestijnen op wegver-

sperringen het leven zuur maken. 
Wat heus ook wel af en toe zal 
gebeuren.

Maar ik wilde u dit verhaaltje 
niet laten ontgaan.
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Wie dertig jaar geleden zou hebben 
verkondigd dat de Soefibeweging 
in het verleden vele Joodse aan-
hangers kende, zou met ongeloof 
zijn bejegend. Wat hebben Joden 
bij het Soefisme te zoeken dat 
zijn oorsprong heeft in de Islam?  

In de laatste dertig, veertig jaar 
hebben wij uit onbekende Joodse 
bronnen geleerd dat er zoiets heeft 
bestaan als Joods Soefisme. Door 
de vondst van vele handschriften 
die in de Staatsbibliotheek van 
Sint Petersburg worden bewaard 
is vastgesteld dat Joden in de 
wereld van de Islam zich in hoge 
mate aanpasten aan hun leefom-
geving. De variëteit in de Islam 
aan rechtzinnige en vrijzinnige 
stromingen had zijn weerslag 
op de Joden in het MiddenOost-
en, vooral in grotere Joodse ge-
meenschappen in NoordIran en 
NoordIrak en later in Turkije.  

De middeleeuwse Islam tolereerde 
Joden en Christenen als ‘volk van 
het boek’ en verleende hen een 
aparte status in de samenleving. 
Wel moesten zij een hoge belasting 
betalen, maar doorgaans hadden 
Joden en Christenen een accepta-
bel bestaan. Vooral in de grote 
steden Bagdad en Cairo bestond 
er vrijheid van denken en geloven 
die ook de Joodse gemeenschap-
pen betrof. Naast de Rabbanieten 
die het gezag van de Rabbijnen en 
hun literatuur zoals de Talmoed 
erkenden, waren er Karaieten 
die de Bijbel bijzonder letterlijk 
namen en zich van de Rabbijnen 
afkeerden. Hun aantal was groot 

en in vele steden woonden Rab-
banieten en Karaieten naast el-
kaar in eigen kleine wijken. Jeru-
zalem in de 11e eeuw kende zelfs 
een Karaietische hogeschool waar 
taalkunde en Bijbelkunde werden 
beoefend met verbazende gevol-
gen voor de latere kennis van de 
Hebreeuwse grammatica. Veel 
Karaieten zijn jammerlijk aan 
hun einde gekomen door de komst 
van de Kruisvaarders in 1099. 
Toch zijn er nog altijd Karaieten 
in Turkije en op de Balkan en, 
zij het spaarzaam, ook in Israël. 

Binnen de Islam was men al veel 
langer vertrouwd met het Soe-
fisme dat gedurende de 8e en de 
9e eeuw opkwam en zich richtte 
op een mystieke benadering van 
God. Soefi’s waren van oudsher 
ascetisch, onthielden zich van 
wereldse geneugten en reinigden 
zich vaker dan anderen om zo ook 
de zuiverheid van hun gedachten 

te bewaren. Bij hen was het popu-
lair om de naam van God zo lang 
en vaak mogelijk te herhalen, iets 
wat ook tot uiting komt in het ein-
deloze ronddansen van Turkse 
Soefi’s, beter bekend als Der-
wisjen. Het woord soefi lijkt te ver-
wijzen naar het wollen kleed dat 
zij dragen, maar ook is er een ver-
band mogelijk met het Griekse so
fia met de betekenis ‘wijsheid’. De 
Soefi legt zich toe op een metho de 
om Gods nabijheid in deze wereld 
te ervaren en wil daardoor een 
beter mens worden. De Soefileer 
sprak zeer tot de verbeelding en 
vele beroemde namen binnen de 
Islam zijn met het Soefisme ver-
bonden, maar dikwijls moesten 
Soefi’s zich verdedigen tegen kri-
tiek en agressie – ook nu liggen 
Soefiorden onder vuur en worden 
zij door extreme Moslims belaagd.       

Er was en is eigenlijk weinig in 
Moslim Soefisme dat Joden zou 

Wat is een Joodse Soefi?
door Wout van Bekkum

Soefi verblijf
Foto: Internet



DaF 7 tewet jaargang 28 nummer 4 13

kunnen storen in hun beleving van 
de godsdienst, behalve de nadruk 
op de profetische kwaliteiten van 
Mohammed die gemakkelijk weg-
gelaten konden worden. De mo
derne kennis hierover helpt ons in 
te zien hoe Joodse levenspraktijk 
in vroegere tijden werkte en Joden 
zonder voorbehoud een spirituele 
verwantschap met de Moslims 
hadden. Men waardeerde elkaars 
benadering van de heilige boeken 
en de omgang met het goddelijke. 
Daarnaast waren het ook niet de 
minsten die de Joodse gemeen-
schappen in het MiddenOosten de 
weg wezen naar het Soefisme. De 
grote Mozes Maimonides vertrok 
uit Cordoba in Spanje via Fes in 
Marokko naar Cairo waar hij de 
hofarts werd van de kalief en als 
ra’s alJahoed, rosh haJehoedim, 
letterlijk ‘het hoofd van de Joden’, 
werd betiteld. Zijn boeken getui-
gen van zijn diepe vertrouwdheid 
met de Islam die hij ook overbracht 
op zijn zonen. Als Arabische Joden 
kwamen zij in aanraking met 
mystieke groeperingen die hen in-
spireerden om de Joodse eredienst 
aan te passen aan Soefigebruiken.  

Eén van hen was Abraham Mai-
monides die zoals wij nu weten 
zelfs een heel Boek van Eredienst 
aan dit onderwerp heeft gewijd. 
Abraham bracht elementen uit 
de Soefiwereld binnen het Jo-
dendom, maar nergens leidt zijn 
invoeging van Soefirituelen en 
teksten tot afwijkingen van de 
bestaande traditie. Toch zag hij 
zichzelf als Joodse Soefi, iemand 
die de mystieke leer van zowel 

Jodendom als Islam combineerde 
zonder dat ook maar iemand dit 
zou opvatten als een vorm van ket-
terij of afvalligheid. Abraham had 
als opvolger van zijn vader een 
onbetwistbaar gezag in Cairo en 
daarbuiten zodat men zijn opvat-
tingen en geloofspunten serieus 
nam. Hij was van mening dat 
de Soefiomgang met de mystiek 
van Islam aantoonde dat “U op 
de hoogte bent van de wegen die 
de oude heiligen en profeten van 
Israël hebben bewandeld maar 
die in het Jodendom van onze da-
gen vergeten zijn – dit zijn nu de 
praktijken van de Soefi’s ten kos
te van de nalatigheid van Israël”.  

Abraham Maimonides was er dus 
van overtuigd dat Islamitisch 
Soefisme een verloren vorm van 
Joodse mystiek was die door Joden 
en Soefi’s samen werd hersteld. 
Soefi’s, Jood of Moslim, waren in 
staat om een sublieme vorm van 

profetie te bereiken waardoor de 
Messiaanse tijd en heerschappij 
dichterbij zou komen. Dit is een 
unieke gedachte die voor ons in de 
moderne tijd moeilijk te begrijpen 
is, maar ook in zijn eigen synagoge 
ging Abraham wel erg ver in het 
doorvoeren van nieuwe Soefige-
woonten: zo moesten de bezoe kers 
veel vaker buigingen maken op 
andere dagen dan alleen op Jom 
Kippoer (Grote Verzoendag) of hun 
handen opheffen tijdens smeek-
gebeden. Ook stonden zij in lange 
rijen zoals bij de Soefi’s de prak-
tijk was, maar tegelijkertijd doet 
het sterk denken aan algemene 
Islam waarin buigingen maken in 
lange rijen standaard is. Hierop 
kwam kritiek, maar tegenover een 
machtig man als Abraham Mai-
monides was niet veel te beginnen.  

De invloed van Soefisme door toe-
doen van Abraham hield eeuwen 
aan en beïnvloedde de Joodse 
mystiek in het MiddenOosten 
die later zou samensmelten met 
de Kabbala. In de loop van de 
tijd vergat men waar bepaalde 
ideeën en gebruiken vandaan 
waren gekomen, maar het is door 
de vondst van zoveel nieuwe tek-
sten dat de Soefi’s in de Islam 
en de Joodse beoefenaars van de 
mystiek, ja, zelfs de Chassidische 
dynastieën, nauw verweven blij
ken te zijn met de Soefi manier 
van doen en geloven. Deze ver-
borgen geschiedenis van broe
derschap en vriendschap zal de 
hedendaagse, fundamenteel in-
gestelde gelovige niet bevallen, 
maar moet wel worden verteld! 

Soefitekst Arabisch in
 Hebreeuws schrift

Foto: Internet
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De Paasheuvel. Een naam vol 
nostalgie. Ooit liet de socialis-
tische beweging in Nederland
er haar vitaliteit en trots 
zien. Door grootse bijeenkom-
sten, met bevlogen toespra-
ken van befaamde voorlieden, 
muziek, zang en dans. 
Relatief veel socialisten wa-
ren joods. Want in het Joden-
dom ligt de wil besloten de 
wereld te verbeteren. Een 
tranendal mag het aardse 
leven niet zijn. Ook de socia-
listische jeugdbeweging AJC 
telde veel jonge joodse leden. 
Regelmatig kwamen ze bijeen 
op hún stukje volmaakte aar-
de: De Paasheuvel. Tot hun 
droom woest en wreed uiteen 
viel met de Duitse bezetting.
Op het terrein van De 
Paasheuvel zijn nog materiële 
resten te vinden van het jon-
ge, joodse idealisme. En een 
enkele keer leeft goddank het 
idealisme weer op. Niet met 
jonge socialisten, maar met 
leeftijdgenoten uit antroposo-
fische kring.    

De zon beschijnt uitbundig het gro-
te, groene kampeerterrein van De 
Paasheuvel. Aan de ene kant glooi-
ende heidevelden, aan de andere 
kant het toeristische dorp Vier-
houten op de Veluwe, een kleine 
tien kilometer buiten Apeldoorn.
Ik ben er naartoe gefietst vanuit 
mijn bescheiden perceeltje Veluwe 
dat ik sinds enige tijd trots mijn 
eigendom mag noemen. Al eerder 
fietsend in de omgeving ontdekte 
ik dat De Paasheuvel vlakbij is.

Inmiddels is De Paasheuvel voor 
mij als old school socialist een 
soort bedevaartsoord geworden. 
Want hier vonden in vroeger 
dagen de grote samenkomsten 
plaats van de socialistische bewe-
ging van ons land. Van de SDAP 
en de socialistische jongerenor-
ganisatie AJC in hun glorieda-
gen voor de Tweede Wereldoorlog.  

Hip haar en kleurige rokken
Nu ben ik er weer. Zomaar, om 
te zien of ik wéér iets nieuws kan 
ontdekken van het grote socialis-
tische verleden van het terrein. 
Nu staan tenten op het terrein, 
waar ooit massa’s jongeren en 
volwassenen luisterden naar de 
vurige betogen van Koos Vorrink 
en andere socialistische voorlie-
den. Grote en kleine. Maar het is 
stil. Soms enkele voorbijgangers, 
altijd jongeren. Meisjes, sommige 
met lange, kleurige rokken aan. 
Jongens met lang hippiehaar of 
juist modieuze korte kapsels. Hun 
tongval verraadt een goede komaf. 
Die zes aambeelden en ander 
smeedgerei die daar werkloos lij-
ken te staan, waarvoor zouden die 
zijn? Ze staan aan de rand van de 
metershoge wal waarop vroeger de 
socialistische voorlieden oreerden. 
Achter de wal doemt de Zonnehal 
op. Een indrukwekkend houten 
bouwwerk, in de voorgevel voor-
zien van een, om met de dichter 
Johnny van Doorn te spreken, 
magistraal stralende zon. Hier 
is het druk. Loom liggen en zit-
ten tientallen jongeren in het 
zonlicht met elkaar te praten. 
Op de Zonnehal prijkt een affiche, 

van de Michaelweek. De An tro po
sofische Vereniging in Nederlan d en 
de Vrije Hoge school staan erop ver-
meld. Aha, dát is hier dus gaande. 
Al gauw dringt zich de vergelij-
king op met de bijeenkomsten van 
de AJC in vroeger dagen. Nu ik 
dit weet, kan ik niet anders dan 
in deze antroposofische jonge-
ren de AJCleden van weleer te 
zien. Zó stonden ook hún tenten 
destijds bij elkaar. Zó lagen ook 
zij met elkaar in de zon. Zó kwa-
men ook zij bijeen om te praten 
over een betere wereld. Om een 
paar dagen met elkaar een goed, 
vreedzaam wereldje te vormen.   

Bronzen zuil en luidklok
Iets verderop staat een houten ge-
bouw met de veelzeggende naam 
het Rode Valkennest. Volwas
senen overleggen met elkaar 
aan een picknicktafel. Jonge-
ren lopen voorbij met proviand.
Terug naar de ingang van het 
kampeerterrein. Arabisch klin-
kende jongeren voetballen, ande
ren spelen op luchtbedden in het 
 nu, in de herfst, toch knap kou-
de  water. Jonge vluchtelingen?
Een paar van de Michaelweek-
gangers voetballen mee. Een 
mooie verbroedering, helemaal 
in de geest van De Paasheuvel. 
Bij het hoofdgebouw met de naam 
De Paasheuvel is in de open lucht 
een enigszins vervallen arena uit 
1923 die ooit plaats bood aan 1200 
bezoekers. Op het podium jonge-
ren die een spel spelen: ze spelen 
sketches onder leiding van twee 
jonge vrouwen. Het gaat er harmo-
nieus aan toe. Uitbundig gelach, 

Jonge antroposofen in de voetsporen van joodse AJC-ers
door Marcel Wichgers
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als iemand iets grappigs doet.  
Aan de andere kant van het ge-
bouw tref ik tot mijn verbazing 
en verrassing een dubbel monu-
ment aan: een ronde, bronzen 
zuil en een luidklok. Op de zuil 
staan de namen van AJCleden 
die in de oorlog zijn omgekomen, 
vermoord. Met opvallend veel 
on miskenbaar joodse  namen.  

Een greep: 
Ab Adelaar, Sara Agsteribbe
Izaäk van Amstel, Sal Arbeid
Leo Aussen, Nettie Blog
Roosje Dresden, Aaron van
Gelder
Nolly Hekster, Ab Lopes Cardozo
Leo Mechanicus, Mau Messias
Roza Pach, Hartog Porcelein
Ies van Praag, Max Tailleur
David Tokkie, Fem Vivegeno
Hanna Voorzanger, Louis Vuijsje

Voor het eerst besef ik dat de AJC 
een groot aantal joodse leden 
had. 350 van de 400 in de oor-
log vermoorde leden van de AJC 
waren joods, vind ik later uit.
In gods of wiens naam dan ook, laat 
de idealistische jongeren van onze 
tijd niet hetzelfde lot beschoren 
zijn. 

Het programma van de Mi-
chaelweek 2015 toont opval-
lende gelijkenissen met dat 
van de toenmalige bijeen-
komsten van de AJC. Alleen 
nu geen ‘volksdansen’ maar 
‘Theatrale rock’. En de an-
troposofen mogen wat later 
opstaan.  
De dinsdag als voorbeeld:

7.30:  Dagbegin
8.00:  Ontbijt
8.45:  Muziek
9.30:  Voordracht
10.30: Koffie/thee
11.00: Vaste werkgroepen
13.00: Lunchpauze
14.30: Vrije initiatieven 
16.30: Losse werkgroepen.
18.00: Maaltijd
20.00: Voorstelling en optreden ‘Theatrale rock’
22.00: Vuur
Schrijver en journalist Herman Vuijsje schreef in 1990 
in NRC Handelsblad over de AJC en De Paasheuvel. 
Hij deed dit naar aanleiding van de verschijning van 
het boek Onze jeugd behoort de morgen..., de geschie-
denis van de AJC in oorlogstijd van Geertje Marianne 
Naarden. 

Gedeelten uit zijn artikel: 
“5 uur Reveille. 6 uur Ontbijt. 7 
uur Lichaamsoefeningen op de 
Speelweide. 8.30 Gymnastiek-
demonstratie en gemeenschap-
pelijke zang in het Openluchtthe-
ater. 10 uur Wandelingen in de 
omtrek. 13.30 Middagmaal. 14.30 
Volksdansfeest op de Speelweide, 
enzovoorts tot aan 23.30 In de 
tenten. Appel. 24 uur Rapport 
van de tent, groeps en vakcom-
mandanten. RUST”
Dit is niet de dagindeling van 
een therapeutische inrichting of 
een werkkamp voor jeugddelin-
quenten, maar het dagrooster 
van een AJCPinksterfeest op de 
Paasheuvel, het sociaaldemocra-
tisch buitenverblijf op de Veluwe. 
AJC’ers onderwierpen zich niet 
alleen vrijwillig aan dit regime, 
ze spaarden er een jaar lang voor. 
Lukte dit niet, dan kon je, zoals 

mijn oom Bram eens heeft aange-
toond, altijd nog van Amsterdam 
naar Vierhouten lopen om het fes-
tijn maar niet te hoeven missen.

In hedendaagse ogen lijkt de 
Paas heuvel, met zijn Makkerhuis, 
zijn Zonnehal en Rode Valken
nest, een mysterieus overblijfsel 
van een lang vervlogen cultuur. 
Dat mysterieuze en fascinerende 
schuilt vooral in het doorendoor 
collectieve karakter van de AJC
wereld. Begrippen als ‘plicht’, 
‘taak’ en ‘wet’ waren ‘gefundenes 
Fressen’. De nadruk lag op het 
‘massaal beleven van collectieve 
verbondenheid’. Iedere Rode Valk 
werd gevraagd een cent bij te 
dragen voor de centrale Rode Val-
kenvlag. (...)
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Over het lot van de joodse 
leden van de AJC in oor-
logs tijd schrijft Vuijsje: 
Heel wat kwamen terecht in het 
ver zet, onder andere in de Pa-
rool en Vrij Nederlandgroepen. 
Verschillenden moesten dat met 
hun leven bekopen. Meer kenmer-
kend voor AJCkringen was ech-
ter de nietsensationele, verzor-
gende sector van het verzet. (…)  

Illegale ‘vriendenkringen’ regel-
den onderduikadressen, maar hiel-
den ook huiskamerbijeenkomsten 
waar  typisch AJC  het culturele 
met het nuttige werd verenigd. Er 
traden joodse acteurs en Kultur
kammerweigeraars op. Na afloop 
werd er niet geklapt voor dit benar-
de theater tussen de schuifdeuren, 
maar goed betaald werd er wel. (…)   

Jules Schelvis vertelt in het boek 
dat zijn AJCachtergrond in het 
concentratiekamp “van onschat-
bare waarde” was. Velen zag hij 
“wanhopig en verdwaasd rondlo
pen. Wij hadden in de AJC en de 
Watervrienden echter geleerd ons 
te behelpen en sober te leven. Daar-
om waren we beter opgewassen te-
gen de omstandigheden daar.” (…)  

De historicus Ger Harmsen zei 
een paar jaar geleden in deze 
krant: “Communisten hadden in 
de oorlog helemaal geen moeite 
met de gedachte: de vijand is bar-
baars. Het was de tragiek van 
veel sociaaldemocraten dat ze de 
gru welijke werkelijkheid niet on-
der ogen durfden zien. Ik heb in 
Amsterdam vrienden zien gaan, 

van die aardige joodse SDAP
gezinnen, kinderen in de AJC ge-
weest... ze stonden toch niet weer-
baar genoeg in deze wereld.”(…) 

Aan het eind van het boek vertelt 
de schrijfster (Geertje Marianne 
Naarden, red. JaGDaF) van de 
bronzen zuil met namen van om-
gekomen exAJC’ers die naast het 
kamphuis De Paasheuvel staat. 
“Heel langzaam begint in kringen 
van oudAJC’ers het besef te groei-
en dat die zuil ook een aanklacht 
is. Pas de laatste jaren klinkt de 
waarschuwing dat de twee minu-
ten stilte en de zuil nooit symbo-
len mogen worden waarmee men 
een schuld kan afkopen.” En ze ci-
teert de Duitsjoodse toneelschrij-
ver Ernst Toller: “Wie eerlijk wil 
zijn moet de feiten kennen, wie 
dapper wil zijn moet ze begrijpen.” 

Op de website van het Natio-
naal Comité 4 en 5 mei staat 
de volgende beschrijving 
van het monument naast het 
kamphuis van De Paasheuvel. 

Vorm en materiaal 
Het monument op De Paasheuvel 
te Vierhouten (gemeente Nuns
peet) bestaat uit twee onderdelen: 
een bronzen Herdenkingszuil 
waarop namen zijn aangebracht 
en een bronzen luidklok.  

De tekst op de klok luidt: 
19401945 
ALS BLIJVENDE HERINNE
RING AAN ONZE JONGE KA
MERADEN, 
DIE STIERVEN VOOR DE 
VRIJHEID, ROEPT MIJN 
STEM VAN DE PAASHEUVEL 
OM HUN VOORBEELD NIET 
TE VERGETEN EN TE BLIJ

De Paasheuvel, herdenkingszuil
Foto: Marcel Wichgers

Vervolg 'Jonge antroposofen'
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VEN GETUIGEN 
VOOR VREDE, VRIJHEID EN 
VRIENDSCHAP.  
PINKSTERFEEST 1947. 
 
De tekst op de zuil luidt: 
ZIJ WAREN NOG JONG  
EN WILDEN EEN BETERE WE
RELD, 
ONZE VRIENDEN VAN DE AR
BEIDERS JEUGD CENTRALE, 
DIE IN DE JAREN 1940 1945 
OMKWAMEN  
DOOR BRUUT GEWELD. 
 
LAAT HUN NAMEN TEKENS 
ZIJN OP DE WEG  
NAAR VRIJHEID, VREDE EN 
VRIENDSCHAP. 
 
Onder deze tekst staan ruim 400 
namen van AJCleden die tijdens 
de oorlog zijn vermoord. 

Wijziging 
De bronzen luidklok is tijdens 
het Pinksterfeest in 1947 als 
monument ingewijd. Bij de luid-
klok was een gekalligrafeerde 
dodenlijst van de op dat moment 
bekende doden geplaatst. Op 24 
september 1983 is er naast de 
luidklok een bronzen gedenkzuil 
onthuld, naar ontwerp van Bé 
van Aalderen en uitgevoerd door 
de Nederlandse Klokkegieterij 
Eijsbouts te Asten. Op dit mo-
nument zijn de namen van de 
eerdere dodenlijst opgenomen en 
aangevuld met de namen van de 
slachtoffers die later pas bekend 
zijn geworden.

in Vierhouten voor de jaarlijkse 
landdag in de jaren vijftig van de 
twintigste eeuw.
Ik was in Israël om de verjaardag 
van een van mijn beste vriendin-
nen van vroeger en nu om haar 
80ste verjaardag te vieren. Op die 
verjaardag waren een aantal van 
onze vroegere chaweriem (vrien-
den) uit Haboniem bij elkaar. Ik 
was de jongste! Op die heugelijke 
avond was ik pas 78, dus ja, dan 
tel je nog niet echt mee… Een 
van de vrienden was zo slim ge-
weest om een oud fotoalbum van 
toen mee te nemen. Wat waren 
we jong, en wat was het een feest 
om die foto’s uit de jaren ’50 te 
bekijken.

Ruth Lipschits

Landdag Haboniem 1955 op het 
terrein van de Paasheuvel.
Joop van Tijn en Chanieta

Hertogs
Foto: Ruthje de Leeuwe

Naschrift
Ook Haboniem, de Joodse Zionis-
tische Socialistische Jeugdbewe-
ging maakte graag gebruik van 
het terrein van de Paasheuvel 

De Paasheuvel, interieur van de Zonnehal
Foto: Marcel Wichgers
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250 gr rozijnen
250 gr geconfijt fruit*
een paar eetlepels bloem
4 eidooiers
250 gr suiker
citroenrasp van 1 citroen
340 gr zelfrijzend bakmeel
4 eiwitten

*Ik neem hiervoor een mix van in 
totaal 250 gram Franse vrucht-
jes (bigareaux), sukade, sinaas-
appelschil of cassata. Dit laat-
ste is een mix van alle hiervoor 
genoemd fruit. Het is ook een 
kwestie van smaak. Geconfijte ci-
troenschil, gedroogde cranberries 
of anderszins gebruiken kan ook. 

Meng de noten, rozijnen en het 
geconfijte fruit met een paar eet-
lepels bloem. Dan zakt de vulling 
van de cake niet naar de bodem. 
Het beste is met de hand in een 
kom te mengen. Klop de eidooiers 
met de suiker, de geraspte citroen 
en het zelfrijzend bakmeel. Doe 
het fruit en de noten erbij, goed 
mengen.  Klop de eiwitten stijf en 
schep dit voorzichtig door de ‘fruit-
mix’. Doe alles in een cakevorm en 
bak 1 uur in een voorverwarmde 
oven op 150 graden Celcius. Als er 
een mes of vork in wordt gestoken 
en deze komt er droog uit, dan is de 
Soldaten Fruit Cake gaar en klaar. 

Geniet er van!

U bent gewend dat in de rubriek 
Men Neme een mooi persoonlijk 
verhaal van Ruth Lipschits ter in-
troductie op het recept verschijnt. 
Ruth verblijft in Israël en zodra 
zij terug is moet JaGDaF al bijna 
naar de drukker. Voor deze afle-
vering in JaGDaF neem ik daar-
om de honneurs voor het recept 
waar. Een volgende keer dus weer 
een uitgebreide Ruthinleiding. 

Hieronder een recept met een ver-
haal over de Jom Kippoer oorlog 
uit een receptenboekje The Joy of 
Israël dat ik eens in Israël kocht. 
Ik heb de cake vele keren gemaakt 
en ik ben er verrukt van. Het is 
door de hoeveelheid en soort ingre-
diënten een stevige cake, je kunt 
er flinke plakken van snijden. Ook 
geschikt om per plak in te vriezen. 

De cake is gewoon héél lekker! 
Bij alle recepten in het boekje 
wordt iets over het recept verteld 
bijvoorbeeld waar het recept van-
daan komt, waarom de Israëli's 
van het recept houden enz. Een 
favoriet van mij is ook de Appel-
moes Kugel. Gezien het goede 
appeljaar heb ik inmiddels vele 
kg appelmoes in de diepvries en 
de Kugel zal zeker weer bij mij 
op het menu verschijnen. Maar 
nu eerst de Soldaten Fruit Cake. 

Soldaten Fruit Cake
In het begin van de Jom Kippoer 
oorlog was tussen de gecodeerde 
be richten en de verslagen van 
de heftige gevechten die via de 
radio werden uitgezonden naar 
een in spanning verkerende na-
tie, een urgente waarschuwing: 

”Stuur geen cakes met crème en 
andere aan bederf onderhevige 
vulling naar het front. Herhaal. 
Stuur geen ….”

Om deze opdracht uit te voe-
ren begon de zoektocht naar een 
cake die zacht en fris bleef – zelfs 
in een heet woestijnklimaat. 
En zo werd de ‘Soldaten Fruit
Cake’ geboren. 

Benodigdheden:
250 gram gehakte walnoten of 
amandelen

Men Neme
door Anneke van Rhijn
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Rondom boeken
samengesteld door Erik Kweksilber en Ruth Lipschits

Marc Schaevers
Orgelman - Felix Nussbaum, 
een schilders leven
Vlak over de grens, in Osnabrück, 
staat sinds twintig jaar een 
opvallend museum: het Felix
NussbaumHaus,  ontworpen door 
de Amerikaanse architect Daniel 
Libeskind. 
En vorig jaar is een dik boek over 
Nussbaum verschenen, geschreven 
door Mark Schaevers. Wie is die 
man die sinds enkele tientallen 
jaren opeens als een belangrijk 
kunstenaar gezien wordt?

Felix Nussbaum werd geboren in 
1904 in Osnabrück als zoon van 
de ijzerhandelaar Philip Nuss-
baum en zijn vrouw Rachel van 
Dijk. In de familie waren beel-
dende kunst en muziek belangrijk 
en de vader was een amateur-
schilder, die graag kunstschilder 
was geworden. Zijn vader heeft 
dan ook de belangstelling van 
zijn zoon voor de schilderkunst 
sterk gestimuleerd.

Felix begon in 1922 zijn studie 
in Hamburg en ging al in 1923 
naar de academie in Berlijn waar 
hij na een paar jaar zijn eerste 
expositie kreeg. Zijn carrière 
ontwikkelde zich snel en voor-
spoedig. Hij kreeg in 1932 een 
stipendium voor een verblijf in 
Rome. Hij zou nooit meer terug
keren naar Duitsland net als zijn 
vrouw Felka Platek, een Poolse 
schilderes. Ze zwierven door 
Zwitserland en Frankrijk. Uitein-
delijk vestigden zij zich in Oost-
ende, en woonden vanaf 1937 in 

Brussel – het rusteloze bestaan 
van ongewenste emigranten, van 
vervolgde Joden, met de strijd om 
verblijfsvergunningen en met de 
steeds wisselende pensions.

In zijn werk oriënteerde hij 
zich eerst sterk op Van Gogh en 
Rousseau. In 1928 had hij echter 
afstand van deze voorbeelden 
genomen en bezocht hij, als een 
soort afscheidsreis, het Zuid-
Frankrijk van Van Gogh.
Hoewel hij op zijn schilderijen 
herkenbare figuren en voorwer-
pen schildert, gaat het hem er 
niet om de werkelijkheid nauw
gezet weer te geven. Vooral zijn 
vaak donkere kleuren wijken 
daarvan af. Geven ze zijn gevoe
lens weer?
Die donkere kleuren gaan in 
zijn werk nog meer overheersen 
sinds Nussbaum en zijn vrouw in 
België wonen. Evenals de wan-
trouwende blikken in zijn zelfpor-
tretten.

Ondertussen is België bezet 
door de Duitsers. Felix en Felka 
blijven verhuizen. Het Brusselse 
gemeentebestuur werkt niet mee 
aan de vervolging. Vier jaar lang 
blijven zij nog uit de klauwen 
van de Gestapo. In juni 1944, 
worden ze dan toch opgepakt en 
met het laatste transport vanuit 
de Dossinkazerne op 31 juli 
naar Auschwitz gebracht. Felka 
moet bijna onmiddellijk naar 
de gaskamer, Felix verricht nog 
enkele maanden dwangarbeid en 
komt om het leven begin 1945 op 
een onbekende plaats.

Vanaf de zeventiger jaren duikt 
het werk van Felix Nussbaum 
weer op. Hoe dat in zijn werk gaat 
en hoe langzamerhand zijn naam 
en faam groeien, is een verhaal 
op zich. U kunt het lezen in het 
laatste hoofdstuk van dit boek.
Mark Schaevers heeft een boei
end verhaal geschreven in een 
vlotte vertelstijl die uitnodigt om 
verder te lezen. Met veel kleuren-
reproducties. 
€ 39.90

Ook verschenen
Steven Rosenfeld
Dansen om te overleven. De 
oorlogsjaren van bokslegende 
Ben Bril
Bokskampioen Ben Bril besluit 
nadat hij met vrouw en kind is 
opgepakt zijn talent in te zetten 
om te overleven. Als hij tegen 
Duitsers bokst laat hij hen win-
nen. Anderen begrijpen dat niet. 
“Snapt Bril dan niet dat hij zo 

Nussbaum
Trauerndes Paar, 1943



20 JaG19 december jaargang 28 nummer 4

en zich in het beloofde land te 
vestigen. 
De bedoeling is dat de huwelij
ken bij terugkeer meteen ont-
bonden worden. Voor Zeëf is 
dat geen probleem. Maar als 
Jacob Bella,de mooiste vrouw 
die hij ooit gezien heeft, trouwt 
en vervolgens weigert van haar 
te scheiden, wordt hun huwelijk 
een levenslange obsessie. Jacob 
blijft hopen op de liefde van Bella, 
maar Bella wil alleen maar schei
den en keert zich van Jacob af. 
Bijna helemaal aan het eind van 
het boek wordt de titel duidelijk. 
Het boek beschrijft verder het 
leven van deze hoofdpersonen en 
hun kinderen, en daarnaast van 
een aantal anderen die voor de 
hoofdpersonen van belang zijn. 
€ 22.50

A.B. Yehoshua
Het eerbetoon
In Het eerbetoon gaat het om 
conflict en verzoening. Tussen 
Mozes en Trigano, maar ook 
tussen Sefardische Joden en de 
Spaanse katholieken die hen ooit 
verdreven. 
€ 39.99

Vervolg 'Rondom boeken'

met de vijand heult?” Maar de 
bokser weet dat hij dit spel moet 
spelen: het is zijn enige kans aan 
de dood te ontsnappen. – Trouw
€ 22.95

David Foenkinos
Charlotte 
David Foenkinos dook in het 
intrigerende leven van de kun-
stenares Charlotte Salomon en 
schreef een buitengewoon portret 
van een bijzondere en moedige 
vrouw. Vertaald uit het Frans 
door Marianne Kaas. 
€ 19.95

Charlotte Salomon Leven? of 
Theater?
Voor het eerst verschijnt het 
kunstwerk Leven? of Theater? 
van Charlotte Salomon in zijn 
geheel, met alle pas ontdekte 
pagina’s en brieven van de kun-
stenares.
“Leven? of Theater? is een van de 
schitterendste autobiografische 
werken die de kunstgeschiedenis 
kent.” – NRC Handelsblad 
Op speciaal papier gedrukt, 
gebonden en geleverd in een cas-
sette, 820 pagina’s, groot formaat 
(28 x 28 cm). 
Prijs tot 1 januari 2016: € 99.95, 
daarna € 129.95.

Marga Minco
Na de sterren 
Een bloemlezing verhalen uit de 
jaren 19402007, uitgegeven in 
de mooie serie Gedundrukt van 
uitgeverij van Oorschot.  
€ 24.90

Geert Mak: “Orgelman heeft me overrompeld, een ander woord 
weet ik er niet voor. Ik kon het op den duur niet meer loslaten, dit 
weefsel van honderden puzzelstukjes waaruit langzaam het drama 
van twee levens boven water komt. Deze indrukwekkende biografie 
krijgt een extra lading door het verhaal dat Nussbaums schilderijen 
daarnaast vertellen: over de jaren dertig, over het angstige bestaan 
van de tienduizenden Duitse ballingen in Frankrijk, België en Ne
derland, over de jacht, de onderduik, de deportaties. Schaevers weet 
steeds dichter op de huid van zijn hoofdpersonen te kruipen, totdat 
het de lezer bijna de adem beneemt. Dit boek vergeet je nooit.” 

Nir Baram
Wereldschaduw
“Na het dichtslaan van deze 
steengoed geschreven en beang-
stigend actuele roman ben je er 
van overtuigd dat er drastisch 
iets moet veranderen in onze door 
geldzucht en machtswellust ge-
domineerde samenleving.” – NRC 
Handelsblad 
“Nir Baram analyseert hoe alles 
waarin mensen willen geloven 
uiteindelijk wordt vermalen door 
de grote krachten in de wereld.” 
– Trouw 
€ 24.90

Ayelet Gundar-Goshen 
Eén nacht, Markovitsj 
Voor het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog moeten twee man-
nen, Jacob Markovitsj en Zeëf 
Feinberg, vluchten, omdat Zeëf 
betrapt is met de vrouw van de 
slager. 
Op aanraden van een vriend van 
Zeëf, de adjunctleider van de 
ondergrondse, vertrekken zij naar 
Europa om daar een nephuwelijk 
te sluiten, om zodoende Joodse 
vrouwen de kans te geven het na-
tionaalsocialisme te ontvluchten 
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Zondag 25 oktober hebben we 
weer de eerste boekbespreking 
gehad van Paul Gabriner. De 
cursus bestaat uit 6 bijeenkom-
sten en heeft als thema Joodse 
Literatuur. Hij wordt gegeven 
in het Rabinaatshuis, behorend 
bij de synagoge in Groningen. 

Een fascinerend aspect van de 
cursus is, dat de boeken in het 
algemeen niet de boeken zijn, 
die je zelf uitgezocht zou hebben, 
en met de uitleg van Paul Ga-
briner geeft dit je rijke en diep-
gaander inzichten in het leven. 

Deze cursus zijn we begonnen met 
het boek The Jew Store van Stella 
Suberman, een boek dat de memoi-
res beschrijft van een familie die 
als eerste Joden in een klein stadje 
Concordia in Tennesee komen wo-
nen. De familie komt uit New York 
en is oorspronkelijk afkomstig uit 
Rusland. De familie bestaat bij 
aankomst in Concordia uit de va-
der, moeder en twee kinderen. Het 
derde kind, de schrijfster, wordt 
daar geboren. Haar vader begint 
in Concordia, wat zal gaan heten 
‘de Jew Store’. Een winkel die kle-
ren en huishoudelijke artikelen 
voor de armere bevolking verkoopt.
Ze zijn voor de meeste inwoners 
de eerste Joden waar ze ken-
nis mee maken. Haar vader is 
in staat de zaak succesvol op te 
bouwen en laat zien dat ze ook 
daar een ‘thuis’ kunnen maken.
De rassenproblemen tussen blank 
en zwart worden beschreven, en 
de vader is wonderwel in staat zijn 
weg daarin te vinden. Een prach-

Joodse wereldliteratuur in het Engels
door Sabina Kuyper

tig voorbeeld hiervan is  een voor-
val met een zwarte medewerker 
van de vader. Als zich problemen 
voordoen omdat de man een func-
tie krijgt, die volgens de lokale 
bevolking niet passend is voor zijn 
ras, creëert de vader een wel pas-
sende baan als chauffeur voor hem.
Als ze na ruim 10 jaar teruggaan 
naar New York, om de dochters 
de kans te geven een joodse man 
te trouwen, staat er een stuk in 
de lokale krant, dat ze gemist 
zullen worden. De periode in het 
zuiden is voor de familie een be-
langrijke en fijne tijd geweest. 
De moeder, die aanvankelijk 
het heel moeilijk vindt om bui-
ten de voor haar bekende joodse 
wereld te leven, mist het zelfs. 
Het boek is zeer toegankelijk en 
bespreekt toch vele maatschappe-

lijke thema’s, zoals de rassendis-
criminatie, de Ku Klux Klan, het 
joods zijn in een omgeving zon-
der andere Joden, kinderarbeid  
om maar een paar te noemen.
Opnieuw een boek dat je zonder 
leesgroep nooit had gelezen, omdat 
je het bestaan ervan waarschijnlijk 
nooit bemerkt had. Dit boek geeft 
je op een boeiende, indringende 
en toch liefdevolle wijze, inzicht 
in een wereld die je nog niet kent.

Geïnteresseerd in deze cursus op 
6 zondagmiddagen (van 12.00
14.00 uur)? De cursus wordt in 
het Engels gegeven, de cursisten 
kunnen echter in het Nederlands 
vragen stellen en discussiëren.
Info:gabriner.uva@gmail.com 
Tel. 0294283257
Mob. 0617664889
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In de Groninger synagoge wordt 
op 17 januari 2016 de Dag van 
het Jodendom gehouden.  Door de 
Nederlandse bisschoppen in 2008 
geïnitieerd en door de Katholieke 
Raad voor Kerk en Jodendom 
sindsdien in de zeven bisdom
men in ons land georganiseerd.  
In het Noorden is Arthur van 
Essen degene die met hart en ziel  
zich  al decennia lang inzet om 
in de kerken  met name in zijn 
eigen katholieke kerk  de kennis 
over en het begrip van de joodse 
wortels van het christendom te 
vergroten. Met een klein groepje 
mensen is hij de motor achter de 
Dag van het Jodendom in januari 
a.s. Aan hem de vraag wat de 
achtergrond is van dit initiatief 
en wat het belang ervan is.

Solidair zijn met elkaar
Arthur van Essen: “ We moeten in 
feite teruggaan naar het Tweede 
Vaticaans Concilie (19621965), 
toen met het pauselijke docu-
ment Nostra Aetate afstand geno
men werd van antijudaïstische 
uitspraken van de Rooms Katho-
lieke kerk in met name de liturgie 
voor de Goede Vrijdag en het be-
lang van een goede verstandhou
ding met de andere wereldgods
diensten benadrukt werd. Ook 
werd  van de tot dan toe heersende 
op vatting over de zending onder 
de Joden afstand genomen. En 
schuld bekend ten aanzien van het 
antisemitisme van de kerk door de 
eeuwen heen. Dit maakte de weg 
vrij voor een andere benadering 
van het Jodendom.  Bewust werd 
vastgesteld:  ‘zij zijn onze oudere 

broeders’.   Men kwam tot het in-
zicht dat Jezus van Nazareth een 
Jood was die handelde binnen 
de Joodse traditie van zijn tijd.”  
De katholieke Raad voor Kerk 
en Jodendom is een vaste advies
commissie van de bisschoppen, 
vertelt van Essen. “De Dag van 
het Jodendom is een initiatief van 
de bisschoppen en de uitwerking 
wordt grotendeels aan de Raad 
overgelaten. Overigens wordt niet 
overal in het land dit initiatief zo 
opgepakt als wij het hier in het 
bisdom doen. Bisschop de Korte 
is een groot pleitbezorger voor 
meer besef van de Joodse wortels 
van het christelijk geloof bij zijn 
geloofsgenoten. Hij heeft enkele 
jaren geleden het initiatief geno
men om hier in Groningen een 
dialoog op gang te brengen tussen 
katholieken en Joden. Maar het 
gaat moeizaam. We merken alom 
dat de belangstelling tanende is.  
Met deze dag in januari hopen we 
natuurlijk op voldoende belang
stelling en hopen we op weer wat 
aanvulling van de dialooggroep. 
We zijn ook heel blij met de 
samenwerking met de Joodse ge-
meenschap in het Noorden. Zowel 
met de orthodoxe gemeente hier in 
Groningen als met de progressief
liberale gemeenten van Noord Ne
derland. Dat wij deze dag in de 
Gro ninger synagoge houden is be-
wust gekozen. Wij willen dat ook 
de Joden zich thuis kunnen voel-
en op deze dag. Feit is natuurlijk 
dat de kerk vooral de Joden nodig 
heeft voor het goed verstaan van 
haar eigen christelijke traditie. 
Toch gaf ook opperrabbijn Jacobs 

enige tijd geleden de noodzaak 
aan van het solidair zijn met el-
kaar. Hij signaleerde dat beide 
geloofstradities  bedreigd worden.”  

Jezus de Jood
Met veel kennis van zaken en 
passie spreekt Arthur van Es-
sen over de joodse wortels van 
het christendom.  Een man met 
een missie, die jarenlang het land 
doortrok om lezingen te geven, 
cursussen gaf, gespreksgroepen 
opzette en ook publicaties ver-
zorgde over het thema Jodendom 
en Christendom. Enkele jaren 
geleden verscheen van zijn hand, 
in samenwerking met uitgeverij 
Kok,  de  Nederlandse vertaling 
van Man is not alone. A Philiso
phy of Religion, van Abraham 
Joshua Heschel, De mens is niet 
alleen. De ervaring van Gods 
aanwezigheid (2011). Heschel is 
voor hem de grote inspirator en 
wijsgeer die vanuit zijn eigen 
joodse traditie universele inzich-
ten biedt ten aanzien van de grote 
maatschappelijke en religieuze 
vraagstukken van onze tijd. 
Prof. dr. Arthur van Essen stu
deerde Engelse taal en let-
terkunde en was hoogleraar toe
gepaste taal wetenschap aan de 
RU in Groningen. Geboren in Rot-
terdam maakte hij als kind het 
bombardement mee op zijn stad. 
Toen hij als jongeman Ondergang 
van Jacques Presser las was zijn 
interesse voor de Holocaust gewekt 
en verdiepte hij zich in de Joodse 
religie en de Joodse cultuur.  Op 
zoek  naar de bronnen van anti-
semitisme en antijudaïsme, ook 

Dag van het Jodendom
17 januari 2016 in Groninger Synagoge

door Tea G. Rienksma
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in zijn eigen katholieke kerk. Van 
Essen: “Via de boeken van Flusser 
en Lapide en vele anderen kon ik 
de verbinding maken tussen de 
Holocaust en Jezus van Nazareth 
en antijudaïstische tendenzen in 
het evangelie van Johannes, met 
name hoofdstuk 8. Dat Jezus een 
Jood was en als Jood leefde en in 
de actualiteit van zijn tijd dacht 
en handelde, dat hij nooit een kerk 
heeft willen stichten, dat hij nooit 
eigen geschreven teksten heeft 

verder moet en wie straks het 
stokje van ons gaan overnemen.” 

De Dag van Het Jodendom in janu
ari is een prima gelegenheid om 
als Joden en Christenen samen 
te werken. Het thema is dit jaar 
Religie en Geweld. Een thema 
dat buitengewoon van belang is en 
recht streeks aansluit bij de actuali
teit. Prof. dr. Abram de Swaan, 
emeritus hoogleraar sociale weten-
schappen aan de Universiteit van 
Amsterdam  en Bisschop mgr. 
dr. Gerard de Korte, bisschop 
van GroningenLeeuwarden, zul-
len de inleidingen verzorgen. *  

* Dag van het Jodendom, 17 
januari 2016, Synagoge, Folkin
gestraat te Groningen.
Thema: religie en geweld, In
leider: prof. dr. Abram de Swaan 
en bisschop mgr. dr. G. de Korte.
Aanvang: 15.00 uur, inloop vanaf 
14.30 uur 
Sluiting: 17.00 uur
Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden.

Aanmelden kan via: Secretariaat 
Bisdom GroningenLeeuwarden, 
t.a.v. mw. Lisette Winter, Ubbo 
Emmiussingel 79, 9711 BG Gro
ningen, tel. 0504065888 of via 
email: l.winter@
bisdomgroningenleeuwarden.nl
Welkom zijn allen, ongeacht hun 
religieuze achtergrond,  die inte
resse hebben voor het thema en op 
een of andere manier zich betrok
ken voelen bij de solidariteit tus
sen Joden en Christenen.

Profetie over Jerusalem.
Geen volk neemt nog de wapens op,

nooit meer bereidt men zich voor op de oorlog (Jesaja 2:4)
Uit: Chagall, de 105 etsen bij het Oude Testament

achtergelaten, dat waren open-
barende inzichten voor mij en die 
kennis en inzichten wil ik sinds-
dien doorgeven.  Maar nogmaals, 
het gaat moeizaam. Wij als KRI 
(Katholieke Raad voor Kerk en 
Jodendom) proberen een ingang 
te krijgen bij de priesteropleidin-
gen, maar dat is niet eenvou-
dig. Bisschop De Korte steunt
ons daarin, maar de bisschoppen 
zijn hierin niet eensgezind. Ook 
is het een punt van zorg hoe het 
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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
>13 januari
10.30 uur bijeenkomst met om 
12.30 uur een lunch ter afsluiting 
in restaurant de Koningshof, 
Prinsenweg 1 8443 DN Heeren-
veen. Mifgasjiem organiseert 
deze bijeenkomst, waarbij Lou 
Velleman, als advocaat van Wein-
reb, herinneringen ophaalt om 
uit te leggen waarom die zaak 
zoveel stof deed opwaai en. Entree 
€12,50.
Opgave Richard@Frankfort7.nl of 
Ro Dalsheim 06 23502077.
>26 januari
19.3021.30 uur, Eeltsje Hiem, 
Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ 
Leeuwarden. Genootschap Neder
landIsraël organiseert een avond 
met een lezing door K.de Jong 
met als onderwerp ‘Gebruik 
en betekenis van de sjofar, een 
speurtocht van Genesis tot Open-
baringen’.
Info www.gnileeuwarden.nl
>14 februari
Zondagmiddag van 13.3016.30 
uur in restaurant de Koningshof, 
Prinsenweg 1 8443 DN Heeren-
veen, organiseert Mifgasjiem een 
concert ‘van zingen word je blij'. 

Lies Müller zingt; gitaar Martijn 
Nieuwenhuizen. Entree €12,50.
Opgave Richard@Frankfort7.nl of 
Ro Dalsheim 06 23502077.
>23 februari
19.3021.30 uur, Eeltsje Hiem, 
Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ 
Leeuwarden. Genootschap Ne-
derlandIsraël organiseert een 
avond met een lezing door drs. 
M.S. Slagervan Sijs van de Stich-
ting WAAR http://www.waarnet.
nl) met als onderwerp 'de wijze 
waarop de media berichten over 
Israël'.
Info www.gnileeuwarden.nl Deze 
avond is WIZO met een stand 
aanwezig.

Groningen
> t/m 30 december
Synagoge, Folkingestraat 60, 
9711 JZ Groningen; email info@
synagogegroningen.nl  ‘Pieces of 
my  mind’ een uitsnede uit het 
oeuvre van Amos van Gelder. 
Voor openingstijden en info www.
synagogegroningen.nl
Entree voor de synagoge met 
instap rondleiding €5, kinderen 
t/m 16 jaar gratis. In januari en 
februari is de synagoge alleen op 
afspraak voor groepen open.
Tel. 06 2819 2619 op werkdagen 
tussen 1317 uur.

Drenthe
Zondagmiddag  in de syna go-
ge Zuidlaren
>10 januari
15.00 uur in de Synagoge in Zuid-
laren geven  Annette Scholten en 
Nanke Flach een Nieuwjaarscon-
cert en spelen klassieke muziek 

op de lame sonore (zingende zaag) 
en piano. Entree €10. Leden Ver-
eniging Behoud Synagoge Zuidla-
ren en begunstigers Stichting Het 
Drentse Landschap €8,50. Info 
en verplichte reservering info@
synagogezuidlaren.nl of tel. 050 
4061210.
>7 februari
15.00 uur, Synagoge Zuidlaren: 
Misdom consort speelt kamermu-
ziek. Entree €10. Leden Vereni-
ging Behoud Synagoge Zuidlaren 
en begunstigers Stichting Het 
Drentse Landschap €8,50. Info 
en verplichte reservering info@
synagogezuidlaren.nl of tel. 050 
4061210.

Landelijk
>van 9 oktober t/m 6 februari 
2016
Sluit Museum Sjoel Elburg (www.
sjoelelburg.nl) het expositiejaar af 
met een groepsvoorstelling, waar-
in het Bijbelboek Psalmen cen-
traal staat. In ‘De Heer is mijn 
Herder’ vind u werk van Henk 
Pietersma, Jip Wijngaarden en 
Ria van Oosten.
Info info@sjoelelburg.nl of tel 
0525 681546.
>16 december t/m 17 januari
Geniet in de Centrale Bibliotheek 
in Rotterdam van de unieke ten-
toonstelling ‘Samen leven vrou-
wen en hun olijfbomen’. Info en 
tijden www.wizo.nl of tel. 020 646 
3017.
>12 februari t/m 6 april
Is in Museum Sjoel Elburg www.
sjoelelburg.nl de unieke expositie 
‘Samenleven vrouwen en hun 
olijfbomen’ te zien, die u zeker 
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niet missen mag. 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 info over tentoonstellingen 
en evenementen in het Joods His-
torisch Museum, zie www.jhm.nl 
en www.jhmkindermuseum.nl 
>tot en met 14 februari 2016 
Kunt u genieten van een tentoon-
stelling met ca.150 foto’s van de 
beroemde Amerikaanse Mag-
numfotograaf Leonard Freed. ‘De 
oorlog voorbij’.
>21november t/m 13 maart
'Excavating The Contemporary'. 
Een unieke prestatie waarin he-
dendaagse kunstenaars onder de 
aandacht worden gebracht in hun 
sculpturen, foto’s, video’s enz.
>14 december t/m 26 juni
Benno Premselaar Max Hey-
mans  mannen met lef en stijl. 
Beiden werden boegbeeld van een 
generatie kunstenaars en vorm-
gevers, die design en mode in na-
oorlogs Nederland met succes op 
de kaart zetten.

Feestdagen
>22 december
Vastendag 10 Tewet, begin vasten 
6.55 uur
>25 januari
Toe Bisjwat/Nieuwjaar der Bo-
men

Sjoeldiensten

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

Progressief Joodse Gemeente 
Noord-Nederland (PJG NN)
www.pjgnoordnederland.nl
Elke drie weken sjabbatochtend 
of vrijdagavonddienst, en de 
feestdagen.
Verdere informatie via email: 
post@pjgnoordnederland.nl
secretariaat: tel. 0596 567649
voorzitter: tel. 0515 574626

In Groningen wordt eenmaal 
per veertien dagen een sjabbat
ochtenddienst gehouden in de 
synagoge Folkingestraat.
De woensdagavond voorafgaand 
aan de sjoeldienst is er een lern
avond over de sidra van de week.
Wilt u info over de diensten en de 
lernavonden, dan kunt u mailen  
naar grunewald.frits@gmail.com
Bezoek onze website:
www.niggroningen.nl

Voor informatie over de Joodse 
Ge meente in Drenthe kunt u 
bellen naar mevrouw Friedejet 
van Blankenstein,
tel. 0592 357149.

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

De tentoonstelling Samen leven. 
Vrouwen en hun olijfbomen was 
onderdeel van de WIZO Food & 
Art in het Hilton op zondag 22 
november 2015. 
35 vrouwen, 35 schilderijen,
1 droom!
Een inspirerende boodschap 
van verdraagzaamheid en 
vriend schap ondanks culturele 
en religieu ze verschillen. Een 
ontroerende uitdrukking van 
tolerantie.
Deze reizende tentoonstelling is 
in 8 Europese landen te zien. Ook 
nog in Nederland vanaf 16 decem-
ber in Rotterdam. Zie de Loeach.
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Expositie Sobibor toont ‘geheugen van de grond’
Dankzij bodemonderzoek meer bekend over dodelijk functioneren van dit oord

Op zondag 18 oktober werd 
de tentoonstelling Sobibor – 
Het geheugen van de grond 
geopend in het museum van 
Kamp Westerbork door Ho-
locaustoverlevende Lies Ca-
ransa-de Hond en archeoloog 
Ivar Schute. De tentoonstel-
ling laat resultaten zien van 
het archeologisch onderzoek 
op de plek van het voormalige 
nazi-vernietigingskamp Sobi-
bor in Polen. Lies Caransa-de 
Hond vertelt over de vondst 
van het naamplaatje van haar 
in Sobibor vermoorde neefje 
Deddie Zak. Ivar Schute is als 
archeoloog betrokken bij op-
gravingen in Westerbork en 
Sobibor.

Tussen 1942 en 1945 werden uit 
Nederland 107.000 Joden, Sinti 
en Roma van Nederland naar 
concentratie en vernietigings-
kampen vervoerd. De meeste 

mensen werden gedeporteerd 
naar Auschwitz en Sobibor. Van-
uit kamp Westerbork vertrokken 
er 34.313 personen naar Sobibor, 
slechts 18 van hen keerden terug. 
Drie van hen leven nog. 

De tentoonstelling Sobibor – Het 
geheugen van de grond laat zien 
hoe belangrijk archeologisch 
onderzoek kan zijn op een histo-
rische plek als Sobibor in Polen. 
Na de opstand van de gevangenen 
op 14 oktober 1943 besloot de 
SS dit op vernietiging gerichte 
kamp met de grond gelijk te ma-
ken: alle sporen van de moord 
op zeker 160.000 Joden moesten 
worden uitgewist. Dankzij de 
herinneringen van overlevenden 
en een enkel document was er 

kennis over Sobibor, maar altijd 
zijn er vragen en onzekerheden 
gebleven. Dankzij het onderzoek 
in het bodemarchief, met name in 
de afgelopen jaren, is er veel meer 
bekend geworden en zijn er be-
wijzen geleverd over het dodelijke 
functioneren van dit verschrik-
kelijke oord. 

Door het onderzoek zijn structu-
ren en voorwerpen gevonden die 
ook een verhaal vertellen. In de 
expositie Sobibor – Het geheugen 
van de grond worden deze struc-
turen en voorwerpen getoond aan 
de hand van foto’s, verslagen van 
archeoloog Wojciech Mazurek en 
getuigenissen van kampgevange-
nen en bewaking. Onder de per-
soonlijke voorwerpen, met name 
ook van Nederlandse Joden, het 
in 2012 gevonden naamplaatje 
van de kleine Deddie Zak.  

De tentoonstelling Sobibor – Het 
geheugen van de grond is tot 
stand gekomen in samenwerking 
met de Provincie Gelderland, 
Wojciech Mazurek van “Sub 
Terra” Badania Archeologiczne 
en de Stichting voor PoolsDuitse 
Verzoening. Gedeputeerde Cul-
tuur van de provincie Gelderland, 
Josan Meijers, is ook aanwezig bij 
de opening van de expositie.
De expositie Sobibor – Het geheu
gen van de grond is van 19 okto
ber 2015 tot en met 3 januari 2016 
te zien in het museum van Kamp 
Westerbork. De ooggetuigenlezin
gen op zondag 29 november en 
zondag 27 december zijn nauw 
verweven met de geschiedenis van 
Sobibor.

Op 25 januari, de 15e van de maand Sjwat is het Toe Bisjwat 
– Nieuwjaar der bomen. Oorspronkelijk was het gebruikelijk 
dat alle schoolkinderen op die dag een stekje van een nieuwe 
boom gingen planten. Ook wordt er zoveel mogelijk Israëlisch 

fruit gegeten. Foto: Sergei Braun, Israël
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5776

25 januari 2016 Toe Bisjwat
23 maart  Ta'aniet Esther
24 maart  Poeriem
23 en 24 april  Pesach
25 t.m. 28 april  Chol Hamo'eed
29 tot 30 april  Pesach
5 mei   Jom Ha'sjo'a
11 mei   Jom Hazikaron
12 mei   Jon Ha'atsma'oet
26 mei   Lag Ba'omer
5 juni   Jom Jeroesjalaim
12 en 13 juni  Sjawoe'ot
24 juli   Sjiva-asar beTammoez
14 augustus  Vastendag van 9 Aw
26 juli   Tisja Be'Av'

5777

3 en 4 oktober  Rosj Hasjana
5 oktober  Vastendag van Gedalja
12 oktober  Jom Kippoer
17 en 18 oktober Soekot
19 t.m. 22 oktober Chol Hamo'eed
24 oktober  Sjemini Atseret
25 oktober  Simchat Tora
25 december tot
1 januari 2017  Chanoeka 

Joodse feest- en treurdagen 5776/5777/2016

25 jaar
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