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Als u deze JaGDaF ontvangt, is de 
zomer net begonnen. Maar nu, terwijl 
ik deze tekst schrijf (typ), is het hier 
in het noorden al volop zomer – beter 
kan het niet worden!

In dit nummer speelt Charlotte 
Salomon een belangrijke rol. Ook aan-
dacht voor 4 en 5 mei.
Ook Claude Lanzmann, 90 jaar nu, 
was met SHOAH nogmaals 2 nachten 
zeer aanwezig voor wie de moed had 
opnieuw te kijken (eerste keer in 1985). 
Een interview/documentaire met hem 
van te voren was zeer leerzaam en 
informatief.

Sjawoe’ot met onze (in Groningen) 
jaarlijkse ‘Lernnacht’ alweer verleden 
tijd.
Verder heerst er een ‘zomerrust’ – 
behalve dan 14 augustus, want dan 
is het Tisja be’Av, een vastendag/
rouwdag, waarop we herdenken dat 
zowel de Eerste Tempel (587 vóór) 
als de Tweede Tempel in het jaar 
70 verwoest werden en nog andere 
rampen die het Joodse volk heeft 
moeten ondergaan.

Omdat we een extra Adar II hebben 
dit jaar, is het pas op 3 en 4 oktober 
Rosj Hasjana en volgen de andere 
feestdagen daarna, eindigend met 
Simchat Tora op 25 oktober!

Een hele mooie zomer toegewenst,

Ruth Lipschits-de Leeuwe 
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O.R.T.

Alvorens de titel te verduidelijken, 
even een kleine introductie over 
Rosj Chodesj, ‘het hoofd van de 
maand’, het begin van een nieuwe, 
joodse maand. De maan draait 
om de aarde. Deze cyclus duurt 
on geveer 29½ dag. Een nieuwe 
jood se maand begint met een 
nieuwe cyclus van de maan. En 
bij volle maan is de joodse maand 
dus halverwege en is het daarom 
ongeveer de 15e van die maand.  

In vroegere tijden toen we nog 
een Tempel hadden in Jeroesjala
jim – en ook nog een korte perio
de daarna – werd Rosj Chodesj 
maandelijks vastgesteld. Mensen 
die de nieuwe maan zagen, kwa
men getuigen voor een Beth Dien, 
een rabbinale rechtbank en indien 
hun getuigenis klopte, werd de 
nieuwe maand uitgeroepen. La
ter heeft men een vaste kalender 
vastgesteld en kan iedereen nu in 
zijn Loeach nakijken wanneer het 
Rosj Chodesj is. Aangezien het een 
cyclus is van 29½ dag, is het han
diger om die ½ dag te sparen en 
afwisselend een maand van 29 en 
van 30 dagen te hebben. In dien de 
aflopende maand 30 dagen heeft, 
dan heeft deze 30e dag ook al de 
status van Rosj Chodesj even
als de 1e van de nieuwe maand. 
Dan zijn er 2 dagen Rosj Chodesj.  
Heeft de aflopende maand 29 da
gen, dan is alleen de 1e van de 
nieuwe maand Rosj Chodesj. 

Een midrasj/verhalende verk-
laring
Aan het begin van de Schepping 

schenen zowel de zon als de maan. 
De maan beklaagde zich, dat er 
geen twee leiders kunnen zijn. In 
reactie daarop heeft G’d haar licht 
weggenomen en is ze een spiegel 
geworden die het zonlicht weer
kaatst. Ter compensatie heeft ze 
wel de sterren aan de hemel gekre
gen. Maar in de toekomst zal G’d 
de maan haar oude glorie weer te
ruggeven en zal ze weer schijnen.

Geen werkverbod, maar toch 
een beetje
Op Rosj Chodesj geldt geen werk
verbod, zoals op Sjabbat of op 
Jom Tov, een feestdag. Er worden 
wat gebeden toegevoegd en er 
wordt uit de Tora gelezen. Haar 
wordt op deze dag niet geknipt 
en velen hebben de gewoonte om 

op Rosj Chodesj ook de nagels 
niet te knippen. In de Joodse 
wet wordt gemeld dat vrouwen 
de gewoonte hebben om op Rosj 
Chodesj geen werkzaamheden te 
verrichten. Er is geen duidelij
ke uitspraak welke handelingen 
verboden zijn, maar het is heel 
gebruikelijk om op deze dag de 
was niet te doen en niet te naaien. 
De vraag is natuurlijk waarom? 
Wat hebben vrouwen te maken 
met Rosj Chodesj? In een beetje 
willekeurige volgorde wil ik een 
aantal verklaringen met u delen. 

Vrouwen in Egypte
Het hele systeem van het vaststel
len van Rosj Chodesj is gegeven 
aan het Joodse volk nog vóór de 
Uittocht uit Egypte. Nog sterker, 
het is de allereerste mitswa die 
gegeven is aan het Joodse volk. 
Gedurende de slavernij in Egypte 
hebben de vrouwen een bijzondere 
rol gespeeld. Onze geleerden zeg
gen, dat dankzij de verdienste 
van de rechtvaardige vrouwen de 
Joden bevrijd zijn uit Egypte. De 
mannen waren op een gegeven 
moment moedeloos van de harde 
slavenarbeid en hadden zich al 
min of meer met hun slavenlot 
verzoend. Maar de vrouwen zijn 
altijd blijven geloven in het voort
bestaan van het Joodse volk; zij 
zijn hun mannen blijven stimu
leren en motiveren. Daarom heb
ben vrouwen een bijzondere band 
met deze eerste mitswa, gegeven 
aan het Joodse volk in Egypte, 
de mitswa van Rosj Chodesj. 

Vrouwen zijn stand vastiger 
dan mannen! Daar zijn 

verschillende ‘bewijzen’ voor 
binnen de traditie van het 

Jodendom.

Rosj Chodesj – een
 vrouwenfeest

De Hebreeuwse Zodiac

door rabbijn S. Evers
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Het Gouden Kalf
Al snel na de Openbaring op de 
berg Sinai is het Joodse volk op 
een afschuwelijke wijze de fout in 
gegaan. Ze hebben een Gouden 
Kalf gemaakt en gedanst en ge
zongen rond het kalf. Indien we 
de tekst wat nauwkeuriger bestu
deren, dan zien we dat het eigen
lijk alleen de mannen zijn geweest 
die aan deze afgodendienst heb
ben meegedaan en hun sieraden 
hebben gegeven voor het Gouden 
Kalf. De vrouwen deden niet mee. 
Zij waren standvastig in hun 
geloof. Dit sterke G’dsvertrouwen 
gaven ze mee aan hun kinderen 
en kleinkinderen in goede tijden 
en in slechte tijden. Soms schijnt 
de maan en soms zien we haar 
niet, maar ook dan weten we dat 
ze er is. Soms heeft het Joodse 
volk tijden gedurende welke alles 
voorspoedig verloopt en soms zijn 
er tijden, waarbij het slecht gaat 
met het Joodse volk. Het is eigen
lijk een soort cyclus. Het mooie 
is dat we ook geloven dat er een 
periode zal aanbreken, waarbij 
ook de maan haar eigen licht zal 
uitstralen. Nu is er nog een vorm 
van spirituele duisternis, maar er 
komt een periode dat alle twijfels 
en alle narigheden voorbij zijn. 

Rosj Chodesj – vernieuwing
Sommige geleerden leggen een 
link met het vermogen van de 
vrouw om nieuw leven te creëren. 
De vrouw ontvangt van de man en 
bouwt daarna een nieuw leven op. 
En ook hierbij geldt weer dat ze in 
dat nieuwe leven de standvastig
heid van het Jodendom doorgeeft. 

Vervolg 'O.R.T.'

Het avondgebed, feest van de nieuwe maan.
Uit: Le Judaïsme alsacien

Bijeenkomsten
In vele joodse gemeentes worden op 
Rosj Chodesj bijeenkomsten voor 
vrouwen georganiseerd. Zo is er 
in Amsterdam een aantal dames 
dat maandelijks samenkomt om 
Tehiliem/psalmen te zeggen voor 
allen in de stad die genezing of 
andersoortige hulp nodighebben. 

Tot slot, moge het spoedig zo 

zijn dat de maan in haar volle 
glorie zal kunnen schijnen. 
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Op woensdag 4 mei 2016 vond weer 
Open Joodse Huizen/Huizen van 
Verzet in Groningen plaats. Nieuw 
dit jaar was dat ook Appingedam 
en Winsum met hun eigen pro
gramma meededen. Daarnaast 
werd er in de hoofdstad Gronin
gen naast het Joodse verleden ook 
stilgestaan bij het Groningse ver
zet. In huizen in de stad waar deze 
mensen gewoond hebben – soms 
tot zij weg werden gevoerd – von
den kleinschalige lezingen plaats 
van zo’n halfuur tot drie kwar
tier, waarin het verleden van deze 
mensen centraal stond. De lezin
gen werden gegeven door onder
zoekers, studenten, kenners en 
familieleden en waren gratis toe
gankelijk. Open Joodse Huizen/
Huizen van Verzet is een initiatief 
van het Joods Cultureel Kwar
tier in Amsterdam en is dit jaar 
in Groningen mogelijk gemaakt 
door de provincie Groningen. 

Groningen bood dit jaar een ge
varieerd programma aan. Zo 
vertelde Stefan van der Poel in de 
Starbucks op het station in Gro
ningen over deportaties die vanaf 
deze plek plaatsvonden. Bertien 
Minco verhaalde in de Schilders
wijk over haar familie en hoe het 
verleden ook een schaduw werpt 
op het leven van de generaties 
die na de oorlog opgroeiden. Mas
terstudent Geschiedenis Björn 
Quanjer gaf een stadswande ling 
door en over Groningen in de 
Tweede Wereldoorlog en histori
ca Rixt Zuidema vertelde aan de 
Turfsingel over het verraad dat 
op deze locatie plaatsvond en dat 

tot een groot drama leidde op 27 
juli 1944. In Appingedam vertel
de Sara KirbyNieweg in de oude 
slagerij van haar familie over 
haar vader en grootouders. Wil
liam Moorlag en Herman Knor
ringa spraken in Winsum over de 
oude huissynagoge en Knorringa’s 
vrijgezelle oom Koos de Vries, de 
zoon van rebbe Abraham de Vries. 

Nog voor de synagoge in Gronin
gen openging om 10.30 uur, ston
den er al bezoekers voor de deur. 
Het was lekker weer, wat ook mee
hielp. Alle lezingen werden druk 

Verslag Open Joodse Huizen/
Huizen van Verzet Groningen, 4 mei 2016 

door Anne van Lieshout

bezocht en zaten vol. Soms zelfs zo 
vol dat er helaas mensen wegge
stuurd moesten worden. De reac
ties van de bezoekers waren posi
tief. Voor velen was het de eerste 
keer dat ze Open Joodse Huizen/
Huizen van Verzet bezochten; ie
dereen was onder de indruk van 
de verhalen. Er waren ten op
zichte van de vorige jaren ook veel 
jonge mensen aanwezig, studenten 
en ouders met kinderen. Dit heeft 
vermoedelijk met de Facebookcam
pagne te maken en is een goed te
ken dat er veel belangstelling voor 
dit onderwerp is. Naar schatting 
hebben er zo’n 700 bezoekers de 
verschillende lezingen bijgewoond 
in de stad Groningen alleen al. Om 
16.00 uur werd er in de synagoge 
in alle drie de plaatsen afgesloten 
met een spreker en muziek. De 
dag had niet zo’n succes kunnen 
worden zonder de enorme toewij
ding en hulp van alle vrijwilligers!

Stefan van der Poel op het station in Groningen
Foto: Anne van Lieshout
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Een bijna paginagroot arti-
kel in het Dagblad van het 
Noorden. Bertien Minco had 
die mazzel in april, enkele 
dagen voor de presentatie van 
haar boek Liever niet op Reis 
in de Groninger synagoge. 
Mooie en terechte publiciteit 
dus. Minco vertelde er over 
haar jeugd in Groningen, 
haar familie, haar boek en 
haar Joods zijn.

Bertien Minco (Groningen, 1963) 
werkte in het theater, maakte 
radioprogramma’s, is adviseur 
van het Amsterdams Fonds voor 
de Kunst en directeur van het 
door haar in 2009 opgerichte 
Jeugdcultuurfonds. Ze treedt op 
als gespreksleider en verhalenver
teller. Minco’s debuutroman 
Liever niet op reis verscheen on
langs bij Uitgeverij Magonia.  

Garant voor een geslaagd inter
view met Minco over haar roman 
stond de Groninger historicus en 
rasinterviewer Stefan van der 
Poel. Goed ingevoerd in de ge
schiedenis van Joods Groningen 
én (dus ook) die van Minco’s fa
milie, leidde de auteur van het 
standaardwerk Joodse Stadjers 
tijdens de boekpresentatie een 
geanimeerd gesprek ten over
staan van een goedgevulde zaal.   
Bertien Minco sprak met en
thousiasme over Groningen, de 
stad van haar jeugd. Haar vader 
Manuel Menco z.l. was een echte 
Groninger en vele jaren voor
zitter van de Joodse gemeente 
Groningen. Moeder Stelly kwam 

uit Amsterdam. Haar oma was 
voorzitter van WIZOGroningen. 
Er was maar een heel kleine Joodse 
gemeenschap in het naoorlogse 
Groningen, herinnerde Minco 
zich. Haar ouders en oma hebben 
zich er sterk voor ingezet om het 
Joodse leven in Groningen nieuw 
leven in te blazen. Het Jodendom 
was in haar gezin volledig geïn
tegreerd in het dagelijks leven, 

Veel belangstelling voor debuutroman Bertien Minco
door Marcel Wichgers

maar over de oorlogsgeschiede
nis werd voornamelijk gezwegen.  

Dat zwijgen doorbreekt ze nu 
eindelijk met haar eerste roman 
Liever niet op reis. Het gaat on
der meer over de zoektocht naar 
de moeder van de hoofdpersoon 
in de roman die zowel fictie als 
gedeeltelijk autobiografisch is.   

Bertien Minco signeert in de Groninger synagoge
Foto: Merav Crone
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The 36 Unknown, Thirty-Six Etchings
Ben-Zion 1971-5

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Wanneer u deze illustratie ziet 
herinnert u zich hoop ik de le
gende van de 36 Onbekende 
Rechtvaardigen. Wout van 
Bekkum schreef er in het vorige 
nummer van JaGDaF een artikel 
over. Ook over André Schwarz
Bart en de roman die in 1959 in 
Frankrijk verscheen: Le Dernier 
des Justes (De laatste der recht
vaardigen).

We hebben afgesproken om in de 
komende nummers van JaGDaF 
één of twee etsen uit dit bijzon
dere boekje op te nemen van deze 
onbekende rechtvaardigen. RL

(Zie pagina 15, 3e kolom)
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Eldad Kisch
Vanaf het moment dat Eldad 
Kisch (1937) na een jarenlange 
carrière als arts in Israël van zijn 
welverdiende pensioen geniet, 
sloeg hij een andere weg in. Hij 
schreef zich in als eerstejaars 
student aan de Universiteit 
van Tel Aviv en ging vergelijk
ende taalkunde studeren. De 
studie was niet wat hij er van 
verwacht te, hij vond het ronduit 
een vervelend vak! Na een jaar 
haakte hij af en studeerde op ei
gen houtje verder in de immense 
bibliotheek van de universiteit. 
Zijn op en aanmerkingen legt 
hij vast in, wat hij noemt, zijn 
taalkundige columns. Daarnaast 
is Eldad Kisch nog steeds actief 
als arts in de vredesbeweging.  
Ook over zijn ervaringen op dit 
gebied schrijft hij columns. Van 
deze columns verscheen in 2012 
bij uitgeverij Boekscout zijn boek 
Uit het Dagboek van een Vrede
stichtertje. De herdenking van de 
Sjoa in Israël viel op donderdag 5 
mei en kwam dus net te laat voor 
een bericht op vrijdag 6 mei op de 
Crescaswebsite. Een week later 
was ook niet erg. 

Deze herdenking gaat zeer begrij
pelijk over alles wat het Joodse 
volk is aangedaan. Dat mag niet 
vergeten worden en dat mag ons 
nooit weer kunnen gebeuren. Dat 
aspect wordt sterk benadrukt, 
van hoog tot laag, zoals bijvoor
beeld door premier Netanjahoe 
op de officiële herdenking op de 
vooravond van die zware dag. Die 
kant van de zaak is belangrijk, en 

die wil ik zeker niet uitvlakken. 

Maar er is ook een andere, posi
tieve kant aan de Sjoa, die we maar 
zelden benadrukken. De hulp, de 
saamhorigheid, de menselijkheid 
in een zee van onmenselijkheid. 
Wat halen we uit deze ramp? Voor 
onszelf en voor onze kinderen? 
Drie voorvallen wil ik aanhalen. 

Op de namiddag van Jom Ha
sjoa werd in Ramat Hasharon, 
in het clubhuis voor ouderen, 
een lezing georganiseerd over de 
Rechtvaardigen van de Naties 
van de Wereld, de nietJoden die 
zich inzetten om belangeloos hun 
Joodse landgenoten te helpen met 
vluchten of met ze te verbergen. 
Een origineel onderwerp dat niet 
zo vaak gekozen wordt, behandeld 
door een zeer gedreven spreker 
die veel gevallen had opgediept 

van menselijkheid, beroemde en 
minder bekende, met namen en 
getallen.  Tot nu toe zijn 26.000 
gevallen als zodanig erkend door 
Yad Vashem, waarvan een groot 
aandeel Polen. Mensen die zich 
veelal met levensgevaar hebben 
ingezet om Joden te verbergen of 
op andere manieren te redden van 
de ondergang. Sommigen hebben 
daarvoor met hun leven betaald. 
Het is juist om dat niet te vergeten. 

Het tweede geluid kwam van de 
onderchef van de Israëlische Staf, 
generaal Yair Golan, die de euvele 
moed had om op een lezing over 
de Sjoa te zeggen dat sommige 
ontwikkelingen in de Israëlische 
maatschappij hem doen denken 
aan hoe Duitsland in de dertiger 
jaren afgleed naar de naziideo
logie. Praktisch iedereen viel over 
hem heen: wij met ons meest mo

De lessen van de Sjoa
door Eldad Kisch

Chanan Kisch, de oudere broer van Eldad, steekt één van de zes
traditionele kaarsen aan.
Foto: Erez Shaham, Israël
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rele leger van de wereld! Die heeft 
zijn carrière lelijk geschaad door de 
onverbloemde waarheid te zeggen. 

En tenslotte valt een traditio
nele en stijlvolle herdenking van 
de Sjoa te vermelden, ‘s ochtends 
door de vereniging Elah voor psy
chosociale begeleiding van Ne
derlanders in Israël, met als on
derwerp bevrijding, terugkeer 
naar Nederland en opvang. Over 
dat laatste is ook menig kritisch 
woord te zeggen. De Nederlandse 
ambassadeur in Israël wond daar, 
bij zijn toespraak ter plaatse, dui
delijk geen doekjes om. Bij deze 
gelegenheid was mijn oudste broer 
een van de zes overlevenden die 
uitverkoren waren om de tradi
tionele zes kaarsen aan te steken. 
Hij vertelde heel in het kort zijn 
oorlogsverhaal en eindigde met 
de lering die mogelijk uit de Sjoa 
getrokken kan worden: behoorlijk 
omgaan met onze eigen minder
heden. Dat is natuurlijk moeizame 
kost in Israël, want alles ruikt hier 
naar politiek. Er moest dus vooraf 
een beetje worden touwgetrokken 
met de organisatoren om dat alles 
diplomatiek te kunnen zeggen, 
maar het kwam tot mijn genoegen 
heel duidelijk voor het voetlicht. 

Zo werden er deze dag dus ook 
lichtpunten benadrukt in een 
reeks vol zware verhalen en onbe
schrijfelijke ellende. En dat is goed. 
Dit moet ook doorgegeven worden, 
het goede samen met het kwade. 

Uit: The 36 Unknown, Thirty-Six Etchings
Ben-Zion 1971-5
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Ingewikkelde liefde
Na de dood van Franziska her
trouw de Charlottes vader, de Ber
lijnse chirurg dr. Albert Salomon, 
met operazangeres Paula Lind
berg. Pau la nam in 1937 zangpeda
goog Alfred Wolfsohn in huis, die 
zichzelf met zang oefeningen uit 
een shellshock had bevrijd, die hij 
in de Eerste Wereld oorlog als bran
cardier opliep. Wolfsohn verwerk
te psychologische inzichten van 
Freud en Jung in zijn zangoefe
ningen, waardoor zijn werk een 
extra dimensie kreeg. Charlotte 
was geïntrigeerd door de gesprek
ken met deze diepgravende man 
en werd verliefd op hem, hetgeen 

In Musée Masséna in het Zuid
Franse Nice was vanaf 4 februari 
tot en met 24 mei jl. een selec
tie van 300 gouaches te zien uit 
Charlotte Salomons werk ‘Leben? 
oder Theater? Ein Singespiel’, dat 
1325 stukken omvat en door haar 
vader en stiefmoeder in 1971 aan 
het Joods Historisch Museum te 
Amsterdam is geschonken. Voor 
het eerst konden de inwoners 
van Nice kennismaken met deze 
jonge vrouw, die de laatste jaren 
van haar leven doorbracht in de 
weergaloos mooie omgeving van 
hun stad. Zij laafde zich daar aan 
de schoonheid van de natuur, die 
haar kracht gaf om te leven, al 
was de schaduw van de dood al 
jong over haar leven gegleden en 
bleef die altijd dreigend vlakbij. 

Charlottes moeder Franziska 
SalomonGrunwald nam haar 
enige kind vaak bij zich in bed 
en vertelde de peuter dan over de 
hemel, die zo prachtig was. Zou 
Charlotte het ook geen gewel
dig idee vinden als mama daar 
een engel was? Zo klein als zij 
was voelde Charlotte de drei ging 
die van deze vraag uitging en zij 
ging alleen in het verhaal mee als 
mama haar zou vertellen welke 
engel ze dan zou zijn. Toen haar 
moeder enkele jaren later zelf
moord pleegde, was Charlotte 
negen jaar oud. Het meisje werd 
gezegd dat haar moeder aan griep 
was bezweken. Charlotte wacht
te daarna tevergeefs op aanwij
zingen van haar moeder uit de 
hemel, want dat was haar beloofd. 

ingewikkeld was omdat hij veel 
ouder was dan zij en in huis was 
ge komen omdat hij met Paula 
werk te. Intussen had Charlotte 
van wege haar Joodse afkomst de 
kunst academie moeten verlaten, 
hoe wel zij er eerst was toegelaten 
omdat een heel klein percentage 
van de studenten Joods mocht 
zijn. Haar vader kon alleen nog 
voor Joodse patiënten werken 
en Paula werd het optreden voor 
nietJoods publiek verboden.  
Terwijl het privéleven voor het ge
voelige meisje al ingewikkeld ge
noeg was, drong de buitenwereld 
agressief, gewelddadig op en kon
den de bedoelingen van het nazire

Als je leven een dramatisch theaterstuk lijkt
door Els Boon en Han Lettinck

Geboortekaartje van Charlotte.
De heer Dr. A. Kann en mevrouw Kann-Knarre geven kennis van de 

geboorte van een dochter, die zij de naam Charlotte geven. April 1907
(Haar naasten kregen rollen onder schuilnamen)

Uit: Charlotte Salomon Leven? of Theater?
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gime niet meer worden gene geerd. 
De grootouders van moeders kant 
besloten reeds in de herfst van 
1933 naar het buitenland te gaan; 
via Rome arriveerden ze aan de 
Côte d’Azur. Even na de Kristall
nacht in 1938 werd Charlottes 
vader gearresteerd en een tijd je 
gevangengezet in Kamp Sach
senhausen. Na zijn terugkeer 
stuurde Albert Salomon zijn doch
ter naar zijn schoonouders, om
dat zij bij hen in ZuidFrankrijk 
veiliger was dan in Berlijn, dat 
steeds dreigender antisemitisch 
werd. Dat had hij inmiddels aan 
den lijve ondervonden. In 1939 
ont vluchtten ook Albert en Paula 
Salo mon naziDuitsland; zij gin
gen naar Nederland. Alfred Wolf
sohn week uit naar Engeland. 
Zij drieën overleefden de oorlog. 

Charlotte woonde op verschillende 
plaatsen aan de Rivièra. In Nice 
pleegde haar oma suïcide in 1940, 
nadat een eerdere poging in 1939, 
toen de Tweede Wereldoorlog be
gon, was mislukt. Nu kreeg Char
lotte te horen dat ook haar moeder 
zichzelf van het leven had beroofd, 
evenals zeven andere familieleden 
van moeders kant. Charlotte was 
een vluchtelinge die uit haar va
derland had moeten vertrekken 
we gens Jodenhaat. En zij was een 
jonge vrouw van 23 jaar oud, die 
haar grote liefde achter had moe
ten laten. Daar kwam in 1940 
dit familiedrama bij. Haar leven 
leek een gruwelijk operaverhaal. 
Moest dit niet slecht aflopen? 
Leek ook voor haar zelfdoding de 
enige logische uitweg? Of kon zij 

misschien toch hoop koesteren en 
voor het leven kiezen? Zoals Al
fred Wolfsohn zich had gecureerd 
door zangoefeningen, ging zij de 
demonen van haar leven te lijf met 
haar tekentalent. Ze begon haar 
leven te analyseren via de kunst en 
maakte in vele beelden scènes voor 
een muziektheaterstuk over haar 
eigen leven, waarin haar naasten 
onder schuilnamen rollen kregen. 
In een enorm tempo maakte zij 
1325 gouaches en transparanten, 
waarvan ze 800 zelf de beste vond.  
In haar sterk expressieve werk 
geeft Charlotte Salomon een beeld 
van haar leven, dat ze door het zo 
te tonen zelf verwerkt. Door de 
tekening op papier te schetsen, 
ziet ze de lijn in haar leven. Door 
alles weer te geven legt ze de ge
beurtenissen, die haar leven be
palen en dramatisch maken maar 
grotendeels buiten haar om tot 
stand komen, toch haar eigen wil 
op. Zij wenst te leven en niet zo
als haar familieleden de dood te 
kiezen, en dat kan alleen door 
te begrijpen wat er met haar ge
beurt, zowel privé als maatschap
pelijk. Zo gaat ze de dood in haar 
leven te lijf en verslaat ze die. 
Haar leven zal geen dramatisch 
theaterstuk worden dat in de dood 
eindigt; zij zal leven. Zij werkt als 
een bezetene, intussen zwervend 
langs de ZuidFranse kust, waar 
zij de natuur als inspirerend er
vaart. Zoveel schoonheid contras
teert aangenaam met hetgeen de 
vluchtelinge achterliet en bevestigt 
haar keuze voor het leven. Bij de 
sterke tekeningen schrijft zij tek
sten en maakt zij een rolverdeling. 

Maar de oorlog zat haar op de hie
len. In 1942 bezetten Italiaanse 
troepen ook ZuidFrankrijk. Zij 
ging weer bij haar grootvader in 
Nice wonen. Hij stierf in 1943 en 
daarna vertrok Charlotte naar 
Vil le franchesurMer, waar ze 
een onderkomen vond in Villa 
Hermitage van de Amerikaanse 
Ottilie Moore. Hier had ze al 
eerder met haar grootvader ge
woond. Ottilie Moore voelde zich 
in Europa steeds minder veilig. 
De Verenigde Staten waren vanaf 
december 1941 bondgenoten van 
Engeland, waardoor zij als Ameri
kaans staatsburger gevaar liep 
in het door de Italianen bezette 
ZuidFrankrijk, want die stonden 
aan Hitlers kant. Ottilie keerde 
terug naar huis en liet de villa, 
waar meer vluchtelingen woon
den, over aan de zorg van een van 
hen: Alex ander Nagler, een Joodse 
Roemeen, die via Oostenrijk naar 
de Rivièra was gekomen, waar ie
dereen aanvankelijk veilig leek.  

Charlotte had haar tragedie onder 
de knie gekregen door die in kunst 
te reflecteren. Zij begon met Nagler 
een nieuw leven en al snel was zij 
in verwachting; een ultiem te ken 
van hoop. Op 17 juni 1943 trouw de 
Charlotte met Alexander in Nice. 
Maar weer was het de buiten we
reld die in een slagschaduw de 
dood in hun pas begonnen leven 
bracht: de Duitsers bezetten op 8 
september 1943 ZuidFrankrijk 
en al op 23 september werden 
Alex ander Nagler en zijn zwange
re vrouw gedeporteerd naar 
doorgangs en interneringskamp 
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Dran cy ten noorden van Parijs. 
Een maand later, op 7 oktober 
1943, volgde het transport naar 
Auschwitz, waar Charlotte meteen 
werd vermoord. Alexander stierf 
op 2 januari 1944 aan uitputting.

Charlotte had haar omvangrijke 
werk voor hun deportatie toe
vertrouwd aan dr. Moridis, een 
buurman, die ook getuige bij haar 
huwelijk met Nagler was ge weest. 
Na de oorlog gaf hij het aan Ot
tilie Moore, die terugkeerde naar 
haar villa. Toen Albert en Paula 
Salomon een jaar later in 1947 
de Côte bezochten kregen zij de 
kunstwerken mee. In 1961 volgde 
de eerste tentoonstelling van een 
selectie van Charlottes werk in 
Amsterdam. In het voorjaar van 
2016 konden de mensen uit Nice 
het aangrijpende beeldverslag 
zien dat een jonge vrouw maakte 
om de demonen in haar leven te 
be strijden. Al maakten de nazi’s 
dat haar leven dramatisch veel 
te vroeg eindigde – alsof het een 
donkere opera was – ,  in en door 
haar kunst is ze er blijvend in 
geslaagd om haar levenskracht 
voor iedere toeschouwer te laten 
zegevieren. Die vitaliteit blijft, 
voor ons ter inspiratie, in haar 
werk voor altijd voortbestaan. 

Op de melodie: Ja, Liebe hat bunte Flügel
(Ja, de liefde heeft bonte vleugels)

Charlotte zit op bed.
Uit: Charlotte Salomon Leven? of Theater?

Vervolg 'Als je leven een dramatisch theaterstuk lijkt'
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In april van dit jaar is Bekente
nissen van een stille man van Ron 
van Hasselt bij uitgeverij Aspekt 
verschenen. Het is niet gebruike
lijk dat de auteur een recensie 
schrijft, maar om tal van redenen 
vindt Ron van Hasselt het een in
trigerend experiment dat hij exclu
sief voor JaGDaF wel aan wil, 

Het is mijn derde boek over een 
van mijn familieleden in de Twee
de Wereldoorlog en het is niet het 
gemakkelijkste boek. Dat komt al
lereerst door de vorm. Is het een 
roman of is het een staaltje onder
zoeksjournalistiek? Het is beide. 
En wellicht is dat ook een hoofd
thema van het boek: we zien het
zelfde, maar hoe interpreteren we 
dat? Het boek levert feiten, maar 
wat voor betekenis moeten we aan 
die feiten geven? In welke context 
moeten we die feiten plaatsen? 

Rechtbankthriller
Het is misschien ook wel een recht
bankthriller. De lezer krijgt aller
lei bewijsmateriaal voorgeschoteld 
en met dat bewijsmateriaal wordt 
hij uitgedaagd de rol van rechter 
op zich te nemen. Onder andere 
over de vraag of Henri en Hen
riëtte van Hasselt zijn verraden 
toen zij op 5 september 1942 wer
den ge ar resteerd. Dat gebeurde op 
(of nabij) het station in Groningen. 
Zelfs daarover ontstaat discussie 
in het boek tussen aanhangers 
van verschillende gezichtspunten. 

Het is nooit de bedoeling geweest 
om er een gezellig boek van te 
maken. De discussies zijn soms 

amusant (er worden ook wel grap
pen gemaakt), maar meestal teke
nen ze vooral het onvermogen om 
goed te begrijpen wat er nu eigen
lijk gebeurd is in de Jodenver
volging. Ze tekenen zeker het 
on vermogen om er goed over te 
pra ten en meer dan eens wordt 
een discussie bruusk afgebroken. 

Acteurs
Waarover gaat dan die discus
sie? Vooral over de mislukte po
ging van Henri en Henriëtte van 
Hasselt om onder te duiken. Om 
de verschillende ins en outs daar
van te kunnen belichten heeft de 
auteur bedacht dat over dit mate
riaal een tvdocumentaire wordt 
gemaakt. Een docudrama, want 
kennelijk worden er ook acteurs 
in opgevoerd die de rollen van 
Henri en Henriëtte moeten spe
len. Een huiveringwekkende ge
dachte voor de ikfiguur die het 
verhaal juist zo simpel mogelijk 
wil vertellen, zonder ook maar iets 
te verzinnen of te romantiseren. 

In tegenstelling tot de ikfiguur, 
meen ik dat door die vorm het 
ijz ingwekkende verhaal juist 
wel beter toegankelijk wordt.
Af en toe maakt het boek een 
fragmentarische indruk. Maar 
dat is schijn. De verschillende 
frag menten zijn de mozaïeksteen
tjes die ieder voor zich bijdragen 
aan een beeld van vervolging, 
ver raad en vernietiging. Het 
onthuts ende beeld dat voor JaG
DaFlezers maar al te bekend is, 
maar nu toch weer eens in een 
ander perspectief wordt geplaatst. 

Dat is wat de schrijver probeert. 
Het Grote Verhaal te vertellen in 
de vorm van Kleine Verhalen. Die 
verhalen maken het Onzegbare 
in dividueel. Ze geven één tastbaar 
beeld van wat een veel groter ver
haal van miljoenen beelden is. Het 
is zeker geen jeugdboek, maar het 
is wel een boek voor de jeugd. In 
die zin probeert het te voldoen aan 
de opdracht van Jules Schelvis. 

Bekentenissen van een stille man
door Ron van Hasselt

Omslag boek met de klok die ooit 
van oom Henri van Hasselt is 

geweest.
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Programma najaar 2016  
 

Joodse Studies Friesland i.s.w. met het dr. L. Fuksstudiecentrum 
 

Kees van Hage ‘Betekenis en gebruik van de sjofar’ 
 

Wanneer: 15 september 2016, tijdstip: 19.30 uur – 21.30 uur 
Waar: Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden 

Kosten: 12,50 euro, inclusief koffie en thee 
Minimum aantal deelnemers: 10 

 
Tzvi Marx ‘Liturgie in de Talmoed’ 

 
Wanneer: 18 september 2016, 13 november 2016, 11 december 2016, 15 januari 2017, 5 
februari 2017, 5 en 19 maart 2017, 2 april 2017, 7 mei 2017, tijdstip: 19.00 uur – 20.45 uur 

Waar: De Oldenije, St. Anthonystraat 5, 8911 DV Leeuwarden 
Kosten: 275 euro, inclusief koffie en thee 

Minimum aantal deelnemers: 15 
 

Jak Verwaal ‘Interpretatie van het bijbelse woord ‘bamah’ 
 

Wanneer: 8 november 2016, 19.30 uur – 21.30 uur 
Waar: Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden 

Kosten: 12,50 euro, inclusief koffie en thee 
Minimum aantal deelnemers: 10 

 
‘Wordt verwacht’: Leo Mock ‘Halacha in de joodse film’ 

 
Inlichtingen en aanmelding 

 
Ruerd de Vries 
Sylsterwei 11 

9132 EK Engwierum 
joodsestudiesfriesland@gmail.com 

06 11730987 
 

 
 
 

 
 
 

 



DaF 19 siewan jaargang 29 nummer 2 15

Een paar gebeurtenissen in
Groningen en Friesland

door Iet Schabbing

Op 27 maart organiseerde 
WIZO in samenwerking met 
de NIG’s Groningen en Leeu
warden een Poeriem feest voor 
heel Joods Noord Nederland. 
Doordat het deze zondag Pasen was, 
vierden velen een lang weekend.
Met degenen die aanwezig waren,
hadden wij een geslaagd feest.
Als je er volgende keer ook bij 
wilt zijn, schrijf de datum zondag 
12 maart 2017 vast in je agenda.
Heb je leuke ideeën, mail naar 
wizofriesland@hotmail.com 
 
13 april installeerde de ambas
sadeur van Israël, Chaim Divon, 
de heer Arjen Lont tot Honorair 
Consul van Israël voor de pro
vincies Groningen, Friesland, 
Drenthe en Overijssel. Dit ge
beurde op Epemastate in Ys

brechtum bij Sneek, een landhuis 
met een adellijke geschiedenis. 

20 april werd door de kinderen 
van twee scholen die het Joods 
Monument geadopteerd hebben,
een krans gelegd samen met de lo
coburgemeester van Leeuwarden.
Daarna vertelden de kinderen 
in de Grote Kerk verhalen en ge
dichten, die zij zelf schreven. 
Ook zongen zij enkele liederen, 
die zij daarbij uitgezocht hadden. 

De dag van de Open Joodse Hui
zen op 1 mei werd op alle loca
ties in Leeuwarden goed bezocht. 

Voor de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog legden Ruben Dals
heim en Avital van Slooten een 
krans uit naam van de Joodse 

Gemeenschap bij het monument 
in de Prinsentuin in Leeuwarden.  

12 mei werd in de Voormalige 
Synagoge in Leeuwarden, Jom 
Ha’atsmaoet, Israëls Onafhan
kelijkheidsdag gevierd. Grote op
komst, mooie verhalen van het 
Verhalentheater, lekkere sand
wiches bij binnenkomst en bij de 
toast natuurlijk een knabbeltje.
De nieuwe Consul en een wet
houder hielden een korte speech.  

Op 2 juni was de onthulling van 
een gerestaureerd Sjabbes Paaltje 
in Leeuwarden. Hiermee werd 
voor 1940 een eroev gemaakt, 
een scheiding waarbinnen ge
dragen mag worden op sjabbat. 

Kranslegging door de kinderen van twee scholen die het Joods Monument hebben geadopteerd.
Foto: Aesger Stienstra
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hebben mij deze keer dus gehol
pen. Hier volgt Daniels recept: 

Choemoes piquant à la 
champignons 

Benodigdheden
2 bakjes choemoes Abu Gosh
1 bakje champignons
1 grote ui
3 teentjes knoflook
2 eetlepels Worcestershire saus
1 theelepel balsamico azijn
2 theelepels suiker
2 theelepels milde paprika poeder
2 theelepels keukenzout
1/2 bosje peterselie
1 bouillonblokje (tuinkruiden)
1/2 pakje pijnboompitten
snufje pikante paprika poeder
snufje zwarte peper

Werkwijze
*De choemoes moet op kamertem
peratuur zijn: verdeel de inhoud 
van twee bakjes in een ovale 
schaal (rond mag ook), laat de 
binnenkant van de schaal open  
als een kuil.
*Snijd de champignons in dun ne 
plakjes, snipper de ui en snijd de 
knoflook fijn.
*Hak de peterselie fijn.
*Verhit een flinke scheut zonne
bloemolie op hoog vuur in een 
grote koekenpan, en als deze 
heet is, bak de paprikapoeder en 
het halve bouillonblokje aan  dit 

Abu Gosh, Arabische buren…
Wie schetst mijn verbazing toen ik 
boodschappen ging doen bij Albert 
Heijn en naar de ‘slaatjesafdeling’ 
ging voor de Sabra choemoes (voor 
het gemak spel ik het zoals ik het 
uitspreek). Na enig vergelijkend
onderzoek, vind ik de Sabra choe
moes de lekkerste die in bakjes te 
koop is. Dit (Israëlische) merk is 
alleen bij Albert Heijn te koop. Ik 
pakte de ‘Houmous Arabia’ – tot 
dat moment mijn voorkeur. En wat 
zag ik? Ernaast stond ‘Houmous 
Abu Gosh’! Heeft Albert Heijn een 
inkoper die in Abu Gosh is geweest?
Voor alle duidelijkheid,  het spreekt 
van zelf dat er niets gaat boven 
eigen gemaakte choemoes, nou 
ja, misschien die in Abu Gosh… 

Abu Gosh
Een Arabisch dorp, bijna gren
zend aan Mevasseret (ca 8 km 
voor Jeruzalem, rijdend uit Tel 
Aviv). Het is een bijzonder dorp. 
Ik kom er al vele jaren, omdat 
daar een Arabisch restaurant 
is waar volgens vele Israëli’s 
en ook volgens mij de absoluut 
heer lijkste choemoes geserveerd 
wordt, samen met de gebruikelij
ke slaatjes, zoute augurken, olij
ven, een spies van gegrilde kip
stukjes of lamsvlees, en als laatste 
een mandje met warme pitot. 
In dit zelfde dorp worden vele con
certen gegeven; er zijn festivals 

en andere culturele activiteiten.
In Mevasseret woont mijn beste 
vriendin in Israël (van vroeger in 
Haboniem toen wij samen afde
ling Utrecht leidden, we waren 
15 en 16 jaar). Haar overleden 
echt genoot is zijn leven lang al
tijd een soort ‘personal coach’ 
voor me geweest en hij was het 
ook die mij vele jaren geleden 
voor het eerst meenam naar Abu 
Gosh en de hemelse choemoes. 

Ten slotte: na een ‘writersblock’ 
be klaagde ik me bij mijn zoon 
die momenteel niet in Nederland 
woont. Wij chatten heel regelmatig 
via Skype. Ik wist even niet meer 
waarover ik zou moeten schrijven. 
Zijn idee was: zijn choemoesre
cept met champignons. Dat heeft 
hij een tijdje geleden bij mij thuis 
gemaakt. Dat was verrukkelijk. 
Daniel, choemoes en Albert Heijn 

Foto: Chris van Wierst

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe

en
Daniel Lipschits
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gaat schuimen, als het schui
men minder wordt doe dan de 
champig nons, knoflook en ui in 
de pan erbij en roer goed door.
*Rooster ondertussen de pijn
boompitten in een kleine koeken
pan zonder olie op een hoog vuur; 
als de eerste pitten bruin verkleu
ren (na ongeveer een minuut), 
doe ze in een schaaltje: let op, de 
pitten branden makkelijk aan!
*Na ongeveer 5 minuten, als de 
ui bruin begint te worden, en 
de champignons beginnen te 
krimpen, doe de Worcestershire 
saus en de balsamico azijn erbij: 
als deze uitgewasemd zijn (on
geveer na een halve minuut), zet 
de warmtebron op een lage stand.
*Doe het zout, de suiker, de peper 
en de pikante paprikapoeder 
erbij, en blijf goed doorroeren.
Als het meeste vocht verdampt is, 
zijn de champignons klaar.

*Giet de inhoud van de pan in het 
midden van de ‘schaal’ met choe
moes, sprenkel de pijnboompitten 
en de peterselie over de schaal 
en dien meteen op met lekkere 
warme pitot, goeie olijven (liefst 
met pit) en ‘zoute’ augurken.

Er zijn van die miniblikjes met kant 
en klare kikkererwten te koop. 
Mocht u de choemoes zelf klaarge
maakt hebben, dan kunt u een stuk 
of 10 kikkererwten achterhouden. 
U kunt het gerecht namelijk  aan
 trekkelijk afmaken met die los se 
kik kererwten als garne ring  er
eroverheen en een ‘gootje’ rond
om met hele goede olijfolie. 

Choemoes. Een van Israëls nationale gerechten. Het vult, het is 
voedzaam en het is goedkoop. Messen en vorken zijn niet nodig, een 

stuk pitabrood en een lenige pols voldoen.
Foto uit: De smaak van Israël.
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Rondom boeken
samengesteld door Erik Kweksilber en Ruth Lipschits

Nieuw verschenen

Ron van Hasselt Bekentenis-
sen van een stille man - een 
onvoltooide documentaire-
Henri en Henriëtte van Hasselt 
waren op 5 september 1942 nau
welijks een jaar getrouwd, toen 
ze werden gearresteerd. Binnen 
de familie werd er niet of nauwe
lijks over gesproken. Daarom 
wist Ron, de ik figuur van dit op 
feiten gebaseerde verhaal, eigen
lijk niet veel meer dan dat Henri 
een oom was die ‘niet was terug
gekeerd’. Door een onverwach
te vondst komt hij meer op het 
spoor. 
€ 18.95

Arnon Grunberg Moedervlek-
ken
Moedervlekken is een roman over 
de liefde van een zoon voor zijn 
moeder en vader, en vice versa. 
Een boek over twee mensen die 
niet kunnen leven  en niet dood 
kunnen gaan  zonder elkaar. 
€ 22.50

Jan Stoutenbeek en Paul Vi-
geveno Gids van joods erfgoed 
in Nederland 
De Gids van joods erfgoed in 
Nederland laat op overzichtelij
ke manier, en per plaats in een 
chronologisch aansluitend ver
haal, zien dat het Joodse leven 
zeer nauw verweven was met de 
Neder landse samenleving. Zowel 
Mokum als de mediene komen 
goed aan bod. 
Het boek bevat een groot aantal 
foto’s, prentbriefkaarten en stads

plattegronden en heeft een per
sonen en een locatieregister. 
€ 39.99 

Alxandra Zapruder (red.) 
Geborgen bladzijden - oorlogs-
dagboeken van jonge schrij-
vers 
Anne Frank schreef haar wereld
beroemde dagboek, maar zij 
was natuurlijk niet de enige die 
een dagboek bijhield tijdens de 
Tweede Wereldoorlog: in heel 
Europa waren er jongeren die 
hun dromen en angsten aan het 
papier toevertrouwden. Alexan

dra Zapruder bracht veertien van 
deze dagboeken van schrijvers 
tussen de 12 en 22 jaar bijeen: 
van Elisabeth Kaufmann uit 
Parijs, Mozes Flinker uit Brus
sel, Elsa Binder uit Stanisławów, 
Klaus Langer uit Essen en een 
aantal jongeren uit de getto’s van 
Vilnius, Łódź en Theresienstadt.
Hun dagboeken geven inzicht in 
het leven van kinderen gedurende 
de oorlogsjaren. 
€ 19.99
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Henk van den Beukel, Winnie 
van Hasselt en Jan Ridderbos 
zijn de initiatiefnemers van 
het project Sjoa Drenthe
Dit project wil inzicht bieden in 
het lot en de onderlinge familie
relaties van de 1.444 Joodse in
woners van Drenthe ten tijde van 
de Tweede Wereldoorlog.
Tijdens de voorbereidingen voor 
het project is een totaaloverzicht 
van die 1.444 oorlogsslachtoffers 
in boekvorm samengesteld,. Ook 
is de website van het project op 
www.sjoadrenthe.nl van start 
gegaan met nu al de gege vens 
van ca 80.000 personen, onder 
wie de genoemde 1.444 Drentse 
inwoners, van wie slechts 205 de 
oorlog overleefden. 
Het boek De Drentse sjoa, 
Joodse oorlogsslachtoffers in 
de provincie Drenthe is in een 
beperkte oplaag gedrukt en is 
voor € 17.50 te koop bij boekhan
del Iwema, Gedempte Singel 11, 
Assen.

Leven? Of theater? Charlotte 
Salomon & Judith Herzberg
Een graphic novel avant la lettre, 
een tijdloos meesterwerk, nu voor 
het eerst in zijn geheel gepubli
ceerd in een unieke uitgave. De 
herontdekking van een ongeëve
naard talent in de traditie van 
Chagall, Bonnard en Picasso, de 
komende jaren tentoongesteld in 
Duitsland, Frankrijk, Nederland 
en Amerika.
Leven en werk van Charlotte 
Salomon inspireerden niet alleen 
tot een roman, maar ook tot een 
speelfilm, een documentaire, een 

opera en een ballet.
Uitgegeven bij Cossee, hardcover 
als ‘omdoos’.
€ 129,

Erik Kweksilber

Ooit verschenen

Wout van Bekkum
Er staat nog een sjoel in de 
Folkingestraat

Hoe een simpel fotoboek tot een 
omkeer leidde in de meningen 
over de synagoge in Groningen. In 
1976, veertig jaar geleden, stond 
het gebouw te koop. Wat moest 
ermee gebeuren? Wie wilde het – 
vooral niet – hebben? De failliete 
stomerij had zijn verwoestende 
uitwerking op gebouw en interieur 
niet gemist. 

Dieptepunt
Op een herfstmorgen in 1975 
stond de grote deur op een 
kier, mijn allereerste keer in 
de voormalige ‘Grote Synagoge’ 
van Groningen. Wat ik toen 
heb gezien treft mij nog als een 
enorm dieptepunt: rekken met 
gestoomde pakken, overal plastic 
en rommel, een brommende ma
chine, uit de muur weggevallen 
tegels, een grote dichtgemetselde 
kubus bovenin waarachter nota 
bene een kerk schuilging, alles 
wees op intens verval van een 
ooit als synagoge bedoeld gebouw. 
Het kon voor mij daarna niet 
erger worden en dat bleek zes 
jaar later, in 1981: een eerste be

zichtiging van de nog totaal lege 
maar gerestaureerde synagoge 
wekte mijn diepe bewondering. 
Gedurende meer dan dertig daar
opvolgende jaren als secretaris 
van de Stichting Folkingestraat 
Synagoge heb ik nog vele bijzon
derheden en geheimen van dit 
gebouw leren kennen. Vaststaat 
dat het gebouw sinds de open
ing van de Museumbrug alleen 
maar in betekenis is toegenomen. 
Enkele honderden kleinere en 
grotere optredens en concerten 
heb ik meebeleefd, altijd weer 
aangenaam verrast door de 
prettige sfeer en de goede akoes
tiek van het gebouw. Maar hoe 
kwam het zover dat, naar mijn 
grote tevredenheid, het niet 
meer dan heel normaal is dat 
Groningen een grote synagoge 
heeft? Terugkij kend op de jaren 
zeventig en begin jaren tachtig 
was het abnormale heel normaal: 
velen hadden geen benul van de 
betekenis van de Folkingestraat 
met die opvallende panden, Rab
binaatshuis en synagoge, aan 
het einde. De straat zelf dreigde 
te vervallen tot hoerenbuurt, 
waarom nog een oude synagoge 
redden, een Joodse bestemming 
leek zeer onwaarschijnlijk…

Sjoel
In 1976 verscheen op verzoek 
van de nieuwe Stichting Folkin
gestraat Synagoge een fotoboek 
met de titel Er staat nog een 
sjoel in de Folkingestraat. Velen 
wisten niet dat het woord ‘sjoel’ 
een ander woord voor synagoge 
was, maar mede door deze titel 
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en het gebruik van dit woord in 
de vele artikelen die de Gronin
g er Gezinsbode toen over de 
be stemming van de synagoge 
pu bliceerde, werd ‘de sjoel’ een 
begrip. Het fotoboek is eigenlijk 
niet veel meer dan een soort van 
heft met welgeteld 31 zwartwit 
foto’s die vooral een gevoel van 
somberheid uitstralen. Iedere 
foto is over de hele pagina afge
drukt zonder witrand of frame. 
Pas op de laatste bladzijde vindt 
men korte beschrijvingen. Er is 
duidelijk nagedacht over de volg
orde van de foto’s: vijf foto’s van 
originele plattegronden en bestek, 
vijf foto’s van de buitenkant en 
zijkanten, de foto van opengesla
gen deuren met daarop aan beide 
binnenzijden het woord ASTRA, 
gevolgd door twee foto’s van de 
stomerij en een foto van de
ge construeerde bovenkerk. De 
stomerijfoto’s wekken zonder 
meer afkeer en ergernis op: de 
totale aantasting wordt zichtbaar. 
De kerkfoto straalt vooral leegte 
uit en lijkt vooral op de letterlijke 
misplaatstheid te wijzen van een 
ruimte die daar niet hoort te zijn. 
Deze foto’s worden direct ge
volgd door twee opnames van de 
synagoge in al zijn vooroorlogse 
glorie. De overige foto’s zijn de
tailopnames met één opvallende 
uitzondering: de portalen van de 
Santa Maria La Blanca synagoge 
in Toledo! 

Toledo
Na het voorwoord met daarin 
de oproep van de socioloog en 
filmwetenschapper Arnoud van 

Deelen (19402015) om tenminste 
35 gulden te storten ter onder
steuning van de Stichting – een 
succesvolle actie – volgt de zes 
pagina’s tellende inleiding van 
Ed Taverne, hoogleraar emeritus 
architectuurgeschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.
Taverne’s bijdrage lijkt beschei
den en verder heeft hij zich ook 
niet meer met de restauratie 
bemoeid, maar achteraf bezien 
had zijn beschrijving van het 
gebouw samen met de foto’s grote 
impact. Hij is het die de rol van 

de Amsterdamse architect Tjeerd 
Kuipers (18581942) belichtte 
en wees op de ‘merkwaardige, 
oosters aandoende vormgeving’ 
die Kuipers in 1906 aan het ge
bouw in Groningen heeft toege
voegd. Taverne’s analyse van de 
ornamen ten en de voorstellingen 
op de gebrandschilderde ramen 
van wat hij consequent ‘de sjoel’ 
noemt voert hem tot een ver on
der stelling over de achtergronden 
ervan: voorzichtig wijst hij op de 
La Blanca synagoge in Toledo en 
benadrukt hij dat er slechts een 

Vervolg 'Rondom boeken'
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vermoeden is van overeenkomst 
tussen Toledo en Groningen. 
Er is geen twijfel mogelijk over 
het oriëntaalse effect van de 
sjoel in de Folkingestraat, maar 
hier wreekt zich de relatieve 
onbe kendheid met synagogale 
architectuur in Europa. Het is 
eigenlijk nog maar enkele jaren 
duidelijk dat Kuipers feitelijk ver
wees naar verwante synagogen 
in Enschede, Zwolle en Deventer 
en mogelijk in Duitsland om aan 
de sjoel in Groningen oriëntalis
tische elementen toe te kennen. 
Misschien verklaart dit ook 
waarom Bestuur en Rabbinaat 
van Groningen met het ontwerp 
instemden, ook al waren er vóór 
de oorlog al kritische geluiden die 
meenden dat Kuipers de Joodse 
Gemeente had opgezadeld met 
een… kerk of zelfs een… moskee! 

Sjoel anno 2016
Ook in onze tijd moeten we 
ervoor waken om de sjoel in 
de Folkingestraat verkeerd te 
beoordelen, maar onbedoeld 
heeft dit enkele jaren geleden tot 
een humoristisch misverstand 
geleid. De voorgevel van de sjoel 
is slecht te fotograferen zodat 
er meer zijdelingse foto’s op het 
internet rondzwerven waarop 
de Hebreeuw se spreuk boven de 
hoofdingang niet te zien is. Wie 
schetst mijn verbazing dat ik 
bovenaan op een Amsterdamse 
Ramadankalender ten behoeve 
van de Turkse gemeenschap 
‘onze’ sjoel zag staan! Het is deze 
‘islamitische’ uitstraling van 
de sjoel die in onze tijd van pas 

kan komen ten gunste van een 
goede verstandhouding tussen de 
plaatselijke, Joodse gemeenschap 
en de diverse moslimse richtingen 
die Groningen tegenwoordig rijk 
is.
Het fotoboek was indertijd een 
groot succes en uitgeverij Holm
sterland in Groningen verzorgde 
in 1976 zelfs nog een herdruk. 

Voor wie wil: Er staat nog een 
sjoel in de Folkingestraat is soms 
nog verkrijgbaar, raadpleeg hier
voor http://antiquariaat.startpa
gina.nl/     

Foto's uit: Er staat nog een sjoel in de Folkingestraat
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In de nalatenschap van Jacob 
van Dam z.l. bevond zich een oud 
gebedenboek voor Soekot, in 1832 
in Rödelheim bij Frankfurt ge
drukt. In Rödelheim bevond zich 
sinds 1799 een drukkerij die door 
de geleerde Benjamin Wolf Hei
denheim gegrondvest was. Op 
het voorblad in dit gebedenboek 
staat de naam ‘Holtwalde Em
den’,  met de hand geschreven.  

Jacob van Dam kwam oorspron
kelijk uit NoordGroningen en had 
dankzij de onderduik bij de familie 
Roorda in de stad Groningen met 
zeven andere leden van zijn fami
lie de oorlog overleefd. Hij stierf 
in 2013 in Amsterdam en is naar 
zijn laatste wens begraven op de 
Joodse Begraafplaats in Warffum. 
Zijn ter aarde bestelling en steen
zetting  werden met veel zorg en 
aandacht voor de joodse rituelen 
geregeld door zijn vriend mr. Gijs 
Schilthuis uit Middelstum. De 
heer Schilthuis beheert tevens zijn 
nalatenschap. Daarin ontdekte hij 
dit bijzondere gebedenboek. Wat 
hiermee te doen? Vanwege de in 
het gebedenboek geschreven naam 
‘Holtwalde Emden’ kwam de heer 
Schilthuis tot de overtuiging dat 
het boek terug moest naar Emden.  

In Emden bevindt zich een bijzon
dere bibliotheek, de Johannes a 
Lasco bibliotheek*. Deze, in 1559 
gestichte kerkelijke bibliotheek 
om vat een grote  collectie waarde
volle boeken en handschriften, 
waar van meer dan 6000 oude 
drukken uit de 16e tot de 18e 
eeuw.  Zo heeft de bibliotheek 

de Hebreeuwse grammatica van 
Eras mus in haar bezit. De heer 
Schilthuis besloot dat het gebeden
boek het beste op zijn plek zou zijn 
in Emden en nam contact op met 
de Johannes a Lasco bibliotheek 
in de persoon van de heer  Klaas
Dieter Voss, wetenschappelijk 
medewerker van de Bibliotheek. 
Deze was blij met het geschenk en 
een afspraak werd gemaakt voor 
een bezoek aan de bibliotheek. 
Maar Schilthuis had nog een idee. 
Hij nam contact op met Ruth Lip
schits en deed haar het voorstel om 
een exemplaar van het boekje On
bestelbaar van de hand van haar 
in 2008 overleden echtgenoot Isaac 
Lipschits als geschenk mee te ne
men naar Emden. Ruth stemde 
toe en hij nodigde haar uit mee 
te gaan naar Emden. Zo vertrok

ken wij op een koude voorjaarsdag 
met z’n drieën naar Emden. Daar 
werden we hartelijk ontvangen 
door de heer Voss, die ons eerst een 
rond leiding gaf door de in de jaren 
80 van de vorige eeuw gebouwde 
bibliotheek. In het gebouw van de 
Grote Kerk uit de 15e eeuw, dat 
lange tijd als ruïne zichtbaar bleef 
in het oude hart van Emden, werd 
de nieuwbouw  van de Johannes 
a Lasco Bibliotheek opgenomen: 
een moderne constructie van glas 
en staal in het interieur van de 
oorspronkelijke kerk.  De kerk 
be vat behalve de bibliotheek een 
col lectie waardevolle schilderij
en van Hollandse meesters.  

Het overhandigen van het gebe
denboek was een bijna plechtig, 
maar vooral ontroerend moment**. 

Een bijzonder bezoek
door Tea G. Rienksma

Bij de overhandiging van het gebedenboek in de Janssen-kamer in 
de bibliotheek: Klaas-Dieter Voss en de beide nabestaandenvertegen-

woordigers Ruth Lipschits-de Leeuwe en Gijs Schilthuis
uit Groningen.

Foto: Emder Zeitung, 10 maart 2016
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In het gebedenboek werd door de 
heer Schilthuis aangetekend, dat 
het boek aan de Johannes a Lasco 
bibliotheek werd geschonken ter 
herinnering aan Jacob van Dam 
en zijn familie. Of er een relatie 
is tussen Holtwalde in Emden en 
de familie van Dam blijft tot op 
dit moment in duisternis gehuld.  
Ruth overhandigde de heer Voss 
een eerste druk van het boekje 
Onbestelbaar en vertelde het 
verhaal rond dit boekje. Zoals 
wellicht bekend schreef Isaac Lip
schits z.l. een fictieve brief aan 
zijn vermoorde moeder om haar te 
vertellen over de oorlog en daar
na. In het jaar van Lipschits’ over
lijden in 2008 (24 mei) werd het 
boekje opnieuw gedrukt door uit
geverij Verbum in een oplage van 
250.000 exemplaren en gratis bij 
alle inwoners van Rotterdam in de 
brievenbus bezorgd. Deze bijzon
dere actie vond plaats  op 27 janu
ari, International Holocaust Day. 
Zo kwam de missie van de heer 
Schilthuis tot een goed einde. 

* De Poolse edelman Johannes 
a Lasco (14991560) was een 
beroemde geleerde en reformator 
van de christelijke gemeenten in 
Ostfriesland.
**De Emder Zeitung van 10 
maart jl. publiceerde een bericht 
over ons bezoek met als titel ‘Vor 
Beerdigung bewahrt’ , met een 
foto van Ruth, de heer Schilthuis 
en de heer Voss en het betreffende 
gebedenboek.

De heer Schilthuis maakt een aantekening in het gebedenboek, dat 
het geschonken is aan de Johannes a Lasco bibliotheek ter 

nagedachtenis aan Jacob van Dam en zijn familie.
Foto: Tea G. Rienksma
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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
>11 september
Synagoge, Slotmakersstraat 16, 
Leeuwarden doet mee aan de 
Europese Dag van het Joodse 
Erfgoed.
Zie http://www.jewisheritage.org/
web/ 
>14 september
10.30 uur, restaurant de Konings
hof, Prinsenweg 1, 8443 DN 
Heerenveen, met een lunch om 
ongeveer 12.30 uur. Bijdrage 
€12,50. Info en opgave Richard@
Frankfort7.nl  of roben_dals
heim@zonnet.nl 
>22 september
Vóór  deze datum ontvangt WIZO 
Friesland graag uw bloemen
bestelling voor Rosj Hasjana op 
wizofriesland@hotmail.com of tel. 
058 2121524
>25 september
Jofeldag van 10.3018.30 uur in 
Tresoar, Boterhoek 1 8911 DH 
Leeuwarden.
Entree € 15 op de Jofeldag zelf. 
Voor meer info http://site.google.
com/site/jofelcultuur
>29 september
Worden de bestelde planten, met 
goede wensen voor Rosj Hasjana, 

door vrijwilligers van WIZO afd. 
Friesland bezorgd of de certifica
ten verstuurd.
Info wizofriesland@hotmail.com 

Groningen
>12 juni t/m 25 september
Synagoge, Folkingestraat 60, 
9711 JZ Groningen, expositie ‘Ge
tuigen langs het Spoor’  Entree 
ook voor instaprondleiding € 5, , 
kinderen t/m 16 jaar gratis. Af
spraak voor groepen  email: info@
synagogegroningen.nl  of tel. 06 
2819 2619 op werkdagen tussen 
1317 uur. Openingstijden dins
dag t/m vrijdag en zondag 1317 
uur. Voor info
www.synagogegroningen.nl 
>28 juni
20.00 uur, Synagoge, Folkinge
straat 60, 9711 JZ Groningen. 
Boekpresentatie Gids van het 
joods erfgoed in Nederland. Per 
streek en plaats beschrijven de 
auteurs de vele gebouwen, monu
menten, plekken en objecten die 
te maken hebben met de joodse 
cultuur, religie en geschiedenis 
van de laatste twee eeuwen. Meer 
info http://bit.ly/itb3oz of www.
synagogegroningen.nl
>11 september
De Sjoel in Winsum doet mee aan 
de Open Monumentendag. Het 
thema is ‘Iconen en Symbolen’. 
De Europese Dag van de Joodse 
cultuur valt samen met de Open 
Monumentendag. Het thema luidt 
dit jaar: 'Joodse talen'.
Zie op www.sjoelplein.nl of info@
sjoelplein.nl
>11 september
Ook in Groningen wordt mee

gedaan aan ‘De Europese Dag 
van het joods Erfgoed’. Zie http://
www.jewisheritage.org/web/ 
Zie voor Winsum op
www.sjoelplein.nl 

Drenthe
>11 september
Ook in Zuidlaren wordt meege
daan aan ‘De Europese Dag van 
het joods Erfgoed’. Zie http://
www.jewisheritage.org/web/ 

Landelijk
>11 september
In het weekend van Open Monu
mentendag, wordt in Nederland 
weer aandacht besteed aan de 
Europese Dag van het Joods Erf
goed. In de rest van Europa is dat 
een week eerder. 
Het thema is ditmaal Joodse taal. 
Meer informatie is te vinden op 
de website:
http://www.jewisheritage.org/web/ 
>van 22 april tot en met 27 
augustus
Museum Sjoel Elburg Graaf Hen
driksweg 2, Elburg. In 2016 zijn 
in Museum Sjoel Elburg dertig 
werken te zien van beeldend kun
stenaar en leraar joodse mystiek 
Ruud Bartlema (1944) Zie voor 
meer info 
www.sjoelelburg.nl  of info@
sjoelelburg.nl of tel 0525 681546.
>26 juni Jom Ha Voetbal, Esca
pade 5, Amstelveen. Entree € 3.

Joods Cultureel Kwartier
Het Joods Historisch Museum, 
het JHM Kindermuseum, de Por
tugese Synagoge en de Holland
sche Schouwburg vormen samen 
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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.

Voor informatie over de Liberaal 
Joodse Gemeente Friesland 
kunt u mailen naar de voorzitter 
de heer Anne van der Zwan via
ljgfriesland@gmail.com

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

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  
>14 december t/m 26 juni
Benno Premsela  Max Heymans 
 Mannen met lef en stijl. Beiden 
werden boegbeeld van een gene
ratie kunstenaars en vormgevers, 
die design en mode in naoorlogs 
Nederland met succes op de kaart 
zetten.
>12 februari t/m 4 september
Ami Winehous ‘A Family
Portrait’.

Feest- en Treurdagen
>24 juli
Vastendag 17 Tammoez, begin 
vasten 2.59 uur.
>14 augustus
Tisja beAv, vastendag van 9 Av, 
verwoesting van de Tempel.
>2 oktober
begin jomtov 18.25 uur.
>3 oktober
Eerste dag Nieuwjaar, Rosj Ha
sjana 5777.
>4 oktober
Tweede dag Rosj Hasjana, 
Nieuwjaar 5777.
>5 oktober
Vastendag van Gedalja, begin 
vasten 6.08 uur

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.
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Joods Nederland leert online    
bij Crescas!

Vergroot uw kennis over jodendom
vanaf uw eigen computer of tablet!

In uw eigen tempo en op het moment 
dat het ú uitkomt.

Maak uw keuze op www.joods.net

3500 Jaar Joodse geschiedenis
Ivriet Alef-Beet

Jiddisj 
Joodse genealogie 

Focus op Joodse Muziek 
Portretten van Portegiezen

Sjemita

e-mail info@crescas.nl  telefoon 020-640.23.80  informatie www.crescas.nl
        facebook.com/Crescas        @crescas

van Sjiva-asar be Tammoez - zondag 24 juli tot Tisja be-Av - zondag 14 augustus
Uit: Jewish Holidays
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5776
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 t/m
1 januari 2017  Chanoeka 

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

Joodse feest- en treurdagen 5776/5777/2016

25 jaar

D R U K K E R IJ

GERLACH

drukker 
van 
JaGDaF!
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Ulgersmaweg 13 • 9731 BJ  Groningen
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info@drukkerijgerlach.nl • www.drukkerijgerlach.nl
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