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REDACTIONEEL

Hoog zomer is het! Als u dit nummer van
JaGDaF ontvangt is het alweer herfst;
ook is het dan bijna Rosj Hasjana.
Zoals iedereen waarschijnlijk al weet
is Bloeme Evers-Emden in juli in
Israël overleden. Zij was een van de
vrouwen in Nederland waar ik oneindig veel respect voor had – de
Joodse moeder des vaderlands
noemde ik haar. Dat wàs ze ook echt!
Vandaar dat er door deze JaGDaF
heen enkele kleine tekstjes over en
van haar zijn opgenomen – een laatste eerbetoon vastgelegd. Voor de
lijst van publicaties van haar hand
zou ik wel bijna een hele pagina nodig hebben – kunt u zelf opzoeken...
U vindt bijgesloten een nieuwe factuur
voor de 30ste jaargang. Op die factuur
ziet u ook dat het abonnementsgeld
met drie Euro verhoogd is, na ik weet
niet eens hoeveel jaar – héél veel jaren.
Helaas is dat noodzakelijk omdat – het
klinkt afgezaagd – alles aanmerkelijk
duurder is geworden: de drukker, het
papier en vooral de portokosten – een
advertentie minder. Zo staat ons ‘het water aan de lippen’ qua haalbaarheid om
alles te kunnen betalen. Daarom – en
u begrijpt het al – zeggen wij opnieuw,
Euro 18, maar meer mag natuurlijk ook.
Al het werk wat er gedaan wordt om
JaGDaF bij u op de deurmat of in de brievenbus te krijgen wordt vrijwillig gedaan;
geen subsidie – wij gaan er prat op dat
wij ons al die jaren zelf bedruipen. Dat
betekent tegelijkertijd dat wij onafhankelijk zijn; en dat vinden wij belangrijk.
Onze penningmeester wordt er blij van
als u de factuur niet
laat liggen
of kwijtraakt.
De drukker laat de nota evenmin liggen...
Genoeg over onze toch zorgelijke financiën – toch wilden we dat met u delen.
Een verrassend dik nummer – tijd
genoeg om te lezen met alle feestdagen voor de boeg. Dit (kalender)
jaar oktober staat volledig in het licht
van de eerste tot en met de laatste
feestdag Simchat Tora op 25 oktober.
En Sjana Tova en vooral metoeka!
Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.
Sjabbat-tijden,
vroeg en laat
Vragen van de redactie:
Hoe komt het dat er zoveel
‘ruimte’ lijkt tussen het begin
en het einde van de sjabbat.
Bijvoorbeeld begin sjabbat 20.25
uur, einde 23.06 uur. Het is toch
ook nog helemaal niet donker om
half negen ‘s avonds? Heeft het
misschien te maken met het aan
steken van de sjabbatkaarsen?
Een tweede vraag is waarschijn
lijk niet te beantwoorden.
Hoe gaan Joden met de sjab
bat om in Noord-Scandinavië?
Vroegste sjabbat-tijd, uiterste
sjabbat-tijd en einde van sjabbat
Laten we beginnen met een aan
tal opmerkingen vooraf. Er is een
vroegste tijd op vrijdagmiddag
om sjabbat te beginnen en er is
een uiterste tijd op vrijdagmid
dag om sjabbat te beginnen. An
ders geformuleerd, eerder dan
de vroegste tijd kan niet en later
dan de uiterste tijd kan ook niet.
Eerst maar de uiterste tijd op
vrijdagmiddag, namelijk zonson
dergang. Maar…, onze geleerden
kennen hun pappenheimers en
hebben een veiligheidsmarge
ingebouwd en laten de sjabbat
eerder beginnen. En natuur
lijk is er discussie hoe groot die
marge is, volgens sommigen 11
minuten, anderen denken aan
15 minuten. Vrij algemeen in de
wereld wordt 18 minuten gehan
teerd. En in Jeroesjalajim en Pe
tach Tikva is het zelfs 40 minuten
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Hoe zit het nu eigenlijk met
het begin en eind van de
sjabbat? En hoe doen ze dat
in het hoge Noorden?
door rabbijn S. Evers
voor zonsondergang. Dit geeft dus
wel een beetje speling, maar met
zonsondergang is echt de sjab
bat begonnen, of je wilt of niet.
En dan nu naar de vroegste tijd.
Dit is een berekening gebaseerd
op de tijden die een rol speelden bij
het brengen van de offers. Volgens
deze berekening kan men de sjab
bat al laten beginnen ongeveer 1½
uur voor zonsondergang. Eerder
dan dat is te vroeg en heeft het
geen zin om kaarsen aan te steken.
Daarentegen over het einde van
sjabbat is er (vrijwel) geen discus
sie. Men is het erover eens dat
de sjabbat eindigt op het mo
ment dat het helemaal donker
is en men drie middelgrote ster
ren aan de hemel kan zien staan.  
De Loeach
Maar we zijn nog niet helemaal
klaar. De samenstellers van de
Loeach hanteren namelijk 2 sys
temen voor het berekenen van de
aanvang van sjabbat. Eén periode
hanteren ze de uiterste tijd en één
periode de vroegste tijd. Globaal
gesproken komt dit overeen met
de periode van de zomertijd en
de periode van de wintertijd.
In de zomertijd kiest men ervoor
om de sjabbat zo vroeg mogelijk te
laten beginnen. Voor gezinnen met
kinderen biedt dit de mogelijkheid
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om nog enigszins op tijd aan tafel
te zitten. Ter illustratie, de vroeg
ste tijd in de zomer is ongeveer half
negen, de uiterste tijd is iets voor
10 uur. Dat scheelt natuurlijk aan
merkelijk en door te kiezen voor de
vroegste tijd heeft men meer aan
zijn ‘vrijdagavond’. (Er zijn joodse
gemeentes buiten Nederland die
wel standaard kiezen voor het
systeem van zonsondergang mi
nus 18 minuten.) En dat betekent
ook dat de aanvang van sjabbat
ruim voor zonsondergang is en
het verschil tussen de tijd van
de aanvang van sjabbat en einde
van sjabbat ongeveer 2½ uur is.
En dan nu naar de winterperiode.
Zonsondergang is dan heel vroeg,
op zijn vroegst zelfs al om half vijf.
Dan hebben de samenstellers van
de Loeach ervoor gekozen om de
mensen zoveel mogelijk ‘werktijd’
te geven op vrijdag en hebben ze er
voor gekozen om de sjabbat zo laat
mogelijk te laten beginnen. Dat is
meestal ongeveer 15 minuten voor
zonsondergang. En als je dan goed
in de Loeach kijkt zal je zien, dat
dan het verschil in tijd tussen be
gin van de sjabbat en einde van de
sjabbat iets meer dan een uur is.
Door deze twee methodes van bere
kening van aanvang van sjabbat
kunnen we ook de overgang van
zomertijd naar wintertijd geleide
lijk laten verlopen en wordt het niet
abrupt een uur eerder sjabbat of
een uur later sjabbat. Bij uitgaande
sjabbat zie je wel die sprong van
een uur bij overgang van zomer
tijd naar wintertijd en vice versa.  
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Vervolg 'O.R.T.'

Sjabbat
Uit: Bella Chagall, Brandende Kaarsen

Naar Scandinavië
En dan nu naar het hoge noorden.
In het noorden van Zweden, Noor
wegen en Finland gaat in hartje
zomer de zon niet onder en in hartje
winter komt de zon überhaupt bij
na niet op. Hoe doen we dit met
sjabbat? Ook over deze vraag heb
ben geleerden zich gebogen. Het
antwoord is vrij simpel. Men richt
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Niet geheel theoretisch want er
zijn al verschillende joodse astro
nauten en kosmonauten geweest,
waarvan sommigen zeer traditio
neel waren. Hoe moeten ze sjabbat
vieren en welke tijden moeten ze
aanhouden? Het spreekt vanzelf
dat het niet mogelijk is om open
vuur in de ruimte te gebruiken,
maar er was wel een mogelijkheid
om elektrische lampjes aan te ste
ken. Maar welke tijden moeten ze
aanhouden, ze zitten immers in
een cirkel rond de aarde, met een
aantal keren ‘zonsonderang’ en
‘zonsopgang’ per dag. In dat geval
moeten ze zich richten naar de
tijden van hun thuisbasis Hous
ton. Ik herinner me ook een keer
ergens gezien te hebben dat men
zich moet richten naar de tijden
van Jeroesjalajim. Immers daar
is het ‘hart’ van het Joodse volk.
Natuurlijk zijn de tijden van sjab
bat van belang. Even belangrijk
is het dat men de boodschap van
sjabbat tot zich neemt. De we
reld is niet zomaar ontstaan. Er
is een Schepper van deze wereld
en Hij heeft in zes dagen de we
reld geschapen en de zeven
de dag als rustdag bestemd.
Sjabbat Sjalom!!

zich dan naar de dichtstbijzijnde
joodse gemeente, waar de tijden
van sjabbat bepaald worden door
zonsondergang en drie middelgrote
sterren en neemt die tijden over.
De ruimte in
En laat ik u dan ook nog even mee
omhoog nemen. Hoe zit het met de
viering van sjabbat in de ruimte?
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Herinneringsbordje Hylper Sjoel geplaatst
door Iet Schabbing

In Workum pachtte David Sa
lomons rond 1660 de Bank van
Lening. Tevens waren Jacob
Moises uit Emden, Benjamin
Leuvens uit Enkhuizen en Da
vid Isaacs hierbij betrokken.
Er bestonden in de tweede helft
van de zeventiende eeuw econo
mische betrekkingen tussen schip
pers uit Workum en Portugees
joodse kooplieden uit Amsterdam.
Inmiddels ontstond een Joodse
Gemeenschap. Op 20 augustus
1664 verleenden de Burgemeester
en de Raad van Workum toestem
ming voor de stichting van een
joodse begraafplaats bij de schut
sluis Séburg, waarschijnlijk de
eerste in Friesland. De oudste
grafsteen dateert uit 1676. Hier
mee begint het officiële bestaan
van de Joodse Gemeenschap in de
Zuidwesthoek van Friesland, om
vattende IJlst, Hindeloopen, Wor
kum en later Bolsward en Sneek.
In 1715 kocht een Jood, die zich
in Hindeloopen vestigde als
koopman en stoker, een huis.
Toen zich hier meer Joden vestig
den ontstond een joodse gemeente.
Waarschijnlijk fungeerde het huis
van de koopman/stoker als huis
synagoge en werd na zijn dood op
die plek een synagoge gebouwd.
Deze heeft een eind uit de rooi
lijn van de huizen in de Bueren
gestaan, waarbij de zijwand
naar de straatkant gericht stond.
Dit was in verband met de Aron
HaKodesj (Heilige Ark) die op
de zuidkant staat en de ingang
was dus niet aan de straat
kant, maar aan de zijkant.
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De Hindeloper Joden maakten gebruik van de begraaf
plaats in Workum.
In 1862 werd de Joodse gemeente
van Hindeloopen opgeheven en bij
die van Bolsward gevoegd. In 1870
werd de synagoge afgebroken en
sindsdien heet de lege plek in de
Hylpster Bueren ‘it joadenheem’.
Op 1 juli 2016 werd een bor
dje aan het hek van de lege plek
aangebracht door de heer Hayo
Apotheker, burgemeester van
de gemeente Sûd-West Fryslân
(Beuje fan Hylpen) en de heer
Broer Sikkes. Onder het toeziend
oog van opperrabbijn Benyomin
Jacobs, Rabbijn ing. Vorst, Arjen
Lont, Honorair Consul van Israël
voor Groningen, Friesland, Dren
the en Overijssel, nazaten van
vroegere bewoners, genodigden,
journalisten en geïnteresseerden.
In ‘De twee harinkjes’ werd ieder
een ontvangen met koffie en thee.
Hier hield rabbijn Vorst een heel

persoonlijke toespraak, waarin hij
vertelde, dat zijn voorouders hier
gewoond hebben. In een mooie
toespraak van opperrabbijn Ja
cobs, legde deze uit, dat deze bij
eenkomst nu eens niets met de
oorlog te maken had, maar met
een herinnering aan een Joodse
gemeente. Dat Joden zich hier
thuis gevoeld hebben en dat in
de oorlog hier ook Joden een on
derduikplek gevonden hebben.
De toespraken van de rabbijnen
en een korte impressie kunt u be
luisteren via onderstaande link.
https://www.youtube.com/
watch?v=1x3uFYBjQFg

Foto ter beschikking gesteld door Henk Smid
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Bertien Minco zoekt in haar debuutroman het verzwegen verleden

Het enige Joodse meisje van Groningen
door Marcel Wichgers

“Verrek”, zeg ik, ergens
in Amsterdam. “Dit is de
Joodsche Invalide!”
In welk deel van Amsterdam
ik ben, ik weet het niet. Zuid,
noord, oost, west? In het midden misschien. TomTom mag
het weten. Die heeft ons naar
deze buurt geleid.
De stad is voor mij nog steeds
een doolhof. Hoogstens eens
in de paar jaar kom ik er.
Zoals nu, voor een afspraak
met onze dochter. Als een
kind in Disneyland kan ik er
nog steeds verrast worden
door onverwachte ontdekkingen.
Zoals even tevoren de
Hollandsche Schouwburg,
toen we er met de auto zomaar langsreden. Nu lopen
we voor het eerst langs een
niet al te fraai gebouw van
glas en staal. Met ‘SOAkliniek’ in niet te missen letters op een bordje naast de
ingang . Dan die verrassing
op het informatiebordje ernaast: ‘Joodsche Invalide’.
Juist de dag tevoren had ik de
roman Liever niet op reis van
Bertien Minco met de spreek
woordelijke zucht dichtgeslagen.
Gefascineerd had ik een passage
in het boek gelezen waarin hoofd
figuur Rivka met haar moeder
Ester een gebouw bezoekt, op
de hoek van het Weesperplein
en de Nieuwe Achtergracht. De
Joodsche Invalide. Nu sta ik er zelf.
Rivka beschrijft het drukke ver
keer voor het gebouw. En daar
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mee ook een belangrijk thema
uit de roman Liever niet op reis.
“Het voortrazende verkeer is
bijna een illustratie van het na
oorlogse gedrag van mijn moe
der, van mijn ouders. Zo snel als
je kan vooruit leven, niet stil
staan en liever nooit omkijken.”
Het was niet alleen het gedrag
van haar ouders, maar van een
groot deel van de Joodse gemeen
schap in Nederland dat de Tweede
Wereldoorlog had overleefd.
Ik kijk naar het gebouw en her
inner me langzaam steeds meer
van wat ik er de dag tevoren over
in Liever niet op reis had gele
zen. Dat Ester (85) haar dochter
Rivka vertelde dat ze als zestien
jarig meisje in het gebouw onder
gedoken zat, nadat haar vader
en moeder waren ‘weggehaald’.

En dat ze de tijd verdreef door
zo’n beetje alle ramen van het ge
bouw te lappen, dag in dag uit.
Ik probeer het me voor te stellen.
Met moeite, door het drukke ver
keer achter, mijn vriendin naast
me en het SOA-bordje voor me.
Dan probeer ik me voor te stel
len hoe Rivka en Ester bij de re
ceptie vragen of ze naar binnen
mogen. Hoe de vriendelijke be
waker zelf met hen meegaat de
lift in. En hoe ze op de zevende
verdieping vergeefs zoekt naar
het ‘hokje’ waar ze tijdens de on
derduik vaak de hele dag zat.
Mooie dames achter het raam
Liever niet op reis is de eerste ro
man van de journaliste Bertien
Minco. Maar de autobiografische
non-fictie is goed herkenbaar. Zo
heeft Rivka’s moeder Ester in het

Brievenbus van de oude zaak van de grootvader van Bertien,
Salomon en zijn broer Carel in de Nieuwe Kijk 't Jatstraat vlak bij het Noorderplantsoen.
Foto: Michael Minco
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boek de Sefardische achternaam
Cardozo: een mooie en respect
volle variatie op Stelly Ricardo,
de naam van Minco’s moeder.
Esters man en Rivka’s vader Leo
heeft een groot confectiebedrijf in
de stad Groningen, aan de rand van
het centrum. Minco’s ouders had
den een fabriek in de Nieuwe Kijk
in ‘t Jatstraat, voor veel Groningers
nog bekend van het volkenkundig
museum Gerardus van der Leeuw
dat er later werd gevestigd.
Ook schrijft Minco veel over haar
jeugd in het naoorlogse Joodse
Groningen. Ze vertelt over het
woonhuis van Ester en Leo aan de
Jan Lutmastraat. De viering van
Jom Kippoer in de (jeugd)sjoel aan
de Folkingedwarsstraat, toen nog
een deel van de rosse buurt. Fraai
en gedetailleerd beschrijft ze hoe
de dienst verliep. Ze is er het eni
ge kind, afgezien van ‘de jongetjes
van De Liever’. Tussendoor gaat ze
kastanjes rapen op het A-kerkhof.
Wizo Groningen was nog volop
actief. Bij de openingsceremo
nie van de Wizo-bazar in vereni
gingsgebouw Amicitia aan de
Spilsluizen mag Rivka de vrouw
van de burgemeester bloemen
aanbieden, omdat ze het enige
Joodse meisje in Groningen is.
In haar herinneringen aan
Poeriem laat Rivka doorscheme
ren dat haar vader Leo voorzit
ter is van de Joodse gemeente
Groningen. Want er komen kin
deren uit Winschoten, Assen,
Coevorden, Leek, Hoogeveen en
Leeuwarden. “Papa heeft ervoor
gezorgd dat sommige feestdagen
gezamenlijk gevierd worden.”

DaF

Dit is het huis waar Bertien geboren en getogen is:
Taco Mesdagstraat 37 in Groningen.
Foto: Patricia Dousseau

Na afloop van Poeriem is het
al donker. Rivka beschrijft hoe
in de (niet bij name genoem
de) Folkingedwarsstraat mooie
dames achter de ramen zit
ten, met rode schemerlampjes.
“Mama, wat doen die mooie
mevrouwen eigenlijk?”
“Ze
lezen
een
boekje
en
wachten op hun vriendjes.”
Door zulke observaties en be
schrijvingen
schetst
Bertien
Minco in Liever niet op reis een
bijzonder en mogelijk uniek
beeld van het naoorlogse Joodse
Groningen. Maar dat was duide
lijk niet haar voornaamste bedoe
ling. Wat die wel was, schrijft ze
tegen het eind van het boek in een
soort samenvatting: “Ik ben opge
groeid met verzwegen verhalen en
daar ben ik naar op zoek gegaan.”
De verhalen waarover haar
ouders
en
familie
zwegen
omdat ze vooruit wilden le
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ven en niet wilden omkijken.
‘Je vader, je moeder en de oorlog’
Wat Liever niet op reis vlot leesbaar
maakt en toch een onmiskenbaar
literair gehalte geeft, is de knap
pe verhaalstructuur. Moeiteloos
schakelt Minco over van de peri
kelen tijdens een moeizame peri
ode in het huwelijk van Rivka met
Aram, naar het vertrek van hun
dochter naar Thailand, Rivka’s
reis naar Auschwitz, haar jeugd in
Groningen en de reizen naar haar
tantes die bedoeld zijn om hen
tactvol uit te horen over de oorlog.
Die huwelijksperikelen maken
veel duidelijk over Rivka’s drang
om het verleden van haar fami
lie te onderzoeken. Aram besluit
tijdelijk bij Rivka weg te gaan
vanwege haar gegroeide obses
sie voor dat verleden. Waardoor
ze hem emotioneel verwaarloost.
“Bij ieder gesprek gaat het bin
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nen de kortste keren om je va
der, je moeder en de oorlog”, zegt
Aram. “Daarbij vallen al mijn
futiele probleempjes in het niet.”
Verspreid door de hele roman be
leven we Rivka’s reis naar Ausch
witz mee. Op zich al bijzonder dat
ze op reis gaat, want ze is liever
thuis. Minco maakt er geen voor
spelbaar verslag van, met het in
andere romans vaak gebruike
lijke gesnotter over de ellende die
zich daar heeft afgespeeld. Nee,
over Auschwitz schrijft Minco af
en toe zelfs hilarisch. Eigenlijk
is Rivka in Auschwitz op zoek
naar het Rode Kruisarchief met
de gegevens van gedeporteerde
familieleden. Maar ongepland
komt ze terecht in een medita
tiegroep van de Amerikaanse
boeddhist met de Joodse naam
Rob Rosenberg. Dat deze goeroe
en zijn volgelingen eigenlijk niet
beseffen waar ze zijn, blijkt wel
uit het voorschrift dat de badge
zichtbaar gedragen moet worden.
De goeroe geeft zijn volgelingen
onder meer de opdracht hun ‘in
nerlijke weerbericht’ te vertel
len. Rivka doet braaf mee, maar
tegen heug en meug. “Er hangt
een sfeer van heilig ontzag en
daar houd ik helemaal niet van.”
Ook is ze er dankzij haar ouders op
haar hoede voor de Poolse katholie
ken: “Katholieken, nou die hebben
we leren kennen, hoor”, zegt Ester.
Haar man Leo zegt over Polen:
“Er zijn maar twee goede Polen:
de Noordpool en de Zuidpool.”
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Derde Joods-Groningse
schrijfster
Liever niet op reis is een boei
ende literaire roman die in een
volgende druk wel een aantrek
kelijker omslagontwerp verdient
dan het huidige fel rood-groene.
En dat Minco zich in een pas
sage bezondigt de triviale zin
nen ‘Hoi Lieverd, hoe gaat het?’
en ‘Lea meisje, we gaan eten’, is
slechts een te vergeven zonde.

Minco heeft met Liever niet op reis
meer gedaan dan een knappe ro
man schrijven. Met Clara AsscherPinkhof en Josepha Mendels had
den we al twee belangrijke JoodsGroningse schrijfsters. Als Bertien
Minco nog even zo doorgaat, kun
nen we haar als derde toevoegen.

Op zoek naar haar roots: dit is de eerste steen uit 1923 van het huis
in de Taco Mesdagstraat; ingemetseld door Carolina en Emanuel, de
kinderen van Carel Menco, een broer van de vader van
Manuel Menco (de vader van Bertien).
Foto: Patricia Dousseau

Met het heengaan van Bloeme Evers-Emden, maandagochtend 18 juli – 12 Tammoez 5776 slaat Joods Nederland
een bladzijde om. Haar leven eindigde in de Joodse staat
Israël, waar inmiddels de meeste van haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen wonen.
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Choemoes

door Eldad Kisch

In Israël zijn andere ontwik
kelingen gaande dan alleen maar
politieke achteruitgang, en in de
wereldpers wordt daar ten on
rechte veel te weinig aandacht
aan besteed. Alle liefhebbers van
choemoes zullen met vreugde de
Wereld Choemoes Dag gevierd
hebben die jaarlijks op 13 mei valt.
In mijn agenda stond dat niet ver
meld en ik ga me daarover bekla
gen. (Het is trouwens choemoes,
en niet hummus, zoals klakkeloos
overgenomen van de Engelsen, ook
een betreurenswaardig overblijfsel
van de Britse Mandaatsperiode).
Dus eerst het goede nieuws: een
enquête die in Israël werd ge
houden door het Geocartografisch
Instituut onder auspiciën van
Diners Creditcard en het beken
de choemoesrestaurant in Abu
Gosh, wees uit dat 93% van de
Israëli’s tenminste éénmaal per
week choemoes eet, de helft twee
keer per week en zo’n 5% eet het
zelfs zes keer per week (daar hoor
ik ook bij). Van de ondervraagden
heeft 68% regelmatig choemoes in
de ijskast in voorraad. De choe
moes wordt door 60% betrokken
van de kruidenier of supermarkt,
15% koopt het in choemoesspeciaalzaken en 13% maakt
het thuis. (Hier klopt iets niet
mathematisch – de rest kreeg het
waarschijnlijk cadeau en kon geen
herkomst aangeven). De choemoes
wordt door de meerderheid gecom
bineerd met techina, anderen ne
men er gekookte kikkererwten bij
en een minderheid foel (tuinbonen).
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"Met de wijzers van de klok mee"

Het interessantste en misschien
wel baanbrekendste detail dat nu
bekend wordt gemaakt, is dat bijna
de helft van de choemoesliefheb
bers een cirkelend gebaar maakt
bij het opdiepen van de choemoes
uit het bord of bakje, meestal met
een pita, en dat sommigen een
vork gebruiken. Nader onderzoek
is noodzakelijk om de vraag te
beantwoorden of deze draaibe
weging met de wijzers van de klok
mee gaat ofwel daar tegenin, en
of dit verandert op het noordelijk
of het zuidelijk halfrond van de
aarde. Daarnaast werd het na
tionalistische aspect bij deze rond
vraag niet vergeten: de helft van
de antwoorden gaf aan dat choe
moes van Arabische origine is en
een kwart zag het als een Israeli
sche uitvinding; 30% noemde het
een Israëlisch nationaal gerecht,
7% beschouwde het als Israëlische
consensus (niet geheel duidelijk)
en een klein aantal zag de choe
moes als een teken van Arabisch-
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Joodse coëxistentie (mooi toch?).
Een minder positief detail, vol
gens een ander onderzoek, is dat
de totale choemoesverkoop sterk
gedaald is sinds een lokaal tele
visieprogramma op Kanaal 10 hier
de onhygiënische toestanden in de
verschillende commerciële slaatjes, waar de choemoes ook onder valt,
breed aan de kaak stelde. De verkoopcijfers daalden met tientallen
procenten. Meer mensen neigen er
naar om het nu maar thuis zelf te
maken.Ik, met mijn sterke maag,
heb me niet laten intimideren.
Onze economen zien de terugloop
van het totale voedselgebruik
in Israël met enkele procenten
als een teken van teruggang
van de hele economie. Zij steunen met hun sombere prognose
niet uitsluitend op de choemoes
verkoopcijfers, wil ik hopen.
Eerder verschenen op de website
van Crescas.
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Mensen hun geschiedenis teruggeven
In gesprek met Els Boon en Han Lettinck
door Tea G. Rienksma

Voor lezers van JaGDaF zijn Els
Boon en Han Lettinck geen on
bekenden. Regelmatig leveren
zij boeiende bijdragen over een
stukje geschiedenis van de Joden
in Noord-Nederland. Maar boven
al zijn hun namen verbonden aan
het grote project, Bouwstoffen
voor de geschiedenis van de Joden
in stad en provincie Groningen,
begin jaren ‘70 in gang gezet door
de Rijksarchivaris in de provincie
Groningen, mr. J.H. de Vey Mest
dagh. Een indrukwekkende serie
boeken over de geschiedenis van
de Joodse gemeenschappen en hun
bewoners in stad en ommelanden,
14 delen omvattend. Het project is
uniek in Nederland; in geen an
dere provincie werden alle Joodse
gemeenschappen zo systematisch
onderzocht. Els en Han, beiden
historica, zijn de auteurs van de
delen over Stadskanaal, Hooge
zand/Sappemeer, een gedeelte van
Groningen stad (totaal 4 delen),
Westerwolde en Winschoten. Een
project waar beide vrouwen de
afgelopen 30 jaar met een grote
mate van deskundigheid en zorg
vuldigheid aan gewerkt hebben
én met hart en ziel en met een
grote betrokkenheid bij de Joodse
gemeenschappen toen en nu. De
moeite waard dus, vond de redac
tie, om deze vrouwen op te zoeken
en te luisteren naar hun verhaal.
Een kleine kille in Stads
kanaal
Het wordt een ochtend vol ver
halen en anekdotes. De vrouwen
vertellen met veel enthousiasme.
Hoe kan het ook anders wanneer
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je zoveel mensen hebt ontmoet,
zoveel verhalen hebt opgetekend,
zoveel archieven hebt bestudeerd.
Maar eerst is er koffie met cake
en de verwondering over het bij
zondere huis in de Utrechtse
binnenstad waar Han en Els
wonen. Het verhaal gaat dat het
een van de oudste huizen van
Utrecht is – het oudste deel stamt
uit de 14e eeuw –, ooit woonde
hier de vicaris van de Domkerk.
Het kan niet mooier: twee histo
rica in een huis vol historie.
Maar dan is het tijd voor de ham
vraag: hoe en van waaruit zijn de
beide historici betrokken geraakt
bij de geschiedenis van de Joodse
gemeenschappen in het Noorden?
Els bijt de spits af en vertelt dat ze
na haar afstuderen aan de RU in
Utrecht lerares geschiedenis werd
in Stadskanaal. “De kleine Joodse
gemeente in Stadskanaal bestond
in de jaren ‘80 nog uit zeven leden.
Tja, er was dus geen minjan meer,
maar ze kwamen wel op zaterdag
ochtend bij elkaar en zaten dan
te kaarten. Voordat de kille zou
worden opgeheven, wilde men
graag een monument tot stand
brengen voor de vermoorde Joodse
inwoners van Stadskanaal. Er
werd een comité opgericht waar
ook een aantal plaatselijke predi
kanten inzat. Onderzoek naar na
men en data deed Alie Noorlag,
maar daarnaast wilde men een
publicatie over die oorlogsgeschie
denis. Toen is een van de predi
kanten naar mij toe gekomen met
de vraag of ik als historica dat
onderzoek wilde gaan doen. Naast
het lesgeven vond ik het wel fijn
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om weer onderzoek te gaan doen,
dus zo raakte ik betrokken bij de
kleine Joodse gemeenschap van
Stadskanaal. Ik belandde vervol
gens in Groningen bij de Gronin
ger archieven en daar ontmoette
ik mr. J.H. de Vey Mestdagh die
bezig was met het in kaart bren
gen van alle Groninger Joden. Hij
zei: mevrouw, u bent een Godsge
schenk”. Els lacht,: “nou, ik was
vereerd, want zoiets hoor je niet
gauw, toch? Hij vroeg mij om mee
te werken aan zijn project en van
het een kwam het ander. Overi
gens, in 1986 is het monument
in Stadskanaal er gekomen en
in 1992 verscheen de publicatie”.
Dat boek schreef Els met wijlen
Cor van der Berg, een geschie
denisdocent uit Groningen stad.
Mr. de Vey Mestdagh
Mr. J.H. de Vey Mestdagh was
Rijksarchivaris in Groningen en
had ook als taak de gemeentearchieven in de provincie te con
troleren. Han: “Zo kwam hij ook
in Winsum en daar hadden ze be
dacht hem het dorp te laten zien
en o.a. de Joodse begraafplaats.
Toevallig was daar iemand bezig
om met een kruiwagen kapotte
grafstenen weg te kruien, want
hij wilde zijn schapen daar laten
grazen. De Vey Mestdagh was
geschokt, want dit waren stenen
archieven en dit moest niet ge
beuren. Hij heeft toen contact
gezocht met Duitse autoriteiten
om fondsen te werven en heeft
vervolgens alle joodse grafstenen
in de provincie en in het Duitse
grensgebied laten fotograferen.

JaG

Ook Han is historica en heeft in
Utrecht gestudeerd. Ze had een
aantal jaren in het onderwijs
gezeten, en daarna voor haar doc
toraal examen archiefonderzoek
gedaan in Aix-en-Provence. Uit
eindelijk kwam Han in de handel.
“Ik had in Utrecht een cadeau
winkel, waar ik o.a. spullen van
Metz verkocht. Ik was een zzp-er
‘avant la lettre’”, lacht Han. “Eind
jaren ‘70 leerden Els en ik elkaar
kennen en ik ben in 1987 naar
Stadskanaal verhuisd. Ik raakte
ook betrokken bij het project”. Els
vult aan: “Toen Han naar Stads
kanaal kwam, bracht De Vey
Mestdagh een prachtig boeket
om haar te verwelkomen, toen
kon ze geen nee meer zeggen.”

Els Boon staat achter Han Lettinck
Foto: Ingrid van der Gaag

Prof. dr. Wout van Bekkum en dr.
Karel Jongeling – toen nog stu
denten – werden gevraagd om de
Hebreeuwse teksten te vertalen.
Vervolgens werden familieover
zichten gemaakt en zo werd de
basis gelegd voor het project
Bouwstoffen.” Els zegt: “Han en ik
hebben zijn droom gerealiseerd,
nadat hij die zelf niet meer ver
wezenlijken kon.” De vrouwen
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vertellen over het werk dat ze,
samen met vele andere betrok
kenen hebben gedaan. Els: “Voor
de boeken over de stad Groningen
hebben we o.a. samengewerkt met
Go Cohen en Tobias van Blanken
stein z.l. Go interviewde mensen
in Nederland en Tobias in Israël.
Wim Domburg deed veel aan het
voltooien van de genealogische
lijsten en digitaliseerde die alle.
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Tsores met kippensoep
De vrouwen vertellen over het
laatste stukje Veenkoloniale Jood
se leven dat ze er hebben mee
gemaakt. Over het huis dat ze
kochten van de laatste Joodse vee
handelaar, Frits Heilbron en hoe
de enige koe van Heilbron’s knecht,
Wilt Pathuis, bij hun in de stal
mocht staan. Han: “We vonden
dat wat koud in de winter voor die
ene koe en ik heb er toen een stuk
of wat bij gekocht. Zo belandde ik
op de veemarkt in Groningen. We
zorgden dat we daar ‘s ochtends
om 4 uur waren en dan rond 7 uur
was de handel gedaan. Dan zaten
we nog een tijdje bij de Joodse vee
handelaren, die nooit een borrel
namen zoals de anderen, maar
altijd sterke koffie dronken. Die
mannen accepteerden mij want ik
wist waar je op moest letten. Mijn
11

Vervolg 'Mensen hun geschiedenis teruggeven'
In gesprek met Els Boon en Han Lettinck

vader fokte als hobby paarden,
dus ik had wel wat meegekregen.
Er was trouwens nog een vrouw op
de veemarkt, Rennie Dik, de enige
vrouwelijke slachter. Ze heeft nog
steeds een slagerij in Stadskanaal.”
Frits Heilbron was voor Els een be
langrijke steun bij het leggen van
contacten voor haar onderzoek.
Ze heeft er mooie herinneringen
aan. “Zo kwam ik bij het echtpaar
Salomon en Suze Dalsheim. Je
bent veel te mager, riep Suze toen
ze me zag. Tsores met soep zijn
minder erg, dan tsores zonder
soep, vond ze. Dus kreeg ik eerst
een bord kippensoep waar de
vetoogjes op dreven.”, lacht Els.
“Wat mij opviel was de levens
kracht van veel van deze mensen,
ondanks hun vaak gruwelijke er
varingen. Misschien heeft het te
maken met de vele vervolgingen.
Je moet altijd weer verder. In de
gesprekken met mensen die de
oorlog overleefd hadden viel mij
op dat mensen gewend waren om
in hun slachtoffer zijn te worden
aangesproken. Maar ik vroeg
juist naar hun leven van voor de
oorlog. Wanneer men daarover
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begon te vertellen merkte ik dat
het ze goed deed. Ik gaf ze als het
ware hun geschiedenis terug.”
Meer betrokkenheid en
loyaliteit
Nu het project in het Noorden
klaar is hebben Han en Els zelf een
nieuw project gestart, namelijk de
geschiedenis van de Joden van
Utrecht. Hierbij hebben zij veel
steun gehad van opperrabbijn Ja
cobs, die voor hen contacten heeft
gelegd en deuren heeft geopend.
Al meer dan 30 jaar zijn Han en
Els bezig met de geschiedenis van
Joodse gemeenschappen. Ze heb
ben een schat aan informatie en
kennis verzameld en hebben heel
veel mensen ontmoet. Ze heb
ben naast de mooie verhalen en
anekdotes ook vele verdrietige
en gruwelijke verhalen gehoord.
Wat betekent dit alles voor hen
zelf?
“De moeilijke verhalen
schreven we altijd in de zomer”,
zegt Els. “Dan konden we het toch
wat beter aan”. Verder vertelt Els
dat ze in ieder geval behoorlijk
kritisch is geworden op haar eigen
christelijke achtergrond en beiden
gevoeliger zijn geworden voor an
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tisemitisme. Ze zien het toenemen
en voelen verontwaardiging over
de onwetendheid en onverschillig
heid van mensen ten aanzien van
Jodendom en Israël. Els: “Ik be
grijp de angst vanuit de Joodse ge
meenschap best en ook de gesloten
heid die dat met zich meebrengt.
En laten we wel wezen. Hoewel
voor de oorlog Joden en niet-Joden
in de door ons beschreven gemeen
schappen in Groningen redelijk
goed met elkaar overweg konden,
was toch ook daar een vorm van
onderhuids antisemitisme. Er zijn
genoeg typisch Groninger uitdruk
kingen die daar van getuigen”.
We praten hier nog wat over door,
maar dan is het tijd voor een
kop heerlijke soep en een paar
boterhammen.
NB. Mensen die materiaal heb
ben dat mogelijk van belang
kan zijn voor beide historici voor
hun onderzoek naar het Jood
se leven van voor de oorlog in
Utrecht, kunnen contact opne
men met de redactie van JaGDaF.  
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Bestuur en redactie van JaGDaF wensen alle lezers een zoet,

voorspoedig en gezond 5777

De sjofar zorgt ieder jaar weer opnieuw voor het 'kippenvelgevoel': word wakker!

DaF
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Kennismaking met nieuwe inzichten in oude
wereldbeelden
door Janet Valk

Drs. Rami van der Molen is naast
chemisch en medisch analist, ook
archeoloog, Egyptoloog en Assyrio
loog. Binnen deze laatste vakge
bieden heeft hij enorm veel kennis
van de Oudheid verworven, welke
zich in de loop der jaren heeft ont
wikkeld tot nieuwe persoonlijke
inzichten. Hierover is Rami be
zig een boek te schrijven met de
titel: Grammatica als spiegel van
de menselijke ziel. Het wordt zijn
derde boek, eerdere boeken van
zijn hand zijn een Woordenboek,
en een Concordantie over Sar
cofaagteksten, die volgens hem
een sterke verbinding vertonen
met de wereld van de Tenach. Bij
Shalom Culture gaf hij een cur
sus over de stof voor zijn nieuwe
boek. Zijn verhaal was verdeeld
in 2 gedeeltes: een uiteenzetting
over het in de Oudheid heersen
de wereldbeeld en de ontwikke
ling van de taal en het schrift.
Volgens Rami ging men in het
Bronzen en IJzeren Tijdperk van
het wereldbeeld uit dat er een
onzichtbare en een zichtbare we
reld bestond, waartussen zich
een denkbeeldige of letterlijke
scheidslijn bevond. Tot de on
zichtbare wereld behoorde alles
wat nog geen vorm en geen naam
had, het ongeschapene, de vrouw,
de dood, de nacht, bloed, water en
vuur, slaven, gedachtes, cijfers,
het brandende braambos, de rooken vuurkolom, alsook de Tempel.
In het oude Egypte heerste de
god Atum in deze wereld, in de
Tora was dat Elohiem (in Bere
sjiet, bij de schepping in wording).
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Soemoerisch Schrift

In de grammatica zijn de letters
die bij de onzichtbare wereld ho
ren de letters M en W. De letter
M kun je nog steeds terugvinden
in woorden als makom (plaats),
misjkan (tabernakel), mizbeach
(altaar), dam (bloed), majiem
(water). De letter W in de woor
den weduwe, vrouw, schaduw.
Tot de zichtbare wereld behoorde
dat wat vorm en een naam heeft,
het geschapene, de man, de dag,
het nu, het leven (aangegeven met
de letter Hé, wat zich ontwikkelde
uit de eerste klinker E). De letter
bij deze wereld is de R, die staat
voor de mond waardoor de levens
adem stroomt, waarmee men
spreekt en creëert. In het oude
Egypte heerste de god Ré (zon)
in deze wereld, in de Tora is dat
JHWH. In de grammatica wordt
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de toevoeging van de letter Hé (le
ven) gebruikt om te laten zien dat
iets of iemand tot de zichtbare we
reld behoort. Zo kregen Awram en
Sarai een Hé in hun naam als te
ken van hun verbond met JHWH.
De grote verandering die Moshé
heeft doorgevoerd (beïnvloed door
zijn Egyptische achtergrond), is
volgens Rami dat hij de vrouw van
uit de onzichtbare wereld, waar zij
rechten noch betekenis had, naar
de zichtbare wereld heeft overge
bracht door toevoeging van de Hé
aan de vrouwelijke naam. De posi
tie van de vrouw werd een andere
dan die bij de omringende volke
ren, waar, zoals nu nog steeds in
de Islam, zij rechteloos, onzicht
baar en gesluierd was. Ook wedu
wen kregen van Moshé recht op
leven en nageslacht (zoals Ruth,
de stammoeder van het huis van
David) en mochten niet aan hun
lot worden overgelaten, zoals el
ders in de wereld de gewoonte was.
De priesters konden zich van de
zichtbare naar de onzichtbare
wereld verplaatsen nadat zij ze
kere rituelen hadden ondergaan.
Eerst vond er een zalving plaats
ter inwijding van hun dienst in
de Tempel en vervolgens moesten
ze zich houden aan vaste rituelen
als zich wassen en omkleden. Al
leen zo konden ze de werelden van
zowel het leven als de dood betre
den zonder te sterven. Nog steeds
kan men in het Jodendom restan
ten vinden van deze dualistische
wereldbeschouwing, waarbij zowel
mannen als vrouwen een rituele
wassing uitvoeren als men zich
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van de ene naar de andere we
reld beweegt. Zoals elke ochtend
na het wakker worden, op de be
graafplaats, na de maandstonde.
Rami vertelde dat ons scheppings
verhaal zijn oorsprong vindt in
Mesopotamië en begint met het
benoemen van alle dingen, die
voor creatie staan. Zonder naam
bestaat iets niet. Toen het schrift
ontstond (ong. 3000 jaar v.d.gew.
jaart.) hadden woorden en letters
magische scheppende krachten,
en om die te neutraliseren werden
letters gekanteld en op hun rug
gelegd, als zijnde ‘dood’. Woorden
werden in kaders geplaatst, zodat
ze zich niet ongemerkt zouden ver
plaatsen en een andere volgorde
zouden aannemen. Er werd veel
gebarentaal gebruikt en klinkers
bestonden nog niet behalve de E,
wat ‘leven’ betekent. Deze kiem
van leven bevond zich in de hut
waar men sliep, waar men dacht
elke nacht te sterven en ‘s och
tends opnieuw tot leven te komen
door de magische krachten van de
aarde. In de hut bevond men zich
in de verborgen, onzichtbare we
reld, buiten de hut in de zichtbare
wereld, waarbij de deuropening,
de drempel, de scheidslijn was. Op
deze scheidslijn, ook wel levens
lijn genoemd, waren de creatieve
krachten extra sterk. Aan weers
zijden van de drempel rezen de
deurposten uit de aarde op, die als
Jakhien en Boaz (de namen van
de 2 grote zuilen voor de Tempel
van koning Shelomo) als symbolen
van potentie en fysieke kracht aan
de ingang stonden. Hierbij zijn de
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Soemoerisch Heiligdom

letters B van Boaz en de K van
Jakhien van belang. De letter B,
of klanken die erop lijken zoals p,
f, v, drukken universeel de kracht
uit van potentie, bijv. in de woorden
papa, par (stier), pheuniks. De let
ter K, of erop gelijkende klanken q,
g, tj, zijn uitdrukking van fysieke
kracht, bijv. in het Chinese woord
Chi, groot, kroon van goud (ter
versterking van de fysieke kracht
van de koning). In de slaaphut
waar men elke dag opnieuw tot
leven was gekomen, liet men zich
ook begraven, in de overtuiging
dat dezelfde magische krachten
hen weer tot leven zouden wekken.
De hut was zo’n sterk symbool dat
bij opgravingen urnen zijn gevon
den in de vorm van een huisje. Dat
tot voor kort mensen van aanzien
zich onder de vloer van de kerk
lieten begraven gaat uit van de
zelfde gedachte: om als overledene
op díe plaats aanwezig te willen
zijn waar zich het goddelijke mys
terie van leven en dood voltrekt.

getipt van de grote hoeveelheid
informatie en inzichten, waarmee
Rami de visie op de wereld van ons,
cursisten, verrijkt heeft. Er wordt
uitgekeken naar zijn nieuwe boek!

Bloeme Evers overleed op 90-jarige
leeftijd, met achterlating van een
bijzonder gedachtegoed, een mengeling
van gevormd-zijn
door de Sjoa, diepe
religiositeit, een
voortdurende verkenning van de religieuze grenzen binnen het Jodendom
vooral waar het de
rol van de vrouw
betreft, een bijna onbegrensde tolerantie
maar ook een felheid
en verbetenheid als
het om Israël en de
continuïteit van het
Joodse volk ging.

U begrijpt, er kan in dit stukje
slechts summier iets worden aan
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De Muze van de Synagoge: het Hebreeuwse gedicht
door Wout van Bekkum

De Joodse traditie is een wereld
van componeren en zingen: “Zoals
bomen ruisen, zeeën bruisen, stor
men razen, dieren brullen – zoals de
hele natuur een uiting is van Gods
schepping, zo zullen de mensen
Hem eren met lied en gezang”.
Het Hebreeuwse woord shier werd
in eerste instantie vooral als ‘melo
die’ opgevat, maar later verviel de
scheiding tussen gezongen lied en
gesproken woord waardoor shier
een veel bredere betekenis kreeg.
In het Joodse gebed vervaagde
deze grens en ook nu geldt: wat
de voorzanger in de synagoge
voordraagt is geen zeggen maar
reciteren of zingen, of het nu om
de vaste gebedsteksten gaat of
om gezangen die op een feestdag
maar één keer per jaar in de li
turgie voorkomen. Niemand zal
beweren dat de Bijbel alleen maar
een gedicht is, toch wordt de Bij
bel eigenlijk voorgezongen en is
de Nederlandse benaming ‘voor
zanger’ voor chazzan heel passend.
In de Tempel van Jeruzalem
moet het een drukte van belang
geweest zijn tijdens de offerdien
sten en verdere bijeenkomsten
van priesters en gewone volk. Het
Psalmenboek leert ons dat gezang
en muziek samengingen; een heel
orkest was aanwezig om diverse
liederen te begeleiden. De latere
Rabbijnen waren zich hiervan
terdege bewust en spraken over
de plicht of zelfs de schuld om te
zingen. Om die reden beweren zij
dat Adam zijn verdrijving uit het
Paradijs had kunnen voorkomen:
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“Jij had mij liederen moeten toe
zingen omdat Ik jou gemaakt heb
en om wat Ik voor jou gedaan heb.
Maar jij hebt helemaal niet gezon
gen! Daarom moet ik Mezelf maar
toezingen”. Wat voor Adam geldt,
geldt voor een ieder: menselijke
woorden gericht aan God nemen
de vorm van zingen en gezangen
aan, dit is de beste benadering.
Niet alleen mensen, ook de engelen
zijn in de eerste plaats gemaakt
om te zingen. Nog steeds is het ge
bruik om bij het uitspreken van het
driemaal ‘heilig’ (qadosh, qadosh,
qadosh) even op de tenen te gaan
staan om zogenaamd dichterbij het
hogere te komen. Hierachter gaat
de gedachte schuil dat in hogere
sferen duizenden engelen de hele
dag in de weer zijn om hemelse
gezangen uit te voeren. Diverse
groepen engelen zingen elkaar toe
en treden ook gezamenlijk op in
de uitvoering van een hemelse of
kosmische liturgie. Talrijke Rab
bijnse tradities gaan hierop in
en daarbij wordt benadrukt dat
zodra Israël uit eigen vrije wil
God toezingt dit veel meer bete
kent dan in opdracht uitgevoerde
engelengezang. Israëls gezang is
essentieel: het is een ultiem bewijs
van trouw aan de Joodse traditie.
Tegen deze achtergrond is het
historisch begrijpelijk dat de sy
nagoge in de eerste eeuwen van
de gangbare jaartelling gedich
ten aan de bestaande gebeden
heeft toegevoegd. Dit gebeurde
in een tijd waarin de meeste Jo
den Grieks spraken maar He
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breeuws of Aramees lazen. Het
Hebreeuwse woord voor gedicht
is pioet, afgeleid van het Griekse
poietes, letterlijk ‘maker van ver
zen’ of ‘dichter’. Deze dichters
waren bepaald geen amateurs,
maar werden door Joodse gemeen
ten uitgenodigd om gedichten te
schrijven en die zelf op sjabbat en
feestdag voor te zingen. De eerste
dichters waren anoniem omdat zij
ervan uitgingen in dienst te staan
van de gemeenschap, maar naar
mate hun dichtkunst meer werd
aanvaard en zelfs werd overge
schreven om in andere gemeenten
te worden voorgezongen, wilden
zij hun naam kenbaar maken.
Dat deden zij door de letters van
hun naam aan het begin van een
versregel toe te voegen. Een be
kend voorbeeld uit de 5e eeuw is
y-n-y-y, te lezen als Yannai, een
dichter die meer dan duizend lie
deren heeft nagelaten. In de mo
derne, Joodse wetenschappen was
weinig bekend over deze vroege
pioet-traditie. Toen in 1897 in de
synagoge van Cairo tienduizen
den handschriften of fragmen
ten ervan werden ontdekt, bleek
meer dan 40% ervan uit gedich
ten te bestaan. Tot op de dag van
vandaag zijn onderzoekers bezig
om een beeld te krijgen van de
ontwikkelingen binnen de dicht
kunst van de synagoge. Ook is er
meer duidelijkheid over diverse
soorten gedichten: iedereen kende
al kinot of klaagliederen dan wel
selichot of boetegedichten die in
de zomer of vlak voor de grote
feestdagen worden gereciteerd. In
de huidige gebedenboeken, zowel
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in de siddoer (voornamelijk voor
de sabbat) als in de machzor (voor
feestdagen), komen gedichten voor
die onderdeel zijn van veel grotere
eenheden. Er is nu meer bekend
hoe deze losse gedichten bij el
kaar horen en bovendien worden
in de handschriften betere versies
van de teksten teruggevonden.
In 1992 heeft het Nederlands-Is
raëlietisch Kerkgenootschap (NIK)
mij verzocht om mee te werken
aan de samenstelling van een
nieuwe reeks machzorim waarin
veel meer plaats zou zijn voor de
pioetim. Het NIK accepteerde dat
de gedichten in hun oorspronke
lijke opzet met een alfabetische
volgorde van de versregels zouden
worden gedrukt, zodat de lezer in
zicht kreeg in de toepassing van
strofen en rijm. Dit bestond niet in
de oudere boeken waar alle regels
achter elkaar werden gedrukt,
heel onaantrekkelijk en voor bij
na niemand te begrijpen. Ook de
toenmalige Nederlandse vertaling
kon wel een opknapbeurt gebrui
ken en zo zijn in bovengenoemde
boeken de vernieuwde vertalingen
veel overzichtelijker afgedrukt.
De Rabbijnen waren hiermee
ingenomen en van Opperrabbijn
Meir Just (1908-2010) volgden lof
woorden voor het eerherstel van
de pioetim in de gebedenboeken.
Daarmee is de toegang van pioet
tot de bestaande liturgie nog niet
voltooid: vele voorzangers vinden
de gedichten lastig om te zingen
want de poëzietaal is moeilijk,
laat staan wat de verzen eigen
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lijk betekenen. Deze houding
bestaat al 200 jaar en heeft geleid
tot een degradatie van vele lie
deren waardoor ook hun melodie
verloren ging. Iemand die zich
daarom sterk bekommerde was
Oppervoorzanger Hans Bloemen
dal (1923-2015). Zijn grootste
bijdrage was het vastleggen van
de melodieën in de Amsterdamse
voorzangkunst. Ook Groningen
heeft zijn eigen traditie gekend
in de persoon van Juda Izak
Vleeschhouwer (1839-1913) en
recentelijk verscheen een cd met
zijn Gronings-Joodse melodieën.
Als het gaat om de handhaving
van pioetim in de moderne tijd is
de traditie van Spanje en Portugal
(Sefardisch) beter af dan die in
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Midden- en West-Europa (Asjke
nazisch). De afwijzing van de oude
gezangen wordt langzaam maar
zeker ongedaan gemaakt door
herintroductie ervan via website
en youtube. Sommige liederen zijn
echter nooit verloren gegaan: “Ga,
mijn geliefde, de bruid tegemoet,
de sjabbat zullen wij verwelko
men!” (lekha dodi liqrat kallah,
peney shabbat neqabbelah), een
mooi voorbeeld hoe eenzelfde
tekst in een keur van melodieën
is overgeleverd van Marokko tot
Duitsland, van Jemen tot Israël.
De grote kenner van de Joodse
dichtkunst, Leopold Zunz (17941886), heeft het treffend ver
woord: het Hebreeuwse gedicht
is de ziel van het Joodse volk.
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Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Brusselse appelen
Met Rosj Hasjana en de daaropvol
gende feestdagen voor de deur,
heb ik lang na moeten denken
een passend recept en een daar
bij horend verhaaltje te schrijven.
Laat men vooral niet vergeten
dat ik hier meer dan 25 jaar mee
bezig ben en al het bruikbare (ook
in mijn geheugen!) zo’n beetje
de revue heb laten passeren.
Gelukkig at ik een dezer dagen bij
een goede vriendin. Bij het gerecht
dat zij aan het voorbereiden was
kwamen vier appels voorbij. Een
soort ‘hersenflits’ ontstond in
mijn geheugen. Jawel, wat maak
te mijn moeder ook alweer dik
wijls op Rosj Hasjana (trouwens
ook wel eens bij het ‘aanbijten’
na Jom Kippoer als afsluiting)?
De Brusselse appelen! Een meer
dan verrukkelijk dessert, waar
mijn broer en ik, als bijzonder slech
te eters, ons echt op verheugden.
Even een zijweggetje. Dat recept
had mijn moeder op een of ander
briefje en dat ben ik na de diverse
verhuizingen kwijtgeraakt. Maar
toen zij mij in 1963 het kookboek
Elektro Kookboek cadeau gaf,
stond het recept daar gewoon in.
In 1963 was ik 1 jaar getrouwd
en woonden wij voor het eerst
in een eigen huis in Loener
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sloot. Mijn moeder overtuigde
mij vooral een elektrisch fornuis
aan te schaffen met een volledig
pleidooi voor het elektrisch ko
ken (dat deed zij al vele jaren).
Ik moest ongeveer zo’n beetje
nog léren koken. Natuurlijk had
ik heel wat van onze moeder ge
leerd (ja, mijn broer ook). Maar
toch heb ik veel aan dat, inmid
dels beduimelde, kookboek gehad.
Nu heb ik een kast vol met kook
boeken, die ik nauwelijks nog
gebruik. Behalve als ik nog een
enkele keer die Brusselse appe
len maak, wel met mijn eigen
variaties. Ook als we vroeger
gasten ontvingen, was dit des
sert een wonderbaarlijk succes.
En ja, natuurlijk staat het ook op
internet, maar niet mijn recept.
Het belangrijkste onderdeel van
het recept is een zoet soezendeeg!
En daarvoor heb je nu eenmaal
een recept nodig – de verhoudingen
van de diverse benodigdheden voor
soezendeeg luisteren heel nauw.
Voor ik aan het recept begin,
kan ik het niet nalaten een pas
sage uit het voorwoord (bij de 17e
druk) van dit kookboek te citeren,
1963 dus, overigens zonder jaar
tal voorin. Dat vermeldde men
niet altijd, maar ik weet nog pre
cies wanneer ik het gekregen heb.
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“Gezien de moderne inzichten over
de invloed van de voeding op de
gezondheid van de mens zal een
kookboek zich niet uitsluitend mogen laten leiden door de culinaire
geneugten, hoe belangrijk deze
laatste ook zijn. (…) Wanneer men
dit kookboek bestudeert en de recepten navolgt, behoeft er aan de
zo geprezen kunst tot eten niets te
ontbreken. De wijsheid zich door
alle beschreven heerlijkheden niet
te laten verleiden tot te veel eten
zal de gebruiker zelf moeten opbrengen.” (…)Het ‘Elektro Kookboek’ geeft in de hoofdstukken over
‘Gezonde Voeding en Praktische
Raadgevingen’ de weg aan tot
deze verantwoorde samenstelling
van maaltijden en het praktisch
voeren van de huishouding. (…)
Prof.dr. C. Den Hartog
En dan nu het recept van
Brusselse Appelen
Benodigdheden
4 stevige zachtzure appelen
een paar eetlepels gelei of jam
soezendeeg van:
1 dl water
45 gram boter
zout
60 gram bloem
2 eieren
50 gram suiker
Het is aan te bevelen de oven voor
te verwarmen op 200 graden.
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Schil de appelen, boor de klokhui
zen eruit, schik deze in een vuur
vaste schotel en vul elke opening
met wat gelei of jam. Hier volgt
mijn eerste variatie: ik maakte
partjes van de appelen en verdeelde
daaroverheen de gelei of jam (dik
wijls gebruikte ik abrikozenjam).
Giet ca. een halve centimeter
water in de schotel en bedek
de appelen met het soezendeeg.
Plaats de schotel op het rooster
middenin de oven en laat het deeg
gaar en lichtbruin worden in 30 mi
nuten op 200 à 225 graden Celsius.  
Bereidingswijze van het zoete
soezendeeg (kookdeeg)
Weeg de hoeveelheden nauw
keurig af. Een teveel aan bo
ter maakt het deeg te zwaar,
waardoor het soezendeeg onvol
doende zal uitrijzen. Een te klei
ne hoeveelheid bloem maakt dat
het soezendeeg te slap wordt.
Breng het water met de boter en
het zout aan de kook bij de hoog
ste stand van de warmtebron.
Schakel direct op 0, voeg ineens
alle (gezeefde) bloem toe en roer
deze vlug door de vloeistof heen,
zodat na enkele ogenblikken het
deeg als één bal van de wand
en de bodem van de pan loslaat.
Neem de pan van de kook
plaat af en laat de inhoud
een paar minuten afkoelen.
Voeg één voor één de hele eieren
toe en roer telkens zolang, tot ie
der ei afzonderlijk geheel door
het deeg is opgenomen (ik ge
bruikte wel zo’n elektrische klop
per toen ik die eenmaal had).
Voeg
vervolgens
de
suiker
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toe en roer net zolang totdat
het zalfachtig en glanzend is.
Nu volgen twee door mij toege
voegde variaties. Ten eerste ver
dubbelde ik meestal de hoeveel
heden vanwege het aantal gasten
aan tafel (niet wat de appels be
treft). Ten tweede een spectaculai
re toevoeging. U moet proberen de
schotel in de oven te zetten bij het
begin van de maaltijd, erop reke
nend dat het dessert gereed is na
het laatste gerecht van de maal
tijd. U zet dan met veel bravoure
de kokendhete schotel midden op
tafel, giet er een klein beetje cog
nac, calvados of een andere ont
vlambare alcoholhoudende drank
overheen, en flambeert de schotel!
Succes gegarandeerd, en lekker…!
(De alcohol verdampt vrijwel
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meteen, en is niet terug te proe
ven.) Dit is uiteraard niet nodig.
Tenslotte raad ik u aan voor u
dit gerecht uw gasten voorzet,
het eerst maar eens te probe
ren. Het is zo lekker, dat u daar
geen spijt van zult hebben.
Lijkt me aardig een of andere re
actie van iemand te ontvangen
die het geprobeerd heeft. Een
beetje klatsjen met dit recept is
niet mogelijk (wat het soezen
deeg betreft). Realiseert u zich
dat ik al die jaren (vóór het digi
tale tijdperk!) dit kookboek over
al mee heen gesleept heb voor
het behouden van dit recept!
Perfect voor het Nieuwe Jaar 5777!
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Rondom boeken

samengesteld door Erik Kweksilber en Ruth Lipschits

Nieuw verschenen
Pauline Micheels De waar
heidszoekster – Henriëtte
Boas, een leven voor de Joodse
zaak
Ze sloeg bijna geen dag over:
Henriëtte Boas, de ongekroonde
koningin van de ingezonden brief,
die altijd eindigde met ‘Henriëtte
Boas, Badhoevedorp’. De vrouw
die zich haar leven lang inzette
voor de ‘Joodse zaak’ krijgt
terecht een biografie. Bijna elke
dag schreef ze wel een of meer
ingezonden brieven. Ze was de ex
terne waakhond van om het even
welke redactie: geen onjuistheid
of overhaaste conclusie ontging
haar scherpe lezersblik. Maar
Henriëtte Boas (1911-2001) was
meer dan een brievenschrijfster.
Ze zette zich haar leven lang in
voor zaken die met haar Joodse
achtergrond te maken hadden en
speelde een belangrijke rol in de
affaires rond Friedrich Weinreb
en Pieter Menten,
€ 22,50
Ian Buruma Hun beloofde
land - mijn grootouders in tij
den van liefde en oorlog
In dit boek vertelt Ian Buruma
het verhaal van zijn grootouders
Bernard Schlesinger en Wini
fred Regensburg, de in Londen
geboren kinderen van DuitsJoodse immigranten. Hun liefde
hield zestig jaar stand, hoewel
de geliefden jaren van elkaar
gescheiden waren. Want tijdens
de Eerste Wereldoorlog diende
Schlesinger in Frankrijk en het
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Het gezin verhuisde naar Amster
dam, maar al gauw waren ook
daar de Joden niet meer veilig.
Miriam Merzbacher-Blumenthal
is een overlevende van de Holo
caust. Zij werd in 1927 in Ber
lijn geboren en woont nu in de
Verenigde Staten. In de jaren
negentig begon zij af en toe een
herinnering op te schrijven, soms
in het Duits, soms in het Engels,
die zij dan rondstuurde aan enke
le vrienden. Een verzameling kor
te schetsen van kleine en grote
belevenissen.
€ 8,90

Midden-Oosten, in de Tweede
in India. Ze schreven elkaar
brieven, bijkans dagelijks, waarin
ze vertelden over hun leven, maar
ook over kunst, muziek en hoop.
De brieven vormen de basis van
Buruma’s verhaal.
Hun beloofde land is een eerbe
toon van Ian Buruma aan zijn
grootouders, die erin geslaagd
zijn hun gezin met toewijding en
liefde door twee wereldoorlogen te
loodsen.
€ 24,99
Miriam Merzbacher-Blumenthal Een meisje uit Berlijn
Berlijn 1937: "Je kunt als Jood
niet in Duitsland blijven, "zei
haar moeder. "Jij zou naar een
andere school moeten omdat je
niet op je oude school mag blijven,
en wie weet wat Hitler allemaal
nog meer gaat bedenken. We moeten hier weg voordat het te laat
is."
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Clarice Lispector De ontdek
king van de wereld
De Braziliaans-joodse auteur
Clarice Lispector werd in 1922
in Chechelnik in de Oekraïne
geboren. Bij uitbarstingen van
antisemitisme werd haar moeder
het slachtoffer van een groepsver
krachting. Haar ouders vluchtten
naar Brazilië. Ze verloor haar
moeder daar toen ze negen jaar
oud was, en verhuisde in 1934
met haar familie van Recife
naar Rio de Janeiro waar ze
haar school afmaakte en rechten
studeerde
In Rio groeide zij uit tot een lite
raire grootheid met een naam die
op ieders lippen lag. Tussen 1967
en 1973 schreef zij zogenaamde
crônicas in de zaterdageditie
van Jornal do Brasil. Deze men
geling van essays, aforismen,
gesprekken, gedachtestromen,
herinneringen en mijmeringen, in
Brazilië in 1984 in boekvorm ver
schenen onder de titel A Desco-
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berta do Mundo, levert bij elkaar
een prachtig zelfportret op, waar
uit de lezer veel te weten komt
over haar persoonlijke leven:
haar geschiedenis, herinnerin
gen, obsessies en opvattingen.
‘Ik ben zo mysterieus dat ik mezelf niet begrijp,’ schrijft Clarice
Lispector op 13 juli 1968 in haar
wekelijkse zaterdagcolumn. Ver
taler Harrie Lemmens schrijft
in zijn nawoord bij deze uitgave:
‘Alsof ze een spiegel wil zijn
van de lezers, die haar steevast
omschrijven als raadselachtig,
hermetisch, ondoorgrondelijk,
enigmatisch en, dus, mysterieus.
Maar ook als aangrijpend, diepfilosofisch en emotioneel. Een
sfinx, dat statige Egyptische
wezen dat de toerist aankijkt alsof
het niet begrepen wil worden.’
€ 24,99
Benjamin Moser Clarice
Lispector, de biografie
Ze wordt vergeleken met Borges,
Kafka en Nabokov, “die vrouw
die eruitzag als Marlène Dietrich
en schreef als Virginia Woolf”, en
beleeft een golf van populariteit
over de hele wereld, veertig jaar
na haar dood: Clarice Lispector
(1920-1977).
€ 23,99

Jeugdboeken
JaGDaF is in principe bedoeld
voor volwassenen. Bij alle volwas
senen die JaGDaF lezen zijn ech
ter vast en zeker wel enkele opa’s
en oma’s...
David Grossman heeft in ieder
geval tenminste drie in het Ne
derlands vertaalde jeugdboeken
geschreven. Maar David Gross
man zou David Grossman niet
zijn als ‘achter’ de tekst van de
jeugdboeken niet een universele
boodschap verborgen zou liggen.
Duel (1992)
David heeft twee geweldige vrien
den, meneer Rosenthal en Vera,
die een spannende winkel met
tweedehands spullen hebben. Hij
houdt niet van voetballen, daar
maken zijn ouders zich ernstige
zorgen over. Vriendschap – daar
gaat dit boek over.
(Waarschijnlijk alleen nog anti
quarisch te verkrijgen.)

De omhelzing (2010)
Met illustraties van Michal
Rovner
“Een prachtige verdediging van
de eenzaamheid én de liefde.” (La
Repubblica)
Iedereen is uniek en speciaal,
zegt de moeder van Ben, en daar
mee verwoordt ze de hartverwar
mende kern van dit verhaal.
€ 12,95
De zonneprinses (2015)
Illustraties Michal Rovner
In dit boekje gaat het om de we
reld waar de verborgen magie van
het alledaagse op de voorgrond
staat. Met een fenomenaal oog
voor detail.
Wie vindt het nog bijzonder dat
de zon iedere dag weer opnieuw
opkomt en ondergaat?
€ 14,95
De omhelzing en De zonneprinses
zijn beide beeldschone (letterlijk!)
gebonden boekjes. Uitgegeven bij
Cossee, Amsterdam. Persoonlijk
zou ik ze graag in hetzelfde for
maat gezien hebben.
Ruth Lipschits

Sterres ogen en mama's ogen
schitterden,
en ze zeiden allebei: "Goeiemorgen, zon!"
Daarna stapten ze op hun fiets,
reden naar huis en aten een omelet met basilicum.
Illustratie uit De Zonneprinses
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Afscheid van Nes Ammim
door Ruth de Jong-Hotze

Gisteravond waren wij op de
afscheidsreceptie van dr. Rainer
Stuhlmann, studieleider in Nes
Ammim, de voormalige kibboets
gesticht door Duitse en Neder
landse christenen in 1963.
Zijn visum voor vijf jaar was
afgelopen en dat betekent voor
niet-Joden het einde van het
verblijf in Israël. De goedmoedige
en zeer belezen theoloog uit het
Rheinland leek niet droevig,
omdat hij zeker weer als toe
rist zal terugkeren. Aan niets
was te zien dat hij er al een zeer
vermoeiende, zeer warme dag
had opzitten. Ook in Jerusalem
had hij afscheid genomen, want
hij was al een begrip geworden.
Rainer stond dan wel onder de
bevelen van de besturen van
zowel het Duitse als het Neder
landse bestuur van Nes Ammim,
hij was het echter die het de
laatste jaren hier voor het zeggen
had. Hij boog langzaam maar
zeker de doelstelling om van het
begin; namelijk als christenen
een bijdrage te leveren aan de
Joodse staat met name tegen de
achtergrond van de Shoa, en naar
de ontmoetingsplek bij uitstek te
worden voor de Joods-Arabische
dialoog.
Dat heeft voor verwarring ge
zorgd, daar de Europse achterban
zich niet geheel lijkt gerealiseerd
te hebben wat dit voor consequen
ties had. De voormalige kibboets
drijft op vrijwilligers. Velen onder
hen hebben deze omslag niet
geweten of niet begrepen. Een
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aantal jaren geleden heb ik eens
deelgenomen aan een uitstap met
hen in een natuurgebied, waarbij
ik de gelegenheid kreeg nader
kennis te maken. We liepen op de
resten van een grote boerderij uit
de Turkse periode, die verwoest
was tijdens de Onafhankelijks
heidoorlog in 1948. “Opgeruimd
staat netjes”, riep iemand. Ik
verzocht de persoon zich nader
te verklaren. De man schetste
een versie die ik in de periode
dat ik in de settlements op de
Westbank werkte, bijna dagelijks
hoorde: deportatie van de Arabie
ren, zodat het land helemaal kon
worden zoals God dat beloofd
had. Anderen, meestal ouderen,
bleken een jaar van hun leven
gesteld te hebben in dienst van
de Wiedergutmachung. Voor
hen waren Joden vooral nog de
slachtoffers van het Naziregime.
En dan was er nog een groep, de
grootste, van vrolijke jongeren
die zo’n jaar in een warm land
vooral zagen om de liefde te
ontdekken, los van het ouderlijk
gezag. De nachtelijke partijen op
het strand waren misschien wel
de grootste reclame voor deze
ideëele plek geworden. Een merk
waardige mengeling van mensen,
ideeën en intenties, die gemak
kelijk tot ontvlamming hadden
kunnen komen, ware het niet
dat het aflopen van het visum
steeds weer zou ingrijpen. Zoals
Rainer zelf, had de receptie een
informeel karakter. In de korte
schemering konden we elkaar nog
net onderscheiden. Blonde meisjes
uit Noord-Duitsland staken tuin
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toortsen aan en droegen bladen
met bekertjes roompudding, een
leftover van het boegbeeld van
Nes Ammim: het hotel. Ik zag
maar weinig bekende gezichten.
Natuurlijk de meeste vrijwilligers
waren alweer gewisseld. Die
wisseling sinds de stichting heeft
ervoor gezorgd, dat zich nooit
een echt karakter kon rijpen. Of
misschien was dat juist wel het
eigene ervan. Als een vreemde
eend in de bijt, die met name
uit de orthodoxe hoek met groot
wantrouwen werd gevolgd. Im
mers, menig christelijke instantie
was naar het Heilig Land geko
men om de boodschap van Jezus
te verkondigen. De rabbijn van
de orthodoxe gemeente in het
naburige Nahariyya, Aharon
Keller, heeft er aanvankelijk alles
aan gedaan om ervoor te zorgen
dat dit merkwaardige instituut
niet van de grond zou komen.
De liberale Joden ter plaatse
waren echter een andere mening
toegedaan en ondersteunde het
idee van Nes Ammim.
Na zeven jaar strijd, zo vertelt
dr. Rainer trots, zag hij dat het
toch om een andere groep van
christenen ging. De rabbijn was
geroerd door het initiatief en bood
aan als docent voor het studiecen
trum op te treden. Inmiddels was
er een band met de Arabische
bevolking uit de omgeving opge
bouwd, doordat zij als arbeiders
werkten in de boomgaarden en
de kassen. Toen die grotendeels
werden afgestoten, bleef die
band bestaan en zou dat de basis

JaG

Bloeme Evers-Emden
Een herinnering

worden voor het nieuwe ideaal:
de Joods-Arabische dialoog. Een
wat geforceerd gegeven, waar
de gemiddelde Israëli, zeker in
Galilea zich niet mee bezighoudt.
De grootste bijdrage van Rainer
was echter zijn menslievendheid,
toch de kern van ‘shalom’. Zijn
afscheid was voor ons ook een
afscheid van Nes Ammim, een
tijdelijk verschijnsel in de Joodse
staat, dat nu bijna al een geheel
nieuw - Joods- dorp is geworden...
Op 3 augustus jl. verschenen in
het Friesch Dagblad
Ruth de Jong-Hotze stelt reac
ties op haar column zeer op prijs;
haar e-mailadres is:
ruthdejonghotze@gmail.com

Voor de gemeenschap
zette Bloeme zich vol
vuur in. Eerst met
haar man en kinderen
en na zijn dood en na
het vertrek naar elders
van de kinderen, was
zij de moeder van Sjoel
West in Amsterdam,
waar als gevleugelde
uitdrukking aan de
wand de uitspraak van
haar man Hans z.l. is
te lezen: als alles is
verpest, is er altijd nog
Sjoeltje West.
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Uitnodiging

Voor de Algemene Ledenverga
dering van de Vereniging JaG
DaF te Groningen te houden op
30 oktober 2016 in Groningen*.
Aanvang 19.30 uur.

Bloeme Evers-Emden
1926 - 2016
Foto: Internet

Vele necrologieën in diverse
dag- en weekbladen. Zij was een
bijzondere vrouw. Ik wil slechts
een herinnering met u delen die
haar typeert ten voeten uit.
Een aantal jaren geleden wilde ik
een column uit het NIW (Nieuw
Israëlietisch Weekblad) van haar
overnemen. Uiteraard moesten
we daar toestemming voor vra
gen. Ik mailde haar, legde uit wat
en voor wie JaGDaF bedoeld is,
en kreeg als antwoord: “Ik vind
het een eer dat jullie mijn column
over willen nemen!”
Ruth Lipschits

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen voorzitter
3. Jaaroverzicht bestuur
2015
a. Resultatenreke
ning 2015
b. Begroting 2016
4. Benoeming kascommissie
5. Jaarlijks vast te stellen
contributie
Het bestuur stelt voor de
contributie te handhaven
op € 18 per jaar.
6. Rondvraag
7. Sluiting
Het bestuur verzoekt de leden
die de vergadering wensen bij
te wonen, zich uiterlijk 16 ok
tober op te geven bij het secre
tariaat, Anton Mauvestraat 9,
8932 KH Leeuwarden; telefoon
058 2121524 of e-mail: ietschab
bing@hotmail.com waarna voor
toezending van de bij de agenda
behorende stukken zal worden
zorggedragen.
Bestuur van de Vereniging
JaGDaF.
* Het Bestuur zal de locatie be
kend maken, zodra er inzicht is
in het aantal leden dat gehoor
geeft aan deze uitnodiging.
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A bisl Yiddish Zumer in Weimar
door Lex van der Star

Zaterdagmorgen 23 juli: ongeveer
50 deelnemers uit 16 verschillende landen verzamelen zich
om 10 uur in de Muziekschool
van Weimar voor een achtdaagse
workshop Yiddische Muziek. Er
is geen gedetailleerd programma,
geen bladmuziek. Eind van de
week op zaterdagavond staat het
openbare slotconcert geprogrammeerd. Buiten en binnen is het
30o C. Het werd een fantastische
week!
Van 10 juli tot 12 augustus vond
voor de 11e keer het Festival ‘Yid
dish Summer’ in Weimar plaats.
Dat betekent in vijf weken meer
dan 100 concerten, workshops,
vrije optredens in de open lucht
en andere activiteiten. Centraal
staan Yiddishe taal, muziek, dans,
literatuur en koken. Het program
ma richt zich zowel op kinderen
als volwassenen. Het begon alle
maal in 1999 met een weekend
workshop. Nu is het uitgegroeid
tot een van ‘s werelds vooraan
staande zomerprogramma’s voor
studie, ontwikkeling en optredens
betreffende oorspronkelijke en he
dendaagse Yiddische cultuur. Veel
succesvolle Yiddische musici heb
ben hun roots in het Festival. Dr.
Alan Bern licht op de website yid
dishsummer.eu toe waarin het fes
tival zich onderscheidt van andere
workshops en festivals. Yiddish
Summer Weimar (YSW) heeft be
wust gekozen voor een integrale
benadering. Een benadering vol
nesjomme die nauw aansluit bij de
Joodse/Yiddische levensfilosofie.
Muziek, dans en literatuur zijn
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sterk verbonden met het dagelijks
leven. In de shtetl van vroeger
en nog steeds in het hedendaags
Jodendom. Met iedere avond een
concert of openlucht optreden werd
Yiddiskeit zichtbaar in Weimar.
In de instrumentale workshop
waar ik aan deelnam werden
die relaties door de docenten ook
steeds gelegd. Zo vertelde accor
deonist Joshua Horowitz in een
boeiende presentatie over de rela
tie tussen de synagogale muziek,
klezmermelodieën en zelfs he
dendaagse melodieën als ‘O when
the Saints’, ‘Love me tender’, tot
aan een motief van Wagner toe.
De Israëlische violist, danser, ac
teur, en zanger Amit Weisberger
belichtte aan de hand van mu
ziek- en dansfragmenten en twee
chassidische legenden van Buber
het concept ‘Gilgul’, een kabba
listische visie op transmigratie
van de ziel naar haar of zijn oor
spronkelijke bron (reïncarnatie).
Stefan Puchalski nam ons aan de
hand van een muzikale presenta
tie mee in de resultaten van zijn
studie naar verbindingen en ver
schillen tussen Poolse volksmu
ziek, volksmuziek van de Balkan
en de traditionele Yiddische mu
ziek in Centraal Europa. Tijdens
zijn veldonderzoek ontketende hij
regelmatig felle discussies waarbij
de Joodse oorsprong van volksmu
ziek werd betwist. Met zijn onder
zoek bewijst hij het tegendeel. Voor
fijnproevers verzorgde klarinettist
Joel Rubin een muzikale lezing
over de authentieke versieringen
in melodieën. Daarnaast werd er
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veel, héél veel zelf gemusiceerd:
in het orkest, in de ensembles en
in de instrumentgroepen. En al
lemaal ‘by ear’ om toch vooral de
melodie goed in je op te kunnen ne
men, niet te worden vastgepind op
de bladmuziek en vooral samen de
muziek inhoud te kunnen geven.
Eén bijzonder concert wil ik er
uit lichten: het concert van het
Amerikaans-Joodse trio Veretski
Pass, samen met Joel Rubin. De
musici waren bij het samenstellen
van het programma geïnspireerd
door het verhaal ‘The Gilgul Fun
a Nign’ (De reis van een melodie)
van de Pools-Joodse auteur J.L.
Peretz. In dat verhaal beschrijft
Peretz “de kracht van een muzika
le draad om zichzelf in de levens en
dromen van degene die haar horen
te weven” (Journal of Synagogue
Music, Saul Meisels, Vol 17-18,
1987). Een vergeten traditie wordt
een belangrijke erfenis en maakt
heden ten dage weer deel uit van
de seculiere Joodse traditie. Het is
de grote verdienste van Horowitz,
Puchalski, Rubin en hun collega’s
dat zij een groot aantal vergeten
melodieën hebben weten te recon
strueren en opnieuw hebben gear
rangeerd. Vanzelfsprekend met
behoud van de oorspronkelijke
muzikale elementen. Zij hebben
deze studie uitgevoerd voortbor
durend op de collectie en notities
van Moshe Beregovski, een Jood
se ethnomusicoloog, docent en di
rigent geboren in de Oekraïne die
leefde van 1892 tot 1961. Op basis
van hun archiefonderzoek en het
veldonderzoek onder lokale mu
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Veretski Pass & Joel Rubin in de Alte Synagoge Erfurt
Foto Lex van der Star

sici is de relatie tussen de Joodse/
Yiddische volksmuziek en Poolse
volksmuziek door deze studie aan
getoond. Het hedendaagse klezmer
repertoire is hiermee verrijkt met
een groot aantal in de vergetelheid
geraakte klezmermelodieën als
Obereks, Kujawiaks, Krakowiaks
en Joodse polka’s. Melodieën die
in het algemeen worden bestem
peld als van Poolse oorsprong!
Het concert vond plaats in de
prachtige Alte Synagoge van Er
furt. De Joodse gemeenschap en
het gebouw kennen vanaf de 11de
eeuw een zeer bewogen geschiede
nis waarin opbouw, vervolging en
verwoesting elkaar met regelmaat
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opvolgen. Begin 1950 is besloten
tot de bouw van de Neue Synagoge.
Deze is in oktober 1952 geopend en
biedt tot op heden onderdak aan de
Joodse Gemeente van Erfurt e.o.

En hoe het afliep? Dankzij de
voortreffelijke en bezielende lei
ding van Christian Dawid en de
uitstekende docenten werd het
slotconcert voor een uitverkoch
te zaal een groot succes!

Uw familie is uitgeroeid, maar uw leven is gered. Nu
heeft u zelfs achterkleinkinderen. Ontroert dat u?
Dat niet alleen, het vervult me met een groot geluk. Maar
ik denk aan die zeer velen die dit geluk niet hebben
mogen smaken. Daar ben ik heel bitter over.
Dat wordt niet minder.
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Monument voor Jacob Israël de Haan
door Mischa van Huijstee

Op 2 juli was het zover. In het
park achter de Koepelkerk in
Smilde werd op een steenworp
afstand van zijn ouderlijk huis
een monument voor Jacob Israël
de Haan onthuld. Het bestaat
uit een gedicht gebeiteld in hard
steen rustend op een zwerfkei
die is opgegraven in Smilde. De
beeldhouwer Bertus Onderwater
wil met deze kei naar de geboor
tegrond van de Haan verwijzen.
Wethouder Gert Jan Bent vond
het naar eigen zeggen een grote
eer om het monument voor Ja
cob Israël de Haan te onthullen.
In zijn toespraak memoreerde
hij niet alleen aan de belangrijke
rol die de geboren Smildeger in
de geschiedenis heeft gespeeld.
Hij zag in het monument boven
dien een aanzet tot de renovatie
van het park achter de Koepel
kerk. "Met dit bijzondere beeld
is als het ware een eerste steen
gelegd op weg naar een prach
tig gerenoveerd park", aldus de
wethouder. Ook deskundige Gert
Hekma sprak vol lof over het ini
tiatief om meer bekendheid te ge
ven aan Jacob Israël de Haan en
roemde de Smildeger grond om
zijn vruchtbaarheid: "Deze aarde
brengt prachtige mensen voort".
Hij verwees hiermee niet alleen
naar De Haan maar ook naar
zijn eveneens bekende schrijven
de zus Carry van Bruggen.
Het publiek, de sprekers, de dich
ter, de muziek en ook het weer
zorgden voor de juiste omstandig
heden om Jacob Israël de Haan
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Jacob Israël de Haan, Verzamelde Gedichten II
Kwatrijnen

eens flink in het zonnetje te zet
ten, ledereen die graag meer wil
weten over het leven en werk van
Jacob Israël de Haan krijgt bin
nenkort nog een uitgelezen kans.
Op 28 september geeft Jan Fontijn
een lezing in de bibliotheek van
Smilde. Hij heeft onlangs een be
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langrijke biografie (1,5 kilo) over
De Haan afgerond en kan daar
zeer enthousiast over vertellen.
Uit de Smildeger Neiskrant
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The 36 Unknown, Thirty-Six Etchings
Ben-Zion 1971-5

Ets nummer 4, de houthakker
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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
>25 september
Jofeldag van 10.30-18.30 uur in
Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH in
Leeuwarden.
Entree € 30 contant op de
Jofeldag, waarvoor u uit 30
verschillende activiteiten kunt
kiezen. Natuurlijk wordt de
catering weer verzorgd door
WIZO Friesland. Voor meer
info http://site.google.com/site/
jofelcultuur
>28 september
20.00 uur, Openbare Bibliotheek
Smilde, Koningin Julianastraat
65, 9422 HB Smilde. Jan
Fontijn geeft hier een lezing over
’Jacob Israël de Haan’. Entree
€ 6. Info en reservering info@
bibliotheeksmilde.nl
Hier vind je meer info:
www.bibliotheeksmilde.nl/
component/gids/event/6495674lezing-jacob-israel-de-haan-doorjan-fontijn
>28 september
10.30 uur, restaurant de
Koningshof, Prinsenweg 1,
8443 DN Heerenveen, met als
afsluiting om 12.30 uur een
lekkere lunch. Het programma
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van Mifgasjiem is nog niet
bekend. Bijdrage € 12,50. Opgave
Richard Frankfort 0592 399366
of Richard@Frankfort7.nl of
Ro Dalsheim tel. 06 23502077
rodalsheim1937@gmail.com
>29 september
Worden de bestelde planten, met
goede wensen voor Rosj Hasjana,
bezorgd door vrijwilligers van
WIZO afd. Friesland en de
certificaten verstuurd. Info
wizofriesland@hotmail.com
>26 oktober
10.30 uur, zie 28 september
Mifgasjiem.
>1 november
19.30-21.30 uur, Eeltsje Hiem,
Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ
Leeuwarden. Op deze avond
van het Genootschap Nederland
Israël, spreekt Hannah Luden,
voorzitter CIDI. Het onderwerp
is: ‘Het werk van het Centrum
voor Informatie en Documentatie
Israël’. Info
www.gnileeuwarden.nl
>8 november
19.30-21.30 uur, Tresoar,
Boterhoek 1, 8911 DH
Leeuwarden. Jan Verwaal geeft
een interpretatie van het Bijbelse
woord ‘Bamah’. Kosten € 12,50
inclusief koffie en thee. Minimum
aantal deelnemers 10. Info en
opgave joodsestudiesfriesland@
gmail.com of tel. 06 11730987.
>29 november
19.30-21.30 uur, Eeltsje Hiem,
Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ
Leeuwarden. Dr. Bart Wallet
spreekt deze avond, met als
onderwerp ‘Het huidige antisemitisme en anti-zionisme’.
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Info www.gnileeuwarden.nl
>30 november
10.30 uur zie 28 september
Mifgasjiem.
Groningen
>12 juni t/m 25 september
Synagoge, Folkingestraat 60,
9711 JZ Groningen, expositie
‘Getuigen langs het Spoor’ Entree
ook voor instap-rondleiding
€ 5, kinderen t/m 16 jaar gratis.
Afspraak voor groepen, email
info@synagogegroningen.nl
tel. 06 2819 2619 op werkdagen
tussen 13-17 uur. Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag en zondag 1317 uur. Voor info
www.synagogegroningen.nl
Drenthe
>23 juli tot heden
Op 23 juli was de officiële opening
van buslijn 522. Deze buslijn
pendelt tussen Station Assen (bus
standplaats) Stationsplein 2 en
het Herinneringscentrum Kamp
Westerbork zodat het museum
beter bereikbaar is met openbaar
vervoer. De busverbinding is te
vinden in routeplanner 9292OV.
Voor info en openingstijden www.
kampwesterbork.nl
Synagoge Zuidlaren
>27 oktober
20.00 uur Synagoge-lezing
door Jacob de Leeuwe in
samenwerking met de werkgroep
Kerk en Israël. Jacob de
Leeuwe (arts) is groot kenner
en beoefenaar van de Joodse
traditie.
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>13 november
15.00 uur het ensemble
Florilegium Pelargonium speelt
kamermuziek op kopieën van
oude instrumenten.
>18 december
Celloconcert; hanneke Rouw
speelt derde en vijfde suite van
Bach.
>28 december
Chanoekaconcert samen met
PJGNN. Na afloop aansteken van
de Chanoekia.
Reserveren gewenst: info@
synagogezuidlaren.nl, tel. 050
4061210. Entree €10; leden van
de Vereniging en begunstigers
Drents Landschap € 8,50.
Landelijk
>van 1 september 2016 tot en
met 7 januari 2017
Museum Sjoel Elburg Graaf
Hendriksweg 2, Elburg
presenteert ruim vijftig werken
van de joodse kunstenares
Hanna Oren-Huppert. Info www.
sjoelelburg.nl of info@sjoelelburg.
nl of tel. 0525 681546.
Joods Cultureel Kwartier
Het Joods Historisch Museum,
het JHM Kindermuseum, de
Portugese Synagoge en de
Hollandsche 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 Historisch Museum,
zie www.jhm.nl en www.
jhmkindermuseum.nl
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>van 27 juli tot en met
27 november
The Power of Pictures, een
tentoonstelling met foto’s,
filmaffiches en films uit de vroege
periode van de Sovjet-Unie. Nog
niet eerder werden fotografie en
filmkunst van de revolutionaire
Sovjetavant-garde samengebracht
in een expositie. Er is werk te
zien van ruim 20 fotografen en
cineasten, onder wie Aleksandr

Aleksandr Rodchenko
Sportparade op het Rode Plein,
1936

Rodchenko, El Lissitzky, Arkadi
Schaichet, Sergei Eisenstein en
Dziga Vertov.   
>24 november
Tijdens een kaarslicht concert in
de Portugese Synagoge speelt, in
aansluiting bij de tentoonstelling
‘The Power of Pictures’, het
EnAccord Strijkkwartet stukken
van de Sovjetcomponisten
Prokovjev en Sjostakovitsj.
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>van 27 juli tot en met 30
november
'Mensch sein', foto’s van fotografe
Jenny Wesly.
Feestdagen
>2 oktober
begin jomtov 18.25 uur.
>3 oktober
eerste dag Nieuwjaar, Rosj
Hasjana 5777.
>4 oktober
Tweede dag Rosj Hasjana,
Nieuwjaar 5777.
>5 oktober
Vastendag van Gedalja, begin
vasten 6.08 uur.
>11 oktober
Erev Jom Kippoer. Begin vasten
en werkverbod 18.30 uur.
>12 oktober
Jom Kippoer/Grote Verzoendag.
>16 oktober
begin jomtov 18.25 uur.
>17 oktober
eerste dag Soekot/
Loofhuttenfeest.
>18 oktober
tweede dag Loofhuttenfeest/
Soekot.
>23 oktober
begin jomtov 18.10 uur
>24 oktober
Sjemini Atseret/Slotfeest
>25 oktober
Simchat Tora/Vreugde der Wet
>24 december
Chanoeka eerste kaarsje
aansteken
>van 25 december tot 1
januari
Chanoeka
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Sjoeldiensten
In Leeuwarden worden sjoeldiensten gehouden in de syna
goge Slotmakersstraat 16. Wilt
u informatie over de Joodse Ge
meente, joodse lessen of over de
diensten, dan kunt u bellen met
de heer B. Troostwijk,
tel. 058 2884521.
Voor informatie over de Liberaal
Joodse Gemeente Friesland
kunt u mailen naar de voorzitter
de heer Anne van der Zwan via
ljgfriesland@gmail.com

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

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

Progressief Joodse Gemeente
Noord-Nederland (PJG NN)
www.pjg-noordnederland.nl
Elke drie weken sjabbatochtendof vrijdagavonddienst, en de
feestdagen.
Verdere informatie via e-mail:
post@pjg-noordnederland.nl
secretariaat: tel. 0596 567649
voorzitter: tel. 050 3142971

Voor onderhoud en reparaties aan uw
dierbare sieraden of gebruiksvoorwerpen
gaat u natuurlijk naar het meest betrouwbare adres.
30
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Joodse feest- en treurdagen 5777/2016/2017
5777

3 en 4 oktober		
5 oktober
12 oktober
17 en 18 oktober
19 t.m. 22 oktober
24 oktober
25 oktober
25 december tot
1 januari 2017		

Rosj Hasjana
Vastendag van Gedalja
Jom Kippoer
Soekot
Chol Hamo'eed
Sjemini Atseret
Simchat Tora
Chanoeka

Bloeme
(in Volzin, 2014)
“Ik denk niet dat ik zo gek veel veranderd ben”, zegt ze. “Ik rende vroeger ook
al door het leven. Ik had al heel jong het
besef van het belang van tijd. Mijn huiswerk repeteerde ik voor mijzelf onderweg naar school, waarbij ik nog weleens
tegen een lantaarnpaal aanbotste. Daar
was ik me al jong van bewust: je moet je
tijd niet verlummelen.”

Aanbevolen

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

D R U K K E R IJ

GERLA C H

25 jaar

drukker
van
JaGDaF!

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

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

Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen

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

Es i z g o et zi c h ts o e ler nen fo enem ko mpjo eter !
Ook in de Mediene hoeft u (bijna) niets te missen ...

Online Jiddisj leren bij Crescas!
De Jiddisje taal wordt dagelijks gesproken in Joodse gemeenschappen over de hele wereld. Er zijn
toneelstukken en films waarin uitsluitend Jiddisj wordt gesproken. En een aanzienlijk deel van de
Joodse literatuur is in het Jiddisj, dat overigens wordt geschreven met Hebreeuwse letters.

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!

