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Hier is uw chanoeka-cadeautje: een 
extra dik nummer van JaGDaF! Laten 
we hopen dat PostNL niet te veel ver-
strikt is geraakt in de feestdagen die 
niets met Chanoeka te maken heb-
ben... en u JaGDaF op tijd ontvangt.
Op tijd ook om op 24 december en 
dat is 24 kislev (na nacht) want het is 
toevallig ook nog sjabbat, het eerste 
chanoeklichtje aan te kunnen steken. 
Op zondag 25 december en 25 kislev 
is het dan de eerste dag Chanoeka!
En het laatste lichtje in de menora 
steken we aan op 31 december en 
dan is het op 1 januari 2017 de derde 
dag van de joodse maand tewet. Een 
dergelijk bijzonder samenvallen van 
Chanoeka, Kerstmis en Nieuwjaar heb 
ik in mijn hele leven (en dat is best 
lang!) nog nooit meegemaakt.
Nog nooit ook is er een jaar geweest 
waarin in mijn leven Chanoeka is over-
geslagen (behalve in de oorlogsjaren 
toen ik ondergedoken was). Zelfs in 
de ‘hongerwinter’, 1944-1945 was er 
voor het eerst weer voor mijn broertje 
en mij Chanoeka. Wij waren toen nog 
maar net weer met onze ouders ver-
enigd. Nooit heb ik ze achteraf
gevraagd waar de chanoekakaarsje 
vandaan kwamen...
En ik heb nog een prachtige, maar 
tragische chanoeka-ervaring meege-
maakt! Dat is voor volgend jaar...

Want nu wil ik uw aandacht vragen 
voor Marcel Wichgers. Hij staat in 
deze JaGDaF centraal. En dat mag 
ook wel eens. Trouwe mede-auteur, 
ook al heeft hij duizend andere dingen 
te doen. Coördinator, en voor mij op-
perhoofd in de Groningse synagoge, 
de meest ervaren rondleider, inrichter 
van tentoonstellingen en nog veel 
meer. Tea Rienksma interviewt hem – 
zo komt u meer over hem te weten. 

Tenslotte wens ik u uiteraard een vro-
lijke en mooie Chanoeka, maar ook 
een voorspoedig 2017 toe. Moge de 
soefganiot en de oliebollen u goed 
smaken!

Ruth Lipschits-de Leeuwe 
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O.R.T.

Hoe komt het dat Chanoe ka 
zo laat valt dit Joodse jaar en 
dat Soekot in de laatste week 
van oktober viel? Menora of 
chanoekia?

Onze onvolprezen hoofdredac
trice confronteerde mij met twee 
vragen. Of ik nog een keer iets 
wil schrijven over de mezoeza 
en hoe kan het dat Chanoeka 
dit jaar zo laat valt? Het laatste 
lichtje wordt dit jaar op 31 de
cember ontstoken! Soefganijot 
gecombineerd met oliebollen!! 
Chanoekalichtjes met vuurwerk!! 
Trouwens, kijkt u even in de 
Loeach. Dit jaar staat er ge
durende de 8 dagen van Chanoe
ka elke dag aangegeven welk 
lichtje moet worden aangestoken. 
En ook de formulering is een 
beetje aangepast. Voorheen stond 
er kaarsje en nu staat er lichtje. 
De reden is heel simpel. Velen 
hebben de traditie om de menora 
aan te steken met olijf o lie, im
mers het wonder van Chanoe
ka geschiedde ook met olijfolie.  

Menora of Chanoekia
Nog even een puntje, alvorens 
op de vragen in te gaan. Er zijn 
twee termen in omloop voor de 
Cha noekakandelaar, menora en 
chanoekia. Soms hoor ik wel eens 
dat men denkt dat dit over twee 
verschillende kandelaars gaat, de 
menora is dan de 7armige kan
delaar, die vroeger in de Tempel 
stond en de chanoekia is de 8ar
mige kandelaar voor Chanoeka. 
Dit klopt echter niet. De term 

chanoekia is een – relatief – vrij 
moderne term, waarvan de oor
sprong helemaal niet zo duidelijk 
is. Zo’n 60 à 70 jaar geleden kende 
men alleen de term menora of zo
als sommige oude, Nederlandse 
Joden wel eens zeiden, een Cha
noekaijzer. In de Halaga, de 
Joodse wet, wordt alleen de term 
menora gebruikt. Ik ben mis
schien wel een beetje ouderwets 
en gebruik liever de term menora. 

Waar staat de menora?
In de Joodse wet wordt gesproken 
over drie plaatsen waar de menora 
kan worden neergezet. De meest 
ideale plaats is ‘buiten’ bij de voor
deur, ik kom hier straks op terug. 
Op de tweede plaats wordt de 
mogelijkheid genoemd om de me
nora voor het raam te zetten. Let 
er dan wel op dat je niet te hoog 
woont. Veel hoger dan 8 meter heeft 
geen zin meer, aangezien de me
nora dan niet meer gezien wordt. 
En als laatste optie, kan men de 
menora ook ‘binnen’ op tafel neer
zetten. Dit geldt in het bijzonder, 
wanneer de omstandigheden het 
niet toe laten om de menora op 
een voor de buitenwereld duide
lijk zichtbare plek neer te zetten.  

De buiten-optie, twee getui-
gen
In de Talmoed wordt dit heel mooi 
omschreven. Men zet de menora 
neer bij de voordeur, en wel zo 
dat de mezoeza rechts hangt aan 
de deurpost en de menora links 
bij de deurpost staat. Wanneer 
men dan het huis binnengaat, 
wordt men omringd door deze 
twee mitswot, de mezoeza rechts 
en de menora links. Ik las een 
mooie verklaring hiervoor. Beide 
mitswot, zowel de mezoeza als de 
menora zijn uitingen van Joodse 
identiteit. De mezoeza is het sym
bool voor het feit dat dit huis een 
Joods huis is, waar men probeert 
het Jodendom een belangrijke rol 
in het leven te laten spelen. Cha
noeka is het feest, waarbij we ons 
herinneren hoe de Joden hebben 
gestreden om hun eigen Joodse 
identiteit te behouden. Hoe ze 
ernaar streefden om het Joodse 
vlammetje brandend te houden.  
De twee deurposten worden gezien 
als twee getuigen, die duidelijk 
maken dat voor deze persoon de 
Joodse identiteit een belangrijke 
rol in zijn/haar leven speelt. De 
Halaga vereist in elk geval van 
getuigenissen, dat er twee getui
gen zijn en dat ze staan bij het 
uitspreken van hun getuigenis. 
De deurposten voldoen aan de 
eisen! (Ook wanneer men kiest 
voor de derde optie om de menora 
binnenshuis aan te steken hebben 
velen de gewoonte om ook bin
nens huis de menora tegenover de 
mezoeza neer te zetten, zodat het 
idee van omringd door mitswot 

Omringd door mitswot: 
de mezoeza rechts en de 

menora links.

door rabbijn S. Evers
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en twee getuigen blijft bestaan).

Een late Chanoeka
Het gewone Joodse jaar is 11 da
gen korter dan het burgerlijke 
jaar, 354 dagen tegenover 365. Dat 
betekent dat het Joodse jaar lang
zaam terugschuift ten opzichte van 
het burgerlijke jaar. Maar, onze 
feestdagen zijn seizoensgebonden 
en daarom is er om de paar jaar 
een schrikkeljaar. Dan hebben we 
een jaar van 13 maanden en val
len de feestdagen weer netjes in 
de seizoenen. Het afgelopen jaar 
was een schrikkeljaar, waardoor 
alles is opgeschoven. Daarom 
valt Chanoeka dit jaar zo laat. 

De juiste bevestiging van de 
mezoeza
De mezoeza wordt bevestigd aan 
de rechter deurpost. Verdeel de 
deurpost in drie delen en bestig 
de mezoeza in het bovenste derde 
deel van de deur, minimaal een 
handbreedte van 8 à 10 centime
ter van de bovendorpel. Bij een 
heel hoge deur wordt de mezoeza 
op schouderhoogte bevestigd.  
Indien mogelijk wordt de mezoeza 
een beetje schuin bevestigd, de 
bovenkant iets meer naar bin
nen. In feite is dit een compromis, 
tussen twee meningen. Sommi
gen zeggen dat de mezoeza hori
zontaal moet worden bevestigd, 
anderen zijn van mening dat de 
mezoeza verticaal moet worden 
bevestigd. Ziedaar, het schuine 
compromis.         
Indien de deurpost te smal is, dan 
wordt de mezoeza verticaal beves
tigd. Bij een deur tussen twee 

gelijkwaardige ruimtes, bijvoor
beeld een tussendeur tussen twee 
klaslokalen, wordt de rechterkant 
bepaald door de draaiing van de 
deur. De mezoeza wordt bevestigd 
aan de rechter deurpost, kijkende 
welke kamer de deur indraait. In
dien er geen deur is, of als er geen 
draaiende, maar bijvoorbeeld een 
schuivende deur is, dan maakt het 
niet uit waar de mezoeza bevestigd 
wordt en is elke deurpost goed. 

Het kosjere perkamentje
Het belangrijkste onderdeel van 
de mezoeza is natuurlijk het 
stukje perkament  met daarop 
twee handgeschreven teksten uit 
de Tora. Het perkament wordt 
van achteren naar voren opgerold 
en daarna in het kokertje gestopt. 
Let erop dat de naam van G’d, 
die op de buitenkant staat, ook 
naar buiten is gericht. Soms zie 
je prachtige kokertjes, maar is 
de kwaliteit van het perkament 
bedroevend. Of zelfs nog erger, 
het is niet kosjer en soms zelfs 
nooit kosjer geweest. (De term 
kosjer betekent ‘geschikt’ en is 
veel breder dan alleen voor voed
sel). Dan worden hoofdzaak en 
bijzaak verwisseld. Het is belang
rijk om de mezoeza te kopen bij 
of via een betrouwbaar iemand. 

Van harte wens ik u toe dat u
 omringd door vele mitswot 
het nieuwe burgerlijke jaar in 
gaat.

Vervolg 'O.R.T.'

Mezoeza, filigrain zilver met 
glassteentjes, vervaardigd te 

Venetië in 1750.
(Collectie JHM, Amsterdam)

Foto uit:
Rabbijn S. Ph. de Vries Mzn, 

Joodse riten en symbolen
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voor een kleine Joodse gemeen
schap. Het achterste gedeelte 
werd sjoel, het voorste gedeelte 
werd een openbare ruimte met 
een culturele bestemming. Er 
kwam een stichting en een stich
tingsbestuur.  En er moest iemand 
komen die de coördinatie op zich 
zou kunnen nemen van de ex
ploitatie van de openbare ruimte. 
Dat werd Marcel Wichgers. 
Marcel: “Ik ben voor deze functie 
gevraagd door Bep Koster, des
tijds voorzitter van de Joodse Ge
meente hier in Groningen. Wij ken
den elkaar als vrijwilliger in het 
Groninger Museum. Ik was afge
studeerd (Politieke sociologie met 
bijvakken muziekwetenschappen 
en filmkunde) en zat zonder baan. 
Ik ben toen vrijwilligerswerk gaan 
doen naast de zorg voor onze twee 
kinderen. Bovendien werkte ik als 
freelance journalist voor de Om
melander en had in die periode een 
artikel geschreven over een Joods 
meisje uit Bedum.  Ik had me voor 
dit artikel verdiept in het Joden
dom. Tja, ik heb toen spontaan 
ja gezegd op de vraag van Bep en 
na een gesprek met het toenma
lige bestuur werd ik aangenomen, 
aanvankelijk voor 15 uren per 
week. Ik werd wel een beetje in 
het diepe gegooid. Ik moest bij 
exposities en concerten aanwezig 
zijn, kaartjes verkopen, soms ook 
zelf exposities mee helpen samen
stellen... het was allemaal niet zo 
duidelijk omschreven. Tegenwoor
dig zou je zeggen, een floorman
ager. Bovendien moest ik ook erg 
wennen aan de Joodse cultuur.” 

Aan het einde van de Folkinge
straat in Groningen staat de 
monu mentale Groninger syna
goge. 
De vlag hangt uit, het hek staat 
open en binnen is het warm en be
haaglijk. Het is een gewone, door 
de weekse dag. Binnen zijn vrij
willigers bezig, de winkel is open. 
Ik word vriendelijk verwelkomd. 
Ik kom voor de man die zich al 
jaren met hart en ziel inzet om 
van deze plek, eens het hart van 
een bloeiende Joodse gemeen
schap, een centrum van Joodse 
cultuur te maken. Samen met een 
groep enthousiaste vrijwilligers en 
een inhoudelijk betrokken bestuur.  
Marcel Wichgers, uitvoerend di
recteur staat op zijn naamkaartje. 
“Ik voer uit wat het bestuur 
besluit”, zegt Marcel lachend. Dat 
is mooi, maar ik denk dat er meer 
te zeggen is. Tijd dus om plaats te 
nemen aan een van de ouderwetse 
tafels in het Rabbinaatshuis en in 
gesprek te gaan met Marcel.  

Het verhaal van de Groninger sy
nagoge is voor de meeste lezers 
van JaGDaF wel bekend. De ver
nietiging van de Joodse gemeen
schap door de nazi's maakte van 
de eens monumentale synagoge 
een leeg en doelloos gebouw. Er 
zullen nog genoeg mensen zijn die 
meegemaakt hebben dat er in de 
jaren ‘60 van de vorige eeuw een 
wasserij/stomerij in gehuisvest 
was. Het is dankzij de enorme in
zet en vasthoudendheid van Lenny 
WolgenSalomons dat het gebouw  
gerestaureerd werd en ook weer 
een functie kreeg als synagoge 

Wennen
Marcel komt uit een degelijk katho
liek gezin. Grootgebracht in een 
omgeving waarin niet over geloof 
gesproken werd  dat deed de pas
toor wel   maar waarin het leven 
wel doorspekt was met katholieke 
rituelen en gewoontes. Kerkgang 
betekende voor hem echter op een 
gegeven moment vooral boven zit
ten bij de organist en daar de kunst 
afkijken (hij speelde zelf orgel) en 
genieten van de muziek. Later liet 
hij de kerk helemaal achter zich, 
liet zich zelfs uitschrijven. In zijn 
studententijd in Groningen be
keerde  hij zich tot de politiek en 
werd actief in de PPR (Politieke 
Partij Radicalen). Dat het nogal 
wennen was als voormalig katho
liek in de Joodse wereld levert een 
vermakelijke anekdote op. Toen 
hij voor de eerste keer een zater
dagochtenddienst zou meemaken 
in sjoel, op uitnodiging van Wout 
van Bekkum, bleef Marcel keurig 
bij de deur wachten totdat hij zou 
worden opgehaald. Hij wilde de
dienst niet verstoren. Daar heeft hij 
ongeveer drie uur braaf gestaan, 
totdat Wout dit ontdekte en hem 
kwam ophalen. Toen werd het 
Marcel wel duidelijk dat je in een 
dienst in sjoel rustig halverwege 
kan binnenwandelen en dan ook 
nog met je buurman kan bijpraten. 
Maar langzamerhand groeide 
Marcel in zijn functie. Hij nam 
ook zelf initiatieven, zoals het 
verzorgen van rondleidingen in 
de synagoge. Daardoor ging hij 
zich verdiepen in de Joodse reli
gie en cultuur en geschiedenis, 
en hij maakte alle Joodse feest

Een man en een sjoel
In gesprek met Marcel Wichgers

door Tea G. Rienksma
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dagen een keer mee. Het werk 
ontwikkelde zich, evenals zijn cul
turele netwerk. Dat leverde weer 
nieuwe ideeën en initiatieven op.  

Zonder subsidie verder
Tot dan toe had de Stichting sub
sidie gekregen van de Provincie 
Groningen en de gemeente Gron
ingen. Naast de inkomsten van 
allerlei activiteiten kon de Stich
ting daar aardig van rondkomen. 
Echter vanaf 2012/2013 stopten 
deze geldstromen en was de Stich
ting gedwongen zelf op zoek te 
gaan naar geld.  Een rampzalig 
besluit? Marcel veert op: “Nou,  
nee, eigenlijk niet, want je wordt 
heel creatief.  Natuurlijk was 
het eerst wel vervelend, maar 
we werden gedwongen om na te 
denken over hoe nu verder. We 
werden gedwongen om meer naar 
buiten te treden en ons zelf meer 

op de kaart te zetten. En dat le
verde heel veel op”.  De keerzijde 
was overigens wel dat Marcel een 
zware burn out kreeg. Hij  werkte 
zich totaal over de kop,  was drie 
dagdelen in touw. Op een gegeven 
moment was het zo ver met hem 
dat hij niet meer kon praten, 
noch lopen. Een periode van vol
strekte rust was noodzakelijk.  
In deze periode realiseerde Mar
cel zich dat er iets moest veran
deren in de organisatie.  Zijn idee 
om  een Joods Cultureel Centrum 
op te zetten zou alleen kans van 
slagen hebben wanneer de organi
satie mede door vrijwilligers zou 
worden ondersteund. Dit gebeurde 
en momenteel draaien ongeveer 50 
vrijwilligers mee. Er is zelfs een 
vrijwilligerscoördinator.  Zo werd 
het mogelijk dat allerlei nieuwe 
initiatieven van de grond kwamen. 
Marcel opende de vrouwengalerij, 

die tot dan toe afgesloten was ge
weest. Daar kwam een permanen
te, educatieve tentoonstelling over 
het Jodendom in al zijn facetten, 
‘Cool in sjoel ‘, bedoeld voor niet
Joodse kinderen. (Scholen werden 
benaderd en nu komen regelmatig 
klassen schoolkinderen voor een 
rondleiding.) Ook werd het gebouw 
meer opengesteld voor belangstel
lende bezoekers, eerst alleen een 
paar middagen, geleidelijk aan in 
de zomerperiode alle dagen (be
halve op sjabbat) en nu het gehele 
jaar door (behalve op Joodse feest
dagen). Inmiddels zijn er elke dag 
4 zogenaamde instaprondleidin
gen en in de zomer was er iedere 
zondag een buurtrondwandeling. 
Marcel: “Het nieuwste initiatief 
is het opzetten van een perma
nente historische tentoonstel
ling over het Jodendom in het 
algemeen en Joods Groningen in 

Marcel Wichgers in de synagoge op 17 november bij de opbouw van
de expositie World Press Photo

 Foto: Chris van Wierst
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het bijzonder. Het bestuur denkt 
hierover goed mee, is meer in
houdelijk betrokken. Dat is ve
randerd toen het onderhoud van 
het gebouw werd overgenomen 
door de Stichting Oude Groninger 
Kerken. Het bestuur kan zich nu 
veel meer op de inhoud richten.” 

Veel in beweging
Marcel vertelt enthousiast over de 
plannen voor de toekomst. Na een 
periode waarin hij de kar vooral 
alleen moest trekken en zijn 
ideeën niet altijd gehoor vonden, 
is er nu veel meer ondersteuning 
en komt de zaak  in beweging. Het 
Joods Cultureel Centrum krijgt 
meer en meer vorm. Het is de be
doeling dat de focus komt te lig
gen op het laten zien van het Jo
dendom en de Joodse cultuur als 
een van de vele culturen, naast 
het christendom, naast de Islam.
Het project  ‘Cool in sjoel’ richt 
zich hierbij op kinderen en op 
scho len; daarnaast is het de be
doeling dat er een link gelegd 
wordt met bijvoorbeeld vluchtelin
gen en de actualiteit. Marcel 
wijst op de samenwerking met 
Amnesty International en het 
COC en het 4mei koor rond de 
herdenking van de KristallNacht. 
Mooie plannen, maar hoe houd 
je als uitvoerend directeur al die 
ballen in de lucht? Hoe houd je 
alle betrokken partijen en hun 
verschillende belangen in het oog? 
Marcel: “Wat mij zelf persoonlijk 
betreft heb ik wel geleerd mijn 
grenzen beter te bewaken; ik pro
beer niet meer dan twee dagdelen 
te werken. En de organisatie is 

een stuk professioneler geworden 
en beter gestructureerd. Met de 
Joodse Gemeente hebben we nu 
een halfjaarlijks overleg en in de 
werkgroep Activiteiten zit ook een 
vertegenwoordiger van de Joodse 
Gemeente. Bovendien hebben we 
duidelijke afspraken gemaakt met 
de Joodse gemeenschap over wat 
wel en niet is toegestaan omtrent 
tentoonstellingen bijvoorbeeld, 
over belangrijke data waar wij 
re ke ning mee moeten houden, 
over voedsel, over toegang e.d. 
Je moet een beetje kunnen schip
peren, wat water bij de wijn kun
nen doen en vooral proberen con
flicten te vermijden en de zaken 
soms wat relativeren. Nou, dat 
heb ik met mijn katholieke achter
grond wel meegekregen en Joden 
kunnen dat ook, heb ik gemerkt.” 

Cultureel katholiek
Rest nog een laatste vraag. Wat 
betekent het voor een van huis uit 
katholieke jongen om zo onderge
dompeld te raken in de Joodse tra
ditie? Ooit behoefte gevoeld om uit 
te komen? Marcel buigt zich over 
de tafel naar mij toe. “Nee, dat is 
nooit in me opgekomen. Weet je, het 
is zelfs zo dat ik hier weer katho
liek geworden ben”. Dat vraagt 
om een uitleg.  Marcel vertelt dat 
hij door zich te verdiepen in de 
Joodse traditie ontdekt heeft dat 
er een Oude en een Nieuwe Testa
ment bestaat, dat Jezus alleen in 
het Nieuwe Testament voorkomt, 
dat er een verschil bestaat tussen 
geloven en doen. Dat voor Joden 
hun religie 24/7 is, dat katho
lieken hun dagelijkse leven heel 

Vervolg 'Een man en een sjoel'
In gesprek met Marcel Wichgers

goed kunnen scheiden van hun 
geloof. Maar ook ontdekte hij dat 
het katholicisme hele mooie kan
ten heeft, zoals Maria (alsjeblieft 
geen Jezus of Mariaverering, 
zegt hij), de prachtige muziek, de 
kunst.  De zintuiglijke kant van 
het geloof spreekt hem aan. “De 
schoonheid in de vorm van muziek, 
kerkelijke kunst en de mystiek, je 
kunnen neerleggen bij het onver
klaarbare, de sfeer, het mysterie. 
Ik zie mijzelf als een cultureel 
ka tholiek, mijn levensbeschou
wing is het socialisme. En daar 
komt het Jodendom toch weer 
om de hoek kijken, want veel so
cialisten waren Joden. Maak iets 
van je leven, doe iets voor je me
demens, maak de wereld beter. 
Daarbij heb ik veel geleerd van 
Joodse denkers.  De dialectiek, 
het debat, het in gesprek blijven, 
het ‘lernen’, dat spreekt me aan en 
verder ook weten te relativeren, 
maak je niet al te druk, na ons 
komt er een nieuwe generatie die 
het stokje wel weer overneemt.”  

Wanneer ik na afloop van ons bij
zondere gesprek weer door het ge
bouw naar de uitgang loop, kijk 
ik met andere ogen naar wat hier 
allemaal tot stand is en wordt 
gebracht. Wat een uniek gebouw, 
wat een bevlogen mensen, wat bij
zonder dat Groningen een syna
goge heeft waar je zomaar naar 
binnen kan lopen, waar de deur 
wagenwijd openstaat, waar nog 
steeds een kleine Joodse gemeen
schap haar leerhuis heeft en dien
sten kan houden en men niet bang 
is voor de actualiteit en het debat.  
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Zo langzamerhand weet bijna 
iedereen wat Stolpersteine zijn. 
Voor de oningewijden: het zijn 
koperen plaatjes van 10x10 centi
meter, geplaatst in de stoep voor 
woonhuizen waar in de Tweede 
Wereldoorlog Joden, Roma, Sinti, 
homoseksuelen en andere onge
wenste elementen door de nazi’s 
zijn weggevoerd naar de ver
nietiging. Op de plaatjes zijn de 
naam, geboortedatum, plaats en 
datum van moord door de nazi’s 
gegraveerd. Het project van deze 
‘struikelstenen’ is begonnen door 
een Duitse kunstenaar, Gunter 
Demnig (geboren in 1947 in 
Berlijn), om de vele slachtoffers 
van de Sjoa te herdenken op de 
plaatsen waar ze zijn weggerukt 
uit hun dagelijkse leven, woning 
of werk. Tot medio 2016 zijn er 
ruim 57.000 geplaatst in twintig 
Europese landen. Dit gebeurde 
meestal door de kunstenaar 
Demnig zelf, maar nu het al te 
veel werd, mede door vrienden 
van de kunstenaar. Deze wijze 
van herdenken is dus niet meer 
weg te denken uit het Europese 
stadsbeeld; elke bezoeker van 
willekeurige Europese landen zal 
Stolpersteine op zijn weg vinden.

Toch had ik altijd een lichte 
weerzin tegen deze manier van 
herdenken. De bedoelingen en 
de overwegingen van de ontwer
per, Demnig, waren ongetwijfeld 
zuiver, en het succes van zijn 
ideeën spreekt voor zichzelf. 
Mijn sluimerende onlust werd 
aangewakkerd toen ik in het 
blad Mizcar, een uitgave van 

het Centrum van Organisaties 
van Sjoa Overlevenden in Israël 
(een associatie van de meest 
uiteenlopende verenigingen en 
‘Landsmannschaften’), een zeer 
kritisch artikel las over dit on
derwerp. Dat de voorbijgangers 
geen acht slaan op de plaatjes, op 
straat spugen, dat de honden er 
op piesen en poepen. Daar komt 
nog bij dat het plaatsen van de 
plaatjes niet goedkoop is, en het 
idee dat iemand verdient aan de 
ellende van anderen, hinderde mij 
ook. Ik moest meteen denken aan 
de ‘Schaduwkade’ aan de Nieuwe 
Keizersgracht in Amsterdam. 
Ook daar zijn herdenkingsplaat
jes aangebracht, op straat, maar 
aan de rand van de gracht, tegen
over de huizen waar ooit voorna
melijk Joden woonden. Niemand 
loopt daar overheen, ook daar 
moet je je bukken om te lezen wat 
er staat. Het is meer mechoebad 
(stijlvol). In heel Europa wordt 
het feit dat een belangrijk kun
stenaar, wetenschapper, dichter 
in een bepaald huis werkzaam 
was, gememoreerd met een korte 
tekst op ooghoogte aan de gevel 
van dat huis, níet op de stoep.

Als ik voor mijn vermoorde fami
lieleden ooit iets in die richting 
zou doen, zou ik ook denken aan 
een plaatje op ooghoogte aan 
de gevel van de huizen waar ze 
woonden tot ze ruw werden weg
gerukt naar de verdoemenis. 
Zowel voor een Stolperstein als 
voor een dergelijk plaatje moet 
je toestemming krijgen van de 
huidige bewoner van dat huis, 

dus dat maakt niet uit voor de 
voorbereiding van zo’n daad van 
herdenking.

Ik ga er vanuit dat plaatsing van 
dit kritische artikel door Sjoa
overlevenden een teken is dat ook 
het Centrum van Organisaties 
van Sjoa Overlevenden in Israël 
bedenkingen heeft bij deze 
Stolpersteine. Jammer genoeg 
had het genoemde artikel uit 
Mizcar een eigentijdse politieke 
teneur, met beschuldigingen van 
‘antiIsraëlische’ trekken van 
sommige voormannen van dit 
soort herdenking op straat, die de 
discussie waar het míj om gaat, 
vertroebelt. Die overwegingen 
haal ik hier dus verder niet aan.

Uiteindelijk staat het een ieder 
vrij zijn eigen manier van herden
ken te realiseren.

Eldad Kisch

Stolpersteine

de 'Schaduwkade' 
Foto: www.schaduwkade.nl
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En het zou helemaal niet zoo 
gek zijn, vind ik, als ik eens zou 
trouwen. Nu of nooit. Alleen heb 
ik niet het flauwste idee waar ik 
iemand zou moeten vinden die 
geschikt voor me is en in aan
merking komt. 

(Uit: Pauline Micheels, De waar
heidszoekster, Henriette Boas, 
een leven voor de Joodse zaak, 
Uitgeverij Boom, 2016, p. 75).  

Gelijk hebben
Mevrouw Dr. Henriette Boas, ik 
heb meermalen het genoegen ge
had haar te ontmoeten. Zij was op 
mijn oratie op 15 mei 1997 aan de 
Universiteit van Amsterdam, toen 
ik per 1 september 1996 Rena 
FuksMansfeld als hoogleraar He
dendaagse Joodse Geschiedenis 
was opgevolgd. In 1998 begon ik 
met mijn collegeserie met de bij
naam ‘Elfstedentocht’, waarin ik 
eens per week een stad in Europa 
onder de loep nam en de Joodse ge
schiedenis ervan reconstrueerde: 
Berlijn, Parijs, Londen, Saloniki, 
Istanbul, en natuurlijk ook… Am
sterdam. Daar was mevrouw Boas 
bij, ik had haar aanvankelijk niet 
eens opgemerkt temidden van on
geveer 150 deelnemers, zowel stu
denten als belangstellenden. Maar 
toen ik de Nederlandse Zionisten
bond (NZB) besprak en wethoud
er Monne de Miranda noemde als 
iemand die afkerig was van deze 
organisatie, stond er iemand op 
die betoogde dat De Miranda wel 
degelijk sympathie had voor de zi
onistische beweging. En daar was 
ze, Henriette Boas, ook zij stond 

Henriette Boas, de uitzonderlijke zonderling
door Wout van Bekkum

op, probeerde zo luid mogelijk te 
spreken met haar karakteristieke 
schelle stem en wees die persoon 
en het hele pu bliek erop, dat De 
Miranda en vele andere leden 
van de toenmalige SDAP geen 
be lang stelling hadden voor het 
zio nistische ideaal. En zij kon 
het weten, want zij had al die 
mensen gekend en sprak met het 
volste recht hierover: De Miran
da was geen zionist, punt uit. 

Alleen
Op een van de grote congressen 
voor Joodse studies in Jeruza
lem, in 1981, was zij aanwezig 
bij de openingsreceptie. Toen 
maakte zij een eenzame indruk, 
niemand benaderde haar, dus 

vonden een Nederlandse vrien
din en ik het nodig om haar aan 
te spreken. Zij bleek zeer geïn
teresseerd, wilde weten wat wij 
op het congres te zoeken had
den, terwijl wij vereerd waren 
om met haar te kunnen praten.  

Studie
Mijn herinneringen aan deze en 
andere ontmoetingen kan ik nu 
beter plaatsen na lezing van de 
biografie, verzorgd door Pauline 
Micheels, een historica uit Am
sterdam die al heel wat belang
wekkende publicaties op haar 
naam heeft staan. Ook in dit 
nieuwe boek weet zij trefzeker het 
leven en het karakter van Hen
riette Boas te beschrijven. Hen

Henriette Boas in haar jonge jaren in Londen
Beide foto's uit: Pauline Micheels,

De waarheidszoekster Henriette Boas
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riette of Jetty Boas werd op 10 ok
tober 1911 in de Den Texstraat in 
Amsterdam geboren als het eerste 
kind van Marcus Boas en Julie 
Snuyff. Als tiener ging zij naar 
het Stedelijk Gymnasium om ver
volgens in de voetsporen van haar 
vader klassieke talen en oude 
geschiedenis te studeren, ook al 
was zo’n keuze voor vrouwen niet 
geheel vanzelfsprekend. In 1938 
promoveerde zij cum laude op een 
proefschrift over de Aeneas. Om
dat zij daarna geen werk kon vin
den, accepteerde zij een beurs aan 
de Sorbonne in Parijs en vertrok op 
26 februari 1940 naar Frankrijk.  

Wilhelmina
Bij het uitbreken van de oorlog 
vluchtte zij via ZuidFrankrijk 
naar Engeland en zou zeven jaar 
in Londen doorbrengen. Op deze 
manier ontkwam zij aan de ver
schrikkingen die in de Duitse 
bezettingstijd ook haar familie 
in Amsterdam zouden treffen. In 
Londen werkte Henriette onder 
andere als vertaalster bij de 
BBC. Typerend is een bezoek aan 
koningin Wilhelmina die naast 
haar kwam zitten en haar naar het 
welzijn van iemand anders vroeg. 
Daarop antwoordde Henriette: 
“Ja, Majesteit, maar met de Joden 
in Nederland gaat het niet goed.” 
Daarop zei Wilhelmina: “Dat heb 
ik u niet gevraagd!”, waar op zij 
opstond zonder nog goedendag 
te zeggen en bij iemand anders 
ging zitten. Deze door Henri
ette Boas zelf vertelde ervaring 
zegt evenveel over de koningin 
als over haar eigenzinnigheid. 

Henriette Boas en Jaap 
Meijer
Zo niet Londen haar heeft ge
vormd, dan is het wel haar tijd 
in Palestina/Israël gedurende de 
jaren 1947/1951. In die tijd heeft 
Henriette alle grote gebeurtenis
sen meegemaakt zoals het vertrek 
van de Britten en het uitroepen 
van de staat Israël, maar persoon
lijk vond zij er geen geluk en geen 
werk. Het was misschien deze er
fenis uit de jaren veertig die haar 
voor de rest van haar leven te 
kende als lastpak, als scherpe crit
icus, als iemand die geen blad voor 
de mond nam en dientengevolge 
weinig persoonlijke   vriendschap
kende. In zeker opzicht ging zij 
op Jaap Meijer alias Saul van 
Messel lijken die eveneens in de 
loop van de tijd steeds kritischer 
werd over het Nederlandse Jo
dendom en Joden, zijn vrienden 
en zelfs zijn eigen kinderen afviel. 
Bij Jaap Meijer speelde ver

bittering een rol, maar of dat bij 
Henriette Boas ook zo was? Hoe 
het ook zij, beiden, zowel Jaap
Meijer door zijn publicaties en
dichtbundels als Henriette Boas 
door haar artikelen en vele in ge
zon den brieven, trokken de aan
dacht, verwierven status buiten 
de getreden paden, konden niet 
worden genegeerd door een ieder 
die het meende beter te weten 
dan zij.. 

Begrip
Henriette Boas, waarheid zoe
kende? Ja, maar dan wel inge
geven door haar levensloop en 
haar individualisme. Kritisch, 
maar wel de vinger op de zere 
plek leggend. Onderschat, ze
ker na haar dood in 2001, maar 
nu vooral door het boek van 
Pau line Micheels teruggehaald 
als uitzonderlijke zonderling 
die onze aandacht verdient.       

Henriette Boas thuis in Badhoevedorp, 1981
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Jaarlijks organiseert de Joodse 
Gemeente Groningen samen 
met rabbijn Shmuel Spiero een 
barbecue voor de noordelij
ke Joodse Gemeenten. Zondag 
10 juli werd bij stralend weer 
met bijna 50 aanwezigen heer
lijk gegeten. Rob Vleesblok sprak 
namens het bestuur en de rab
bijn sprak een stichtelijk woord.
Tijdens de gemoedelijke middag liet 
een mevrouw een oud kaasstempel 
zien. Ze had het gekregen van een 
oudere mevrouw die het in de oor
logsjaren had bewaard. Een heus 
loden kaasstempel uit een kaas
makerij in Kollum van voor de 
oorlog. De letters waren zeer du
idelijk leesbaar: OPRABB Fr en de 
drie letters Sjien, Ajin en Reesj –  

Na rijp beraad kwam men erach
ter dat de drie letters de ini
tialen zijn van Shmuel Azarja 
Rudels heim, opperrabbijn van 
Fries land van 1900 tot 1918.
Dit stempel werd dus onder zijn 
toe zicht gebruikt voor de vervaar
diging van kosjere kaas in de 
kaas makerij of kaasfabriek van 
Kol lum ruim 100 jaar geleden. 
Een dergelijk kaasstempel werd 
(en wordt nog steeds) in de kaas 
gedrukt zodat steeds duidelijk 
blijkt dat het om kaas gaat die is 
gemaakt onder rabbinaal toezicht.

Samuel Azarja Rudelsheim werd 
in 1869 geboren in Leeds, uit 
Nederlandse ouders, Machiel Ru
delsheim en Rebecca Hirsch. Op 
25 maart 1900 werd Rudelsheim 
met 21 van de 22 uitgebrachte 
stemmen gekozen tot opperrab

bijn van Friesland. Kort daarna 
verloofde hij zich met Henriette 
Kolthoff uit Hoogeveen, waarmee 
hij ook trouwde. Op 1 juli 1900 
werd hij in Leeuwarden tot opper
rabbijn geïnstalleerd. Naast Leeu
warden waren er toen nog actieve 
Joodse Gemeenten in Harlingen, 
Sneek, Bolsward, Heerenveen 
en Gorredijk. Opperrabbijn Ru
delsheim overleed als gevolg van 
een griepepidemie. Hij was een neef 
van Samuel Juda (S.J.S.) Hirsch 
die twee jaar later opperrab bijn 
van Zwolle zou worden. Beiden 
waren tot rabbijn opgeleid aan 
het Seminarium in Amsterdam. 
In Friesland, maar ook in de rest 
van Nederland heeft Rudelsheim 
zich enorm ingezet voor de mo
rele en religieuze verheffing van 
zijn geloofsgenoten en daartoe 
ook een landelijke organisatie op

Honderd jaar oud kosjer kaasstempel duikt op bij 
de barbecue van de Joodse Gemeente

door Ruben Vis

gericht. Kort na zijn dood werd 
een organisatie opgericht die zijn 
naam zou dragen, de S.A. Ru
delsheimstichting. Deze organi
satie stichtte in 1925 een tehuis 
voor verstandelijk gehandicapte 
kinderen, met een IQ tussen de 50 
en 80, om hen vaardigheden aan 
te leren waarmee zij min of meer 
een zelfstandig bestaan zouden 
kunnen leiden. De verzorging van 
de kinderen kon binnen de Joodse 
tradities en religie plaatsvinden. 
Naast verzorging werd ook onder
wijs gegeven en naast de gewone 
lagereschool vakken werden ook 
de zintuigen getraind en werd 
de kinderen een vak geleerd. Het 
huis werd Beth Azarja genoemd. 

Bron: www.nik.nl 

Kaasstempel Opperrabbijn Friesland S.A. Rudelsheim (1900-1918)
Foto: Ruben Vis
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Elke speler krijgt evenveel mun
ten, noten, rozijnen of snoepjes. 
Elke speler doet er eentje in 
de pot. Om de beurt draaien 
de spelers met de dreidel. De 
Hebreeuwse letter waarop het tol
letje valt bepaalt wat er gebeurt.

Noen (Nes = wonder) betekent 
in het Jiddisch nicht of niets: de 
speler doet niets.
Gimmel (Gadol = groot) bete
kent in het Jiddisch gantz of al
les: de speler krijgt de pot.
Haj (Haja = was) betekent in 
het Jiddisch half of de helft: de 
speler krijgt de helft van de pot.
Sjien of Pee (Sjam of Poo = 
daar – buiten Israël – en poo is 
hier, in Israël) Sjien betekent in 
het Jiddisch sjtel of inzetten: de 
speler doet iets in de pot.

Dus in het Iwriet: Nes  Gadol  
Haja  Sjam of Poo, afhankelijk 
waar men zich bevindt, buiten of 
in Israël.

Uiteraard zijn vele variaties mo
gelijk, bijvoorbeeld: elke speler 
draait met de dreidel en krijgt 
voor elke letter waarop de dreidel 
valt een aantal punten, gebaseerd 
op het numerieke equivalent van 
de Hebreeuwse letter:
noen = 50
gimmel = 3
hee = 5
sjien = 300

Dreidels zijn er in vele vormen en 
maten, zoals op de foto te zien is.

Ruth Lipschits-de Leeuwe

Spelen met een dreidel
(chanoeka-tolletje)

Uit de dreidel-verzameling van Ies Lipschits z.l.
Foto's Daniel Lipschits
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Nieuweschans, beter bekend als 
Bad Nieuweschans is een aan de 
Duitse grens gelegen oude vesting, 
niet ver van het Groningse Win
schoten. Ooit de tweede Joodse stad 
van Nederland, qua verhouding to
tale bevolking ten opzichte van het 
aantal aldaar woonachtige Joden.
Ook Nieuweschans heeft een ge
schiedenis die nauw verweven 
is met de over de grens liggende 
deel staat NederSaksen, die ze
ker teruggaat tot in de 18e eeuw.  
Joodse familienamen als Van 
Em(b)den en Van Leer zijn 
daar nog steeds getuigen van. 
De vrijheid die er in het Nederland 
van de 19e eeuw was voor de inmid
dels gelijkgeschakelde Joden, was 
niet steeds even vanzelfsprekend 
in Pruisschen, de naam waarmee 
Duitsland vaak werd aangeduid, 
voor de Tweede Wereldoorlog.  
Mede hierdoor kon het gebeuren 
dat de Duitse Joden woonden en 
hun nering deden aan de oost
kant van de grens, maar uit
eindelijk een graf kochten of 
opteerden voor grafrechten aan 
de westkant in het Groningse. 

De historie kennende
Zeker in een grensdorp als de ves
ting Nieuweschans was dit des
tijds het geval. Er is een periode 
geweest dat de Joden van het na
burige Bunde, slechts een paar ki
lometer verderop hun nabestaan
den begroeven in Nieuweschans.  
In de Groninger media heeft men 
kunnen lezen dat er op dit mo
ment een project op poten wordt 
gezet, om naast het algemene cul
turele Groninger erfgoed, ook een 

project te realiseren om 8 van de 
23 Joodse begraafplaatsen in de 
provincie voor de toekomst een op
knapbeurt te geven. De overige be
graafplaatsen moeten later volgen. 
Van de provincie Groningen is 
er een toezegging dat zij bereid 

zijn om 60 procent te financieren, 
mits uit andere middelen de over
ige 40 procent wordt bijgedragen.
Om dit te realiseren worden 
aan de lokale gemeenten een bij
drage gevraagd, maar ook wij zijn 
nog naarstig op zoek naar par

Behoud Joods funerair erfgoed in Groningen
door Eduard Huisman, consul-beheerder Joodse begraafplaatsen

Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Begraafplaats Nieuweschans
Foto: Robert Mulder, Groningen
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ticulieren, bedrijven of service
clubs e.d., die zich betrokken 
voe len bij een stuk Joods cultu
reel erfgoed, wat begraafplaat
sen toch zonder meer zijn. 
Dit bericht kwam kort geleden 
ook terecht bij een bedrijf in de 
Duitse deelstaat NiederSachsen. 
Dit deed de directie besluiten, de 
historie kennende, om spontaan 
€ 1.000 aan het NIK te schen
ken, met als doel, de begraaf
plaats van Nieuweschans weer in 
de goede staat te doen brengen!  
Van de gemeente Oldambt, 

waar de badplaats in ligt, net 
als Winschoten, wordt ook 
gevraagd om een bijdrage. 

Uw hulp wordt zeer gewaar
deerd! 
Zij die dit mooie project een warm 
hart toedragen, kunnen een bij
drage storten op de rekening van 
het 
NIK  – NL50 ABNA 0466 1793 32 
– onder vermelding van Begraaf
plaatsen. Het NIK is een ANBI 
organisatie.

De vergrote tekst van grafzerk Bonderbastion. De grafzerk in zijn geheel, rechtsboven.
Foto's: ter beschikking gesteld door Joodse Begraafplaatsen NIK



16 JaG24 december jaargang 29 nummer 4

 In december 2015 maakte ik ken
nis met de leden van het ‘New Life  
Choir’, die toentertijd allemaal net 
in Nederland waren aangekomen 
en werden opgevangen in de nood
opvang aan de Van Swietenlaan. 
Ik ben daar gaan kijken en schrok 
me een ongeluk over de manier 
waarop deze opvang geregeld was. 
De mensen lagen kop aan kont op 
stapelbedden in oude kantoren. 
Zonder keuken, en met slechte sa
nitaire voorzieningen. Ze hadden 
niets anders te doen dan probe
ren te volgen hoe het de achter
gebleven familie in Syrië verging. 
De groep vluchtelingen was voor
namelijk afkomstig uit Aleppo en 
Homs en sommigen waren al drie 
jaar onderweg. Zij maakten allen 
de overtocht in rubberboten en 
soms werd hun inspanning pas 
na zeven pogingen beloond. Zij 
waren getuige van het omslaan 
van boten en de verdrinkingsdood 
van me ig andere vluchteling. Ook 
werden ze afgeperst en gearres
teerd door de Turkse politie. 

Tot mijn verrassing trof ik een 
groep aan die een koor had opge
richt en ook nog eens graag wil
den gaan koken in ons restaurant 
(oude RKZ). Het eerste optreden 
was snel geregeld en gedurende de 
volgende maanden kookten zij één 
keer per week. Hun optredens wa
ren dermate professioneel dat we 
hen hebben gevraagd om op 4 mei 
van dit jaar de Open Joodse Huizen 
af te sluiten met een concert. 
Van het een kwam het ander en we 
besloten dat we een video gingen 
maken. Het lied dat gekozen werd 

heet ‘Ik hou van jou’ (Maribelle, 
Songfestival inzending 1984). Na 
enige besprekingen met het be
stuur van de Joodse Gemeente, 
werd er uiteindelijk toestemming 
gegeven om de video van het koor 
met de Syrische vluchtelingen in 
de synagoge te laten presenteren.
Deze video werd 25 september on
der grote belangstelling gepresen
teerd in de Synagoge. Inmiddels is 
deze bekeken door 200.000 men  
sen. 
Tot slot laat ik Mohammed aan 
het woord:
“We are people from Syria. We 
did not meet before but we met 
here. We are graduated university 

students from different religions 
Muslims and Christians. We cre
ated ‘New Life Choir’ to reflect 
the real life in Syria. We aim to 
deliver a positive message about 
refugees and thank Dutch people 
for their hospitality. We sing for 
love, peace and hope. New life 
has just started for everyone!” 
 
Gelukkig hebben de meeste le
den nu een verblijfsvergunning 
en een woning en probeert ieder
een zijn leven weer op te bouwen, 
maar de thuissituatie blijft moei
lijk omdat velen nog achterge
bleven familie hebben in Syrië. 

New Life Choir bij opnames (boven) en de repetitie (onder)
Foto's: Chris van Wierst

Syrisch vluchtelingenkoor ‘New Life Choir’ trad op
in de Synagoge
door Chris van Wierst
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De leukste dag van het joodse 
jaar. Een dag van vreugde en pret, 
van snoepen en verkleedpartijen.
Maar dat niet alleen. In sjoel wordt 
de Megillat Esther voorgelezen. En 
dan wordt direct duidelijk waaróm 
we zo vrolijk zijn op Poerim. Er 
ging een dramatische periode aan 
vooraf in Sjoesjan, de hoofdstad 
van het toenmalige Perzische rijk.
We geven pakjes met snoep 
en eten aan vrienden en kin
de ren: misjlo'ach manot. 

Geschiedenis in het kort
In tegenstelling tot de ontwikke
ling in Juda, ging het de Joden in 
Perzië goed. Ze kwamen tot wel
stand, maar dit had tot gevolg, 
dat ze zich sterk assimileerden. 

We geven Poeriempakjes 
(Misjlo'ach manot) vanwege de 
vreugde over de feestdag en om 
eenheid en vriendschap te ver-

groten.

Poeriem (Lotenfeest)
14 adar – zondag 12 maart

Veel Perzen zagen de rijkdom van 
de Joden met lede ogen aan en er 
ontstond een sterk antisemitisme. 
De leider van de antiJoodse bewe
ging Haman, kreeg van de koning 
toestemming om op één dag, de 
13e van de maand Adar van het 
jaar 475 voor de gewone jaartel
ling, alle Joden om te brengen. 
Maar dankzij het optreden van 
Mor dechai en zijn pleegdochter 
Esther, die tot koningin gekozen 
was, kon dit plan verijdeld worden. 
De 14e Adar werd als een feest
dag vastgesteld en is bekend ge
worden als Poeriem (Lotenfeest). 

Bron: Van Adam tot Ezra Israëls 
geschiedenis in Bijbelse tijd,
D. Hausdorff

Estherrol met zilveren koker uit eind 19e - begin 20ste eeuw
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Joods Groningse kinderen za
ten in de eerste decennia van de 
twintigste eeuw op openbare la
gere scholen. Daar ontkwamen 
zij niet aan ingeslepen chris
telijke gebruiken, zoals het Sint
Maartenlopen. In navolging van 
de bedelaar, die niet tevergeefs 
een beroep op de heilige deed, be
delden de kinderen op 11 novem
ber ’s avonds in het donker om wat 
snoepgoed. Een zelfgemaakte lam
pion, op het Groninger platteland 
meestal een uitgeholde suiker
biet, verlichtte daarbij hun pad.
Een andere roomskatholieke hei
lige, Sint Nicolaas, drong ook het 
leven van Joodse kinderen bin
nen, of hun ouders dat nu wilden 
of niet. Deze bisschop van lang 
geleden bleek een hardnekkige 
kindervriend, die openbare la
gere scholen niet oversloeg, al 
was men daar religieus neutraal.
En dan Kerst! Veel klasgenoten 
hadden thuis een boom met slin
gers en ballen, waarin het licht 
van kaarsjes werd weerkaatst. 
Voor veel Joodse kinderen, die toen 
weinig waren gewend, was de stra
lende boom iets prachtigs, waar 
van grote aantrekkingskracht
uitging. 

Nee, geen boom
Hoe gingen Joodse ouders daarmee 
om? Sommigen zagen er geen 
kwaad in en lieten hun kinderen 
meedoen op 11 november en op 5 
december mocht de goedheiligman 
best een handje worden gegeven en 
een cadeautje of wat snoep worden 
aangepakt. Met kerst was het niet 
erg als ze bij buren de kerstboom 

gingen bewonderen. Omgekeerd 
gaven zij met Pesach matses aan 
hun buren en bekenden. Maar er 
kwam geen boom in hun eigen huis 
te staan, dat ging de meesten een 
stap te ver. Anderen zochten een 
tussen oplossing omdat ze dergelij
ke aanpassingen aan de omgeving 
toch niet echt prettig vonden. Zo 
vertelde de arts Eli Aron Cohen 
dat zijn ouders hem de lichtjes 
en snoeppret van Sint Maarten 
niet wilden ontzeggen, maar hij 
mocht alleen bij zijn grootouders 
aan bellen. De lampion werd pas 
voor hun voordeur aangestoken 
en hij mocht zijn versje alleen 
binnen zingen, niet op de stoep.  

Geen Chanoeklaas…?
Gelukkig was er in die donkere 
decemberdagen een Joods al
ternatief in de vorm van een ei
gen lichtjesfeest: Chanoeka. Van 
geïnterviewde Joodse Groningers 
hoorden we nooit over een op
treden van Chanoeklaas, die met 
een bisschopsoutfit inclusief mij
ter  in dit geval voorzien van een 
Magen David  een soort broer van 
Sinterklaas was en op dezelfde 
melodietjes werd toegezongen, die 
dreidels meenam, net als snoep en 
andere cadeaus. Maar er werden 
wel degelijk geschenken gegeven 
met Chanoeka. Zo schreven we 
al eerder in JaGDaF over het 
poëziealbum van Bertha Sachs uit 
Winschoten, dat ze met Chanoeka 
kreeg. (Het is nu te zien in het syna
gogale museum van Bourtange.) 
Zo konden de Joodse kinderen op 
school hún verhaal vertellen over 
een feest dat in glorie en gulheid 

niet onderdeed voor die van de 
klas genoten. Het ontsteken van de 
acht lichtjes plus één op het cha
noekaijzer, elke dag eentje meer, 
deed in dromerigheid en sfeer niet 
onder voor de betovering van de 
adventskaarsen en de kerstboom. 

Maar het was niet alleen feest in 
huiselijke kring. In de kehillot or
ganiseerde men juist met Chanoe
ka graag kinderfeesten, waarmee 
zij een degelijk Joods alterna
tief boden voor al die christelijke 
kinderfestijnen. In de jaren 1930 
verzorgden Aron en Vroukje Salo
monsCohen dergelijke kinderpar
tijen voor de kille Winschoten. 
Onder leiding van Mozes Wijn
berg zongen de kleintjes op een 
toneel ‘Channoekolichtjes’, een 
van de Joodse kinderversjes van 
Clara Pinkhof, die ze in 1918 
had uitgegeven. (Later zou ze 
met Abraham Asscher trouwen, 
die opperrabbijn van Groningen 
werd. Het echtpaar Asscher was 
erg geliefd, ook bij de kinderen, 
voor wie ze altijd oog hadden.) 
Er was van karton een heel 
grote kartonnen chanoekia (toen 
heette dat nog menora) gemaakt. 
Ter hoogte van de vlammetjes 
waren gaten in het karton, waar 
acht kinderen achter elkaar 
hun hoofd doorstaken en zongen 

Ze zijn toch zo aardig die Cha n
noekolichtjes:
Ze kijken ons aan, net als kleine 
gezichtjes.
Zoo vrolijk en blij.
Zoo mooi, dat we telkens er naar 
moeten kijken,

Joods kind in een christelijke omgeving
door Han Lettinck en Els Boon
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Zoo licht, dat ze haast wel op zon
netjes lijken,
Die vlammetjesrij.

Ze luisteren toe, hoe we allemaal 
zingen
Van ’t Channoekofeest en van 
heel mooie dingen,
En knikken er bij,
Maar het is zoo laat, dat w’ in 
bed zijn gekropen,
Dan houden ze ook niet hun 
oogjes meer open,
Dan slapen ook zij.

(Uit: Clara Asscher, Joodsche 
Kinderliedjes, Amsterdam, 1918)

Verder was er kindertoneel, door 
of voor de kleintjes. Eens kregen 
de kinderen het stuk ‘Professor 
Gunst en zijn automaten’ te zien, 
in 1933 was er een revue over de 
Joodse feestdagen. Men gebruikte 
bestaande stukken, maar soms 
schreven getalenteerde killeleden 
de teksten zelf en componeerden 
zij ook de muziek erbij. Altijd was 
er veel snoep en natuurlijk kwa
men de ouders en grootouders mee 
om met de kinderen mee te genie
ten en zich trots te voelen als de 
eigen spruit met een voordracht of 
liedje op het toneel schitterde. Bij 
het Chanoekakinderfeest ontvin
gen de Joodse kinderen van Win
schoten, zoals christelijke kin deren 
op het zondagsschoolkerst feest, 
tra ditiegetrouw een boek. Maar 
het slot van het feest was beslist 
anders: deze Winschoter kinder
feestjes  eindigden steevast met 
een kinderbal, en dat was bij de 
christelijke kerstfeesten niet ge

bruikelijk. Daar konden de Joodse 
scholieren dus best mee pochen.  

Dansles voor de Joodse jeugd
In de kille Winschoten was het 
dansmeester Abraham Cohen die 
de kinderen dansles gaf, maar 
ook in de andere plattelandsge
meenten kregen Joodse kinderen 
al jong dansles. In Zuidoost
Groningen leerde dansmeester 
Daniël Lazarus Stoppelman de 
jeugd dansen, hierbij begeleid 
door zijn vioolspelende zoon La
zarus. De dansvloer werd met 
kaarsvet spiegelglad gemaakt, zo
dat het lekker zwieren en zwaaien 
was. Keerzijde was dat soms een 
paartje wel eens uit de bocht 
vloog en onderuit ging. Kinderen 
vanaf zes jaar kregen gedurende 
de wintermaanden les en op kin
derbals zoals het Winschoter 
Chanoekafeest konden de lessen 
in de praktijk worden gebracht. 

De Joodse godsdienstlessen van 
de ijverige godsdienstonderwij
zers werden vaak als vervelend en 
taai ervaren. In Groningenstad 
had juffrouw Nelli Engelsman 
een tamelijk snerpende stem, het 
gaslicht maakte een suizend ge
luid en de kachel snorde; soms viel 
een leerling in slaap. En dat juist 
bij de juffrouw die de Hebreeuwse 
leesplank ontwikkelde! Het viel 
ook niet mee om de moeilijke stof 
nog na de gewone school onder
wezen te krijgen, op tijden dat 
klasgenoten vrij waren. Kinder
feesten als de Chanoekabals voor 
de kleintjes in Winschoten maak
ten veel goed. De kinderen bleven 
op positieve wijze bij hun godsdien
stige groep betrokken en de verlei
dingen van andere religieuze 
ge zindten werden zo afgebogen. 
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Kaya Wolff is geboren in Is-
raël, opgegroeid in Duitsland 
en woont alweer geruime tijd 
in Groningen. Haar ouders, 
beiden oorspronkelijk uit 
Berlijn, hebben elkaar na de 
oorlog in Israël leren ken-
nen. Haar vader overleefde 
Auschwitz en heeft over zijn 
herinneringen ook een boek 
geschreven (getiteld: Ich 
hatte Kameraden). Haar moe-
der kwam als kind al naar 
Israël. Het ouderlijk huis in 
Duitsland werd vaak bezocht 
door de Israëlische vrienden 
en familieleden, wat voor 
Kaya het besef versterkte van 
haar joods zijn, ook al werden 
er geen religieuze regels ge-
volgd. 
Naast de inmiddels drie ver-
schillende culturen, waar 
Kaya zich mee verbonden 
voelt, is ook haar beroep niet 
in één woord te vatten, maar 
bestaat dat uit diverse ac-
tiviteiten en vaardigheden.  
Kaya: “Ik ben op een gegeven 
moment opgehouden met 
kiezen en zal mijn aandacht 
altijd wel verdelen tussen 
beeldende kunst, dans, NLP 
(Neuro Linguïstisch Pro-
grammeren) - coaching en 
healing. Maar je kan mij ook 
inhuren voor het maken van 
een mozaïekwand in de bad-
kamer of  het werken in de 
tuin”. 

In Israël heeft Kaya (toen nog 
Dalia geheten) maar drie jaar ge
woond, want eind jaren ‘50 keer

den de ouders met haar en haar 
broer weer naar Berlijn terug. Wat 
aanvankelijk bedoeld was als een 
tijdelijke bestemming voor een op
leiding van haar vader, werd uit
eindelijk de nieuwe verblijfplaats 
en Kaya ging de Kindergarten 
en Schooltijd in het versgeleerde 
Duits doorlopen. Echter, tegelij
kertijd bleef het Ivriet ongemoeid 
en bleek zij het sneller dan gedacht 
kwijt te zijn geraakt. Door een Is
raëlische vriend van de familie in 
het Hebreeuws aangesproken, kon 
zij toen niet meer dan met verba
zing en open mond terugkijken. Zo 
haar eerste taal kwijtraken heeft 
zij altijd als een gemis ervaren en 
tegelijk zorgde het ervoor, dat zij 
met veel verlangen en liefde voor 
deze taal telkens moeite nam om 
zich deze weer eigen te maken.  

Ervoer ze het als bijzonder om een 
joods meisje in Duitsland te zijn?  
Kaya: “Nauwelijks. Op school was 
het geen punt.”  
Haar ouders waren niet religieus 
maar gingen wel een enkele keer 
naar de synagoge. Dat vond ze 

wel interessant evenals andere 
Joodse bijeenkomsten en Joodse 
lessen. Zo bezocht zij de jeugd
soos van de Joodse gemeente. 
Vooral de verhalen van haar moe
der over haar tijd in Israël bij de 
Tsofiem (Padvinders) en de Ha
gana (een van de voorlopers van 
het Israëlische leger) zoog Kaya 
met geboeidheid op. Haar eerste 
studie deed zij in Frankfurt aan 
de Kunstschule, een soort hoge
school voor grafische vormgeving. 
In 1978 volgde zij haar behoefte 
om haar vleugels uit te slaan 
en het verderop te zoeken. Dat 
werd Nederland, want een be
langrijke vriend van haar was 
Nederlander. Bij hem bracht zij 
de eerste maanden door in Leeu
warden, daarna volgde Gronin
gen en dat is zo gebleven. Haar 
kunstopleiding zette ze voort 
op de kunstacademie Minerva.  
De kennismaking met de Neder
landse cultuur verliep soepel. 
Kaya: “Nederlanders vond ik heel 
toegankelijk, altijd in voor een 
praatje. Vaak zijn ze heel direct 
vergeleken met Duitsers, maar 
Israëli’s zijn nog véél directer.”  

Vragende blikken
Meerdere keren is Kaya op bezoek 
geweest in Israël, zowel als kind 
en daarna tijdens haar studie, als 
in de jaren daarna. Telkens voel
de zij een enorme aantrekkings
kracht van het land en zijn cul
tuur, maar tot een besluit om er 
te wonen, heeft het nog niet geleid. 
“Ik ben een mens van drie cul
turen”, zegt Kaya; ”en voel me 
daardoor verrijkt. Wel lastig als 

Kaya Wolff: vrouw van drie culturen
door Marcel Wichgers
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ik ook best succes gehad, door ex
posities in Nederland, Duitsland 
en eentje in Antwerpen. In de 
loop der jaren zijn ook regelmatig 
wat werken verkocht. Maar van 
het kunstbedrijf op die manier 
wilde ik geen deel meer uitmaken. 
Na haar burn out hield Kaya Wolff 
op met schilderen en het werken 
op papier en ging over op werken 
met fotobewerkingsprogramma’s 
op de computer: een soort schil
deren op de computer. “Sinds een 
paar jaar maak ik nu kleine boek
jes met verhalen en gedichten van 
mij met afbeeldingen van mijn 
digitale schilderijen of fotobewer
kingen. Deze zijn te bekijken en 
te koop   in de winkel van Kunst 
en Vliegwerk in Groningen. Elk 
boekje is een beetje uniek, want ik 
maak ze gedeeltelijk met de hand.” 

Dezelfde golflengte
Haar werk is grotendeels abstract. 

mensen in Israël mij vragen waar 
ik vandaan kom. Behalve over de 
drie landen voel ik me een uitleg 
verschuldigd over het feit, dat 
mijn ouders vanuit Israël zijn te
ruggegaan naar Duitsland. Ze 
vragen dan: Hoe kun je dat ma
ken als je slachtoffer bent geweest 
van het Duitse regime? Hoe kun 
je weer met die generatie mensen 
door één deur gaan? In Israël heb 
je nog steeds mensen, ook van 
de 2e of 3e generatie die nooit een 
voet in Duitsland willen zetten. 
Wat mijn vader echter geholpen 
heeft, is de gelukkige omstandig
heid, dat hij met zijn vrienden 
uit de kampen uitgebreid over 
alles uit die tijd kon napraten.” 

Na haar voltooide opleiding aan 
Minerva werd Kaya Wolff kun
stenares, maar deed er heel an
der werk naast: fietsenmaker. 
En voor enige tijd in dienst van 
de gemeente Groningen hield ze 
op straat enquêtes over toerisme.
Ook nu is ze geen fulltime kunste
nares, want ook de dans en NLP 
hebben een belangrijke plaats in
genomen. Dat ontwikkelde zich 
in een periode waarin alles zo’n 
beetje bij elkaar kwam – in 2003. 
Doordat er ook nog 4 exposities op 
stapel stonden, werd het te gortig 
en kwam ze in een burn out te
recht. Kaya: “Dat was te veel van 
het goede. Het legde te veel druk op 
mij. Een tijdje kon ik toen helemaal 
niks meer. Tegelijkertijd werd ik 
ook cynisch over het kunstbedrijf. 
Ik zag kunstenaars met een grote 
mond die hele verhalen hielden en 
daardoor succes kregen. Zelf had 

Kaya: “Dat past ook bij de verha
len die ik geschreven heb. Die 
gaan terug naar de essentie, bij
voorbeeld een pelgrimage, maar 
ook een liefdesverhaal. Ik ben 
gericht op Het Grotere buiten de 
mens. Mij een deel voelen van het 
grotere geheel is belangrijk  voor 
mij en dat kan ik beleven in de 
dans of een meditatie, in de natuur 
en in het samenzijn met mensen 
die op dezelfde golflengte zitten.” 

Is in haar werk iets te bespeu
ren van haar Joodse afkomst?  
Kaya Wolf: “Jaren geleden begon 
ik aan een serie over Hebreeuwse 
letters. Dat thema verwaterde, 
maar ik wil er wel opnieuw iets 
mee gaan doen. Met de Kabbala 
doe ik niets of nog niets. Ik ben 
eerst tevreden met de verschil
lende denkrichtingen waaruit ik 
veel voor mijzelf gehaald heb.”  

Spelen met Hebreeuwse letters
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Thuiskomen bij mijzelf
Kaya Wolff startte in de Syna
goge Groningen in de afgelopen 
zomer een reeks activiteiten 
met een dansles binnen de cur
sus Joodse volksdansen. In eer
ste instantie was het een korte 
reeks van drie lessen waarvan 
een door Kaya. Na afloop bleek 
duidelijk dat sommige van de in 
totaal 25 deelnemers meer hier
van wilden meemaken. Spontaan 
werd besloten om deze reeks voort 
te zetten in de zomermaanden. 
Kaya Wolff: “Voor mij was dit 
ook een verrassende en heel fijne 
ontwikkeling omdat ik nu eens 
intensief en met continuïteit be
zig was met wat mij altijd erg 
vervuld heeft: het dansen op Is
raëlische en Joodse muziek, weer 
voelde ik mij thuiskomen bij me
zelf. In mijn dagelijks leven is de 
dans al diep verankerd. Maar 
het Joodse aspect erbij voegt 
hier iets belangrijks aan toe.”  

Persoonlijke beleving
Bij haar danspraktijk hoort ook 
het maken van choreografieën. 

Kaya Wolff: “Daarmee ben ik 
sinds 2003 bezig. Invloeden van 
sacrale dans en werelddansen spe
len daarbij een rol. Sacrale dans 
behelst een grote verscheidenheid 
aan dansen die onder meer een 
meditatief element in zich hebben. 
Net als volksdansen worden deze 
in een kring of rij gedanst. Ook zit 
er soms symboliek in de houding 
en armgebaar die op een thema 
of archetypische figuren inspelen. 
Of ik nu alleen dans of samen met 
anderen – het dansen kan mij op
tillen en heel blij maken. Binnen 
de vastgestelde danspassen blijft 
veel ruimte voor persoonlijke bele
ving en expressie en ook ontmoe
ting. Daardoor hebben deze dan
sen meer diepte en betekenis voor 
mij dan gewone volksdansen. In 
mijn danslessen zoek ik ook altijd 
naar een evenwicht: uitbundige, 
vrolijke dansen en stillere, seri
euze dansen vullen elkaar aan.” 

Activiteiten van Kaya 
Wolff in de Synagoge 
Groningen
Kaya Wolff is sinds kort als 
vrijwilliger actief bij de Stich-
ting Folkingestraat Syna-
goge. Ze denkt onder meer 
mee over de organisatie van 
cursussen en andere activi-
teiten. Zo was ze betrokken 
bij een danscursus in de sy-
nagoge: werelddansen, geïn-
spireerd op de Joodse traditie.

Een van haar eerste activiteiten 
was de organisatie van een con
cert en een workshop door Avi 
Adir uit Israël. Kaya: “Ik werd al 
eerder door zijn muziek geraakt, 
net als door zijn hele verschijnen. 
Ik kon me weer verbonden voelen 
met wat joods zijn voor mij bete
kent en met een groter geheel. 
Na afloop van een optreden in 
een Yogacentrum vroeg ik hem 
of hij in de Synagoge in Gronin
gen wilde spelen. Dat maakte hem 
zeer enthousiast, met als resul
taat het concert en een workshop 
natuurlijke stemimprovisatie.”  

Heeft u belangstelling voor de danscursussen van Kaya Wolff in de Synagoge Groningen of elders, dan kunt 
u met Kaya Wolff contact opnemen. Ze staat open voor vragen en kan altijd vrijblijvend een update van haar 
activiteiten geven. Contactgegevens: kadalente@yahoo.nl

Vervolg 'Kaya Wolff: vrouw van drie culturen'
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Ets nr. 5, de slotengraver

The 36 Unknown, Thirty-Six Etchings
Ben-Zion 1971-5
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Onderweg
Terwijl ik dit stukje aan het schrij
ven ben, glijdt de wereld waarin 
we wonen onder mij langs. We 
vliegen met luchtvaartmaatschap
pij El Al en zodra je het vliegtuig 
bent ingestapt bevindt je je al een 
beetje in Israël. Dit jaar ben ik 
voor de derde keer op weg naar dit 
bijzondere land. We gaan naar de 
stad Jeruzalem om daar, verdeeld 
over drie dagen, feest te vieren 
ter ere van de 50ste verjaardag 
van de Jerusalem Foundation. 

Jerusalem Foundation
Een bijzondere organisatie. Vijftig 
jaar geleden opgericht door de oud 
Burgemeester Teddy Kollek. Ze 
hebben inmiddels meer dan een 
1.25 biljoen Dollar geïnvesteerd 
in 4000 verschillende projecten. 
Al die projecten staan ten dienste 
van het versterken en verfraaien 
van Jeruzalem. Deze organisatie 
komt alleen in actie als er donor 
geld ergens uit de wereld wordt 
geschonken. Ik ben betrokken ge
raakt bij deze organisatie toen wij 
de Molen van Montefiore in Jeruza
lem hebben gerenoveerd. Dat was 
in 2012–2013. Ik kan geen stad 
en geen land bedenken dat zo snel 
is opgebouwd als Israël. Van uit 
vele landen van de wereld  wordt 
veel geld en tijd geïnvesteerd en 
gegeven om het land en de steden 
te herbouwen. We zullen vele 
pro jecten bezoeken en bekijken. 
Daarnaast gaan we in gesprek 
over het heden, het verleden 
en de toekomst van Jeruzalem.  

Over mijzelf
Voor ik verder schrijf wil ik eerst 
even iets over mijzelf vertellen. 
Mijn naam is Arjen Lont en ik 
woon in Leeuwarden. Ik ben nu 
66 jaar en ben mijn hele leven 
zelfstandig ondernemer geweest 
in de bouw en de projectontwik
keling. Een familiebedrijf dat nu 
in handen is van onze zoon. Ik ben 
bijna 45 jaar getrouwd met Nellie 
en samen hebben we vier kinderen 
en 14 kleinkinderen gekregen. Ik 
ben christelijk opgevoed met een 
warm hart en grote liefde voor het 
land en het volk Israël. Ik voel mij 
al jaren geïnspireerd door de Bij
bel, het Woord van de Almachtige, 
de Schepper van Hemel en Aarde. 
Ik ben geestelijk ook sterk verbon
den met het land en het volk Is
raël. Hier draait het namelijk om. 

Arjen Lont aan de voet van de 
gerestaureerde molen

Honorair Consul voor Israël
Op een onverwacht moment in 
mijn leven ben ik door de Isra
elische ambassadeur Haim Di
von gevraagd om Honorary Con
sul voor NoordNederland te 
worden.  Uiteindelijk ben ik in 
april van dit jaar geïnstalleerd.  
Het is een vrijwilligersbaan, maar 
dan wel een hele bijzondere. Mijn 
verantwoordelijkheden zijn voor
namelijk van representatieve aard 
ten gunste van de relatie tussen Is
raël en Nederland. Daarnaast wil 
ik en kan ik assistentie geven aan 
Israëlische burgers die in Neder
land ondersteuning nodig hebben. 
Verder zie ik het als mijn taak om 
bruggen te bouwen tussen organi
saties zoals kerken en be drijven. 
Ik zie het ook als mijn taak brug
gen te bouwen tussen Joden en 
Christenen. We hebben zoveel 
gemeenschappelijke waarden en 
normen. Ik merk dat er vaak veel 
onbegrip en onjuiste denkbeelden 
zijn die verbeterd kunnen worden. 
Inmiddels is er een nieuwe am
bassadeur aangesteld; de heer 
Aviv ShirOn. Het komende jaar 
zal hier de nodige energie aan 
worden besteed en kennisma
kingsbezoeken worden gebracht. 

Consulaat
In september zijn de leden van de 
Joodse Gemeente Leeuwarden een 
avond op bezoek geweest bij ons op 
het Consulaat. Het doel was om 
nader met elkaar kennis te maken 
en te kijken hoe en op welke wij
ze wij elkaar kunnen versterken. 
Het was een fijne en open avond.  

Bruggen bouwen
door Arjan Lont
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Kerken
Verder spreek ik zo nu en dan 
in kerken. De nadruk van mijn 
toespraken ligt altijd in de on
losmakelijke verbondenheid die 
er is tussen christenheid en het 
Jodendom. Er is veel niet goed 
gegaan in het verleden. We kun
nen dit niet meer goedmaken, 
maar wel proberen dit te verbe
teren. Ik wijs op het belang van 
het zoeken van de verbinding. 
Liefde, waardering en respect  

Breng de Joden thuis
Ik werk veel samen met Chris
tenen voor Israël uit Nijkerk. Zij 
hebben als doel het land en het 
volk Israël te steunen op weg naar 
de komst van de Messias. Ze doen 
geweldige, mooie projecten. Geen 
enkele vorm van zending onder de 
Joden is daar aanwezig, anders 
niets dan liefde, respect en steun. 

Wat ik tot slot nog kwijt wil, is dat 
ik begin september via Oekraïne 
naar Israël ben gereisd. Ik mocht 
deel uitmaken van een afvaardi
ging van Christenen voor Israël 
die dit jaar vieren dat zij al 20 
jaar actie voeren voor het project 
‘Breng de Joden thuis’. Inmiddels 
zijn er 130.000 Joden, met name 
uit OostEuropa naar Israël ge
bracht. Ik mocht getuige ervan 
zijn, dat we voornamelijk 155 
jonge oliem uit Oekraïne mochten 
begelei den op hun aliya naar Is
raël. Zij verlieten met 50 kg bagage 
defi nitief hun land om op weg te 
gaan naar een nieuwe toekomst. 

Ik vind het bijzonder om te zien 

hoe de jongeren hun ouders voor
gaan om hun land te verlaten. 
Misschien zijn de ouders te zeer 
gehecht aan hun land of huis en 
zijn ze onzeker over hun toekomst 
in Israël. Er werd mij verteld dat 
binnen 13 jaar 80 % van deze 
jongeren de ouders ook zullen ko
men. Voor mij was het ‘een echte 
luchtbrug’ en een profetische reis. 
Omdat de profeten aangeven, dat
de kinderen Israël vanuit de vier
hoeken van de aarde terug naar
huis zullen gaan.  

Tot slot
Ik ben dankbaar een kort stukje 
in JaGDaF te mogen schrijven. Ik 
hoop van harte dat we samen als 
Joden en Christenen sterke brug
gen mogen bouwen, waarover wij 
elkaar kunnen ontmoeten. Geloof 
dat we in een bijzondere tijd leven 
waar Joden en Christenen steeds 
dichter bij elkaar komen te staan. 
Zie dit als een bijzonder teken. Dit 
geeft mij hoop voor de toekomst. 

Leeuwarden, 27 september 
2016

De Molen van Montefiore in de wijk Yemin Moshe in Jerusalem
Foto uit: Ariel, Review of Arts and Sciences in Israel, 1969
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“Een decadente stad”, ant-
woordt de oude en wijze 
Joodse man als ik hem vraag 
wat hij van Tel Aviv vindt. 
Ik wil het weten, omdat ik er 
kort tevoren voor de eerste 
keer was. En hij in zijn lange 
leven vele malen.
Meer woorden dan ‘een de-
cadente stad’ heeft hij niet 
nodig om de stad te kwalifice-
ren. Zeker niet diskwalifice-
ren, dat is duidelijk niet zijn 
bedoeling. Hij komt er graag. 
“Met al die lichaamscultuur. 
En elektrische fietsjes op de 
trottoirs”, voegt hij slechts 
toe als ik hem verwonderd 
blijf aankijken.

Ik verbaas me over zijn woorden. 
En toch begrijp ik wat hij bedoelt.
Met die lichaamscultuur moet hij 
de jonge vrouwen en mannen be
doelen die tot laat in de avond de 
stranden langs de stad bevolken 
om er te beachvolleyballen, te ten
nissen, rek en strekoefeningen 
te doen. Overal langs het kilome
terslange strand, op helverlichte 
sportveldjes van zand. De man
nen met naakte en glimmende 
bovenlichamen, spierbundels over 
het hele strakke lijf. De ranke 
en slanke vrouwen in bikini.
Dit is dus het moderne Israël, 
denk ik als ik de zwetende spor
ters op de avond van aankomst 
verwonderd gade sla. Israël, waar
van ik dacht dat je op elke hoek 
gepijpekrulde mannen zou zien. 

Veggie en kosjer
Niet in Tel Aviv dus. Vitaal, 

bruisend, jong. Dat zijn de woor
den die bij mij opkwamen. Maar 
decadent? Ontaard, verworden, 
verfijnd maar innerlijk leeg, 
zegt het woordenboek. Als ik dat 
lees, denk ik aan druivenetende 
Romeinen die lui en bijna lave
loos aanliggen aan een tafel in 
de laatste dagen van hun rijk. 
Nou, eten dat kan inderdaad 
vol op in Tel Aviv. Vooral in de 
Dizengoffstraat, de Herestraat in 
het kwadraat van Tel Aviv. De tal
loze hippe restaurantjes, alle met 
terras, bieden kosjer food, veggie 
food (veganistisch en dus zéker 
kosjer) en gerechten uit alle delen 
van de wereld. De jonge bediening 
doet haar werk informeel en har
telijk. Een ober met paardenstaart 
blijft ons vriendelijk groeten als 
we de dagen na ons bezoek soms 
weer langs zijn eettentje lopen.  

Tel Aviv is duidelijk een stad met 
een jonge, alternatieve bevolking. 
Niet verwonderlijk, met zijn grote 
universiteit. Dat alternatieve blijkt 
wel heel extreem na een avond
lijk bezoek aan het Rabinplein.  
Ik wil daar de plek zien waar pre
mier Yitschak Rabin werd dood
geschoten. De plek vinden, lukt 
niet. Ik loop aan de randen van 
het plein door parkjes met stoelen 
en bankjes waarop mensen in de 
warme avond ontspannen liggen 
te luieren of te lezen. Op het plein 
zelf staan bijzondere kunstwer
ken, permanente en tijdelijke, zo
als een hoog opgehangen eettafel 
van tientallen meters lang waar
onder luid het geluid van gezel
lig dinerende mensen te horen is.  

Een bijzondere speelplaats
Maar dan. Teruglopend naar de 
BenGoerionstraat via een win
kelcentrum naast het Rabinplein, 
kom ik op een heuvel. Een deel 
ervan baadt in kunstlicht. Een 
hek eromheen. Alles duidt op een 
speelplaats. En dat blijkt het ook 
te zijn, Alleen, niet voor kinderen 
maar voor … honden. Binnen de 
hekken zijn zitjes waar hondenbe
zitters liefdevol met hun hondse 
kroost knuffelen. Ze praten met el
kaar zoals ouders dat doen in een 
kinderspeeltuin. Hun honden ren
nen rond. Er zijn zelfs hondenglij
banen en ander beestenspeeltuig.  
  
Het is duidelijk: het moderne Tel 
Aviv heeft een hoog gecivili seerde 
bevolking. Zoals de (Joodse) 
socio loog Norbert Elias al aan
toonde, leidt de voortschrijden
de civilisatie ertoe dat mensen 
hun huisdieren steeds meer 
gaan zien als hun gelijken, als 
wezens met menselijke trekken. 
Een beetje decadent, eigenlijk... 

Choepa aan het strand
Ik moet het eerlijk bekennen: ik 
heb met mijn metgezellen volop op 
het strand van Tel Aviv gelegen. 
In het warme zeewater gezwom
men. En ‘s avonds over de boule
vard gekuierd. Dat had natuurlijk 
ook in Benidorm gekund. Maar 
in Benidorm zouden we nooit het 
volgende hebben meegemaakt. 
Als we de tweede avond in het don
ker over de boulevard slenteren, 
horen we muziek. Nieuwsgierig 
lo pen we in de richting van de 
plek waar ze vandaan komt. 

Decadent Tel Aviv en groots Jeruzalem
door Marcel Wichgers
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Er staat een flinke groep chi
que geklede mensen, onder wie 
een stel mannen die ieder een 
stok vasthouden. Boven hen een 
doek. Dat moet een choepa zijn!  
Jarenlang heb ik er tijdens 
mijn rondleidingen in Synagoge 
Groningen over verteld. Slechts 
één keer heb ik er een meege
maakt in hetzelfde gebouw. En 
nu dan in het echt, maar buiten.  
We blijven staan om het schouw
spel gade te slaan. Uit een hotel 
komt het aanstaande echtpaar. 
Ze gaan onder de choepa staan 
en een modern geklede rab
bijn doet het woord. Zó kan een 
choepa dus ook. Niet in een sy
nagoge, maar het kan ook onder 
de sterren bij een ruisend strand. 

We gaan iets verantwoords doen: 
we bezoeken het voormalige woon
huis van de voormalige premier 
David Ben Goerion (geen verdere 
introductie nodig). In het tamelijk 
kleine gebouw is het stil. Maar 
het bezoek maakt grote indruk. 
Hier, in de kamer lag hij soms 
ziek te zijn terwijl hij onverdroten 
het land bestuurde. In die kamer 
moet hij met zijn vrouw bij de op
vallende open haard (in het war
me Israël!) gezeten hebben. Daar 
is de ouderwetse maar fraaie keu
ken waar zijn maaltijden werden 
bereid. Achter dat bureau zat hij 
te werken. Dat zijn de tiendui
zenden boeken in vele talen, die 
hij heeft aangeschaft en mis
schien ook gelezen. En hé, daar 
hangt een foto met ónze Koningin 
Juliana die hem een bezoek bracht. 

Highlights van Jeruzalem
Tel Aviv: een stad waar je kunt 
genieten van kleine dingen. 
Maar dan Jeruzalem. We gaan 
er naartoe met een luxe bus 
vanaf het busstation aan het 
eind van de Arlozorovstraat.  
In Jeruzalem was, is en zal al
tijd zijn, het leven gróót. En 
druk, met de talloze toeristen 
die het grootse willen zien, bele
ven en voelen. Net als de meeste 
van hen doen we de highlights.
De Klaagmuur – sorry,   
Western Wall – aanraken.  
De Heilige Grafkerk bezoeken,  
tot in het diepste van het gebouw 
waar je na twee uur in de rij 
staan met contingentjes van vier 
personen wordt toegelaten om te 
beleven – als je erin gelooft – dat 
Jezus er  na zijn tijdelijke dood 
heeft gelegen. En ik moet zeggen, 
mij als katholiek dééd het wat. 
Een free tour volgen door de 
oude binnenstad, die zo leuk is 

dat je vanzelf een flink bedrag 
aan de tour guide overhandigt. 

Yad Vashem bezoeken, waaraan 
de staat Israël zó’n grote waarde 
hecht dat je gratis met een taxi
busje wordt afgehaald van het 
light rail station op Mount Herzl.  

Een rondleiding volgen in 
de Knesset, waar je zo
maar op de stoelen van de 
parlemen tariërs mag zitten. 
En de rest? Die doen we vol
gend jaar (of later) in Jeruzalem. 

Na vier dagen Jeruzalem nemen 
we op het hectische busstation 
aan de Jaffastraat de snelle bus 
terug naar Tel Aviv. Om daar nog 
een paar dagen bij te komen. De 
‘decadente’ stad Tel Aviv, waar 
de nieuwe Joodse generaties vol 
opti misme en levenslust hun gang 
gaan, zonder zich al te druk te 
maken over de boze buitenwereld.  

Marcel Wichgers in Jeruzalem



28 JaG24 december jaargang 29 nummer 4

(Geciteerde tekst en spel
ling op achterkant van het 
bovengenoemde boekje.) 

Jiddisch (dit is nu de spelling van 
‘Het Groene Boekje’) – wat heb ik 
ermee? Moeilijk. Toen wij in 1966 
op aliyah gingen en in Haifa op 
de Carmel gingen wonen, overviel 
mij het Jiddisch. Ik sprak goed 
Iwriet. Maar kwam ik bijvoorbeeld 
op het kleine postkantoortje in de 
buurt, of bij de arts op het kantoor 
van de Koepat Choliem (zieken
fonds), dan kreeg ik antwoord in 
het Jiddisch. Kocht ik vrijdag
ochtend Gladiolen (ongeveer de 
enige ‘sjabbatbloemen’ die er daar 
te koop waren), of ging ik even 
naar die lieve oude schoenma
ker – Jiddisch werd er gesproken.
Ging ik met mijn anderhalfarige 
dochter ergens iets drinken – om je 
heen werd er Jiddisch gesproken. 
Ik merkte dat ik dat niet pret
tig vond. Thuis bij ons werd er 
geen Jiddisch gesproken en ik 
ben er niet mee ‘grootgebracht’.
Vanuit Haifa – waar het overi
gens schitterend wonen was – is 
waarschijnlijk mijn lichte tegen
zin tegen Jiddisch ontstaan. 

Niettemin vind ik het boekje waar 
ik het hierboven over heb, een pa
rel in mijn kookboekenkast. De 
verhaaltjes van Willy Brill zijn 
kos telijk. Het schilderachtige ver

Me nasjt a bisje,
Me trinkt a bisje

Omdat u waarschijnlijk de dag 
voor Chanoeka  deze JaGDaF 
ontvangt (PostNL schijnt het 
moeilijk te hebben, dus ik ben er 
niet zeker van), begin ik maar 
direct met:

Sjeindls Latkes

Benodigdheden
4 grote geschilde aardappels
2 eieren
2 kleine uien
1 eetlepel bloem of matsemeel
peper, zout, olie

Rasp de aardappel, giet ze niet 
af, maar meng ze met de bloem of 
het matsemeel.
Roer de eieren en de gesnipperde 
uien erdoorheen.
Zout en peper naar smaak toe
voegen. 
Maak met een lepel kleine ronde 
koekjes en bak die in een koeken
pan in hete olie.
Laten afdruipen op keukenpapier 
en heet serveren
(kan ook met appelmoes of zure 
room, doen we in Groningen, RL).

Zo, nu zit de chanoeka sfeer er
goed in, hoop ik. 
Sjeindls Latkes? Wie is Sjeindl? 
Goede vraag. Sjeindle heeft een aan

tal recepten geschreven in Jiddisje 
recepten voor een goed leven (1996).
Recepten: Onno van Dijk
Teksten: Willy Brill 

Willy Brill (sept. 1926 te Rotter
dam) was een vriendin van mijn 
va der, ook een geboren Rotter
dam  mer. Zij ontmoetten elkaar 
af en toe. Hij vertelde mij over 
haar; ze is een actrice, regisseu
se en schrijfster. Zij vatte in 
haar leven een grote liefde 
op voor de Jiddi sche cultuur. 

“Wie tafelt met bijbelkenners, 
komieken of jiddisje  ‘mames’, krijgt 
schatten uit een rijk joods verleden 
opgedist. Thema’s als geloof en 
eeuwigheid worden aangesneden 
terwijl en passant een witz, een 
jiddisj liedje en een broodje ge
hakte ‘leber’ over tafel gaan.
Jiddisje recepten voor een goed 
leven is dan ook geen boek voor 
zwelgers, honinglikkers of ‘kal
koen fressers’. Een kookboek, 
maar ook een cultuurwijzer. 
De vraag dringt zich op: waar
om zijn de verhalen over het jid
disje leven nodig bij de recepten? 
Het enige goede joodse ant
woord hierop luidt: waarom niet?
Waarom zouden we niet eens 
‘aardappelkoegl’ eten met de schrij
ver Sjolom Aleichem of ‘borsjtsj’ le
pelen met een jiddisje troubadour?
‘A goetn appetit.’” 

Men Neme... Men Geve
door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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haaltje over Odessa – Klein Parijs 
aan de Zwarte Zee; hoe Melawe 
Mal ke (afscheid van de sjabbes) 
wordt gevierd in het huis van een 
rij ke koopman. Ik zou het graag he
lemaal laten volgen, maar zelfs ik 
heb beperkte ruimte in JaGDaF.   
U houdt het te goed! 

Vooruit, dan toch nog maar het re
cept van gehakte ‘leber’ – kwam toch 
al ter sprake. Was van mij vroeger, 
met gasten aan tafel, altijd een 
succesvoorafje; Ies was er dol op. 

Gehakte lever
250 gram kippenlever
3 hardgekookte eieren
1 ui
olie of mayonaise
zout, peper
paprikapoeder

Bak de kippenlevertjes in weinig 
olie. Doe ze met ui, eieren, zout, 
peper en paprikapoeder in een kom 
en hak ze (met de staafmixer) tot 
een fijne massa. Maak smeuïg met 
olie of mayonaise. Serveren op toast 
met plakje tomaat of een olijfje. 
Dit is het recept uit het boekje. 

Ik voeg hier nog mijn specialitei
ten aan toe. Van te voren maakte 
ik de kippenlevertjes goed schoon, 
velletjes en dergelijke verwijde
ren. Tenslotte serveerde ik de 
hoop jes klaargemaakte gehakte 
kip penlevertjes op een schijf ap
pel (het klokkenhuis uit de appel 
boren en in schijven snijden), met 
een klein takje peterselie bovenop. 

Voor iedereen Chanoeka sameach en een goed
begin van 2017!

Geef eens een abonnement op JaGDaF cadeau.

Als u iemand in uw omgeving die geïnteresseerd is in het Jodendom 
een cadeautje zou willen geven, denk dan eens aan een 

abonnement op JaGDaF. 
Voor slechts € 18 (meer mag ook) geeft u een jaarabonnement 

waaraan voor de ontvanger door het gevarieerde aanbod in
artikelen veel plezier te beleven is. Bovendien steunt u daarmee 

JaGDaF in haar voortbestaan. 

Gewoon een keer doen!
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Rondom boeken
samengesteld door Erik Kweksilber en Ruth Lipschits

Nieuw verschenen
Nir Baram Land zonder gren
zen
Hoe moet dat toch in en met Is
raël? Dat zullen wij ons allemaal 
geregeld afvragen.
De jonge Israëlische schrijver Nir 
Baram reist een jaar lang langs 
de grens tussen Israël en  de 
Pale stijnse gebieden in een ver
langen stemmen te horen die nor
maal gesproken niet snel de me
dia halen. Of hij nu een kibboets 
bezoekt op de rand van de Gaza
strook, verblijft in een buitenpost 
van kolonisten, een wandeling 
door OostJeruzalem maakt of 
bij een vluchtelingenkamp met 
30.000 Palestijnen langsgaat: 
zonder oordeel brengt hij in kaart 
wat de gevoelens en meningen 
in de regio zijn. Hij spreekt met 
kolonisten, politici, activisten, 
exgevangenen en soldaten, met 
bewoners die geboren zijn nadat 
de bezetting is begonnen en met 
degenen die zich Israël van voor 
1967 herinneren.
Het boek is geen antwoord op 
de vraag die ik in het begin van 
dit stukje stelde, ook niet voor 
Baram. Maar het is wel een goed 
geschreven, leerzaam en beklem
mend verslag over de realiteit van 
het dagelijks leven in dit gebied.
€ 19.99

Stephan Abarbanell Morgen
land
Morgenland is een spannende 
roman over liefde, verlies en het 
verlangen naar een thuis in een 
wereld die verkeert tussen de 

gruwel uit het recente verleden en 
de hoop op een betere toekomst.
Het is 1946. Lilya Wasserfall, 
een jonge joodse vrouw in Pal
estina geboren,  is actief in het 
zionistisch verzet in Palestina en 
hoopt bij een grote sabotageactie 
ingezet te worden. Maar ze krijgt 
een volkomen andere opdracht: 
in het ontregelde Duitsland moet 
ze op zoek naar de verdwenen 
Joodse wetenschapper Raphael 
Lind. Heeft hij het concen
tratiekamp overleefd? Voor Lilya 
begint een avontuurlijke reis door 
Europa, die ook een zoektocht is 
naar zichzelf en naar een thuis. 

Met rode oortjes gelezen ondanks 
de soms simpele stijl. 
€ 21.99

Joseph Roth  Joden op drift
Joseph Roth schreef dit  niet 
eerder in het Nederlands ver
taalde  essay in 1927 als een ode 
aan de verdreven mensen uit zijn 
geboortestreek Galicië, nu deels 
Polen en Oekraïne. Tien jaar 
later voegde hij een hoofdstuk 
toe over de situatie van de Joden 
in Duitsland, waar inmiddels de 
nazi’s aan de macht waren geko
men. 
De joodsOostenrijkse Joseph 
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Roth (18941939) publiceerde 
naast zijn vele journalistieke 
stukken romans als Job, Hotel 
Savoy en Radetzkymars, een van 
mijn lievelingsboeken.
“’Joden op drift’ is een zeldzaam 
juweel uit een verloren tijd. In een 
kort, krachtig en glashelder essay 
schept Joseph Roth een onver
getelijk beeld van het joodse leven 
in Europa  inclusief de vele dis
cussies en dilemma’s die het toen
malige joodse denken bepaalden. 
Even trekt hij zo, in een knappe 
combinatie van essayistiek en 
reportagewerk, het allesbepalende 
scherm van de Holocaust weg: ja, 
zo was het dus.”  Geert Mak 
€ 14.99 

Marcel Cohen Het innerlijk 
toneel
Het innerlijke toneel bevat de por
tretten van acht naar Auschwitz 
gedeporteerde familieleden. Dat 
wil zeggen: het weinige dat Mar
cel Cohen over hen heeft kunnen 
vinden. Geduldig probeert hij 
zich hun gezichten voor de geest 
te halen aan de hand van haast 
vervlogen herinneringen. Dat 
levert mooie, zeer persoonlijke 
verhalen op over onder meer zijn 
ouders, zus, twee grootouders en 
twee ooms, allen voor de oor
log vanuit Istanbul naar Parijs 
geëmigreerde Joden. Cohen was 
een jaar of vijf toen in Parijs de 
Jodenvervolging woedde. Hij ge
bruikt nietige voorwerpen om ‘een 
vorm te geven aan het vormeloze’. 
€ 17.50 

Boekbespreking

De Nazi en de kapper
Edgar Hilsenrath

Nederlandse vertaling: 2008, 
Anthos, Amsterdam, € 15

De Nazi en de kapper is het 
unieke, indrukwekkende relaas 
van Max Schulz, een SS mas
samoordenaar die de identiteit 
van zijn joodse jeugdvriend én 
slachtoffer, Itzhik Finkelstein, 
aanneemt teneinde zijn straf te 
ontlopen.
Het boek is baanbrekend, en 
zonder overdrijving, adembe ne
mend – als shoahroman en ook 
als literair meesterwerk.

Na een zeer succesvolle publica
tie in 1971 in het Engels, heeft 
het tot 1977 geduurd voordat het 
boek in Duitsland kon worden 
uitgegeven.  

Méér dan 60 uitgeverijen in 
Duits land weigerden het boek 
destijds uit te geven, en hadden 
allerlei smoesjes om dit niet te 
doen. Wat er werkelijk aan de 
hand was? “Zo mag en kan je niet 
over de Holocaust schrijven!”  
Helmut Braun, de eerste Duitse 
uitgever schrijft over de ont
vangst van het boek in de Duitse 
samenleving en het literaire 
establishment van die tijd: “Men 
was het erover eens dat een 
verwerking van de Shoah in de 
vorm van een bijzonder bittere, 
pikzwarte satire – die bovendien 
uitsluitend vanuit het perspectief 
van de dader was geschreven – 
volkomen ongepast en daarom 
ontoelaatbaar was.”
Vandaag de dag weten we wel 
beter: niks is minder waar!
Lezen dus – als u dat niet al 
gedaan hebt.

Daniel Lipschits

Omslag Hilsenrath, De Nazi en de kapper
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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
>30 november 2016 tot
30 januari 2017
Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH 
Leeuwarden. De tentoonstelling  
‘Joods ex libris in Fryslân'.  Info 
0587890761 Haye Bijlstra, of e
mail uzi.hagai@tresoar.nl 
>28 december
10.30 uur, restaurant de Konings
hof, Prinsenweg 1, 8443 DN 
Heerenveen, met als afsluiting 
om 12.30 uur een lekkere lunch. 
Mifgasjiem viert Chanoeka. Bij
drage €12,50. Opgave Richard 
Frankfort 0592 399366 Richard@
Frankfort7.nl  of Ro Dalsheim 
06 23502077 rodalsheim1937@
gmail.com  
>24 januari
19.3021.30 uur, Eeltsje Hiem, 
Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ 
Leeuwarden. Het Genootschap 
NederlandIsraël heeft ds. Kees 
Kant uitgenodigd, die komt spre
ken over ’Van Eisenach naar 
Bethlehem’. De antijoodse hou
ding van Europese kerken in het 
verleden, de Duitse kerken in de 
jaren ’30 en ’40 en huidige Pale
stijnse christenen. Toegang gra
tis, info 0518421512.

>8 februari
10.30 uur, restaurant de Konings
hof, Prinsenweg 1, 8443 DN Hee
renveen, met als afsluiting om 
12.30 uur een lekkere lunch. In 
deze bijeenkomst van Mifgasjiem 
vertelt Maurits Valk een schil
dersverhaal. Bijdrage €12,50. 
Opgave Richard Frankfort 0592 
399366 Richard@Frankfort7.nl  
of Ro Dalsheim 06 23502077
>28 februari
19.3021.30 uur, Eeltsje Hiem, 
Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ 
Leeuwarden. Het Genootschap 
NederlandIsraël organiseert een 
lezing door journalist Jan Franke 
over 'Silicon Wadi in Israël en de 
vele technologische startups'.
>8 maart
10.30 uur, restaurant de Konings
hof, Prinsenweg 1, 8443 DN Hee
renveen, met als afsluiting om 
12.30 uur een lekkere lunch. Con
certino, de joodse muziekschool 
treedt op voor de bezoekers van 
Mifgasjiem. Het programma is 
nog niet bekend. Bijdrage €12,50. 
Opgave Richard Frankfort 0592 
399366 Richard@Frankfort7.nl  
of Ro Dalsheim 06 23502077
rodalsheim1937@gmail.com  

Groningen
Synagoge, Folkingestraat 60, 
9711 JZ Groningen. Entree 
instaprondleiding € 5, kinderen 
t/m 16 jaar gratis. Afspraak voor 
groepen naar
email info@synagogegroningen.nl 
tel. 06 2819 2619 op werkdagen 
tussen 1317 uur. Voor info en 
openingstijden zie de website.
www.synagogegroningen.nl

>10 en 20 januari en
7 februari
Rabbinaatshuis, Nieuwstad 28, 
Groningen. Deelnemen aan de 
cursus ‘Grammatica als spiegel 
van de menselijke ziel’, door Rami 
van der Molen, na opgave per 
mail chris@orkz.net of
tel. 06 206 404 80
>19 februari
1214 uur, Rabbinaatshuis, 
Nieuwstad 28, Groningen. Boe
kenleesgroep o.l.v. Paul Gabriner.
Vasily Grossman, Live and Fate. 
Kosten € 15, contant te voldoen.
>19 maart
1214 uur, Rabbinaatshuis, 
Nieuwstad 28, Groningen. Boe
kenleesgroep o.l.v. Paul Gabriner.
Bruno Schulz, In the Street of 
Crocodiles and Other Stories. 
Kosten € 15, contant te voldoen.
>9 april
1214 uur, Rabbinaatshuis, 
Nieuwstad 28, Groningen. Boe
kenleesgroep o.l.v. Paul Gabriner.
Dalia Sofer, The Septembers of 
Shiraz. Kosten € 15, contant te 
voldoen.
>7 mei
1214 uur, Rabbinaatshuis, 
Nieuwstad 28, Groningen. Boe
kenleesgroep o.l.v. Paul Gabriner.
Eli Amir, The Dove Flyer. Kosten 
€ 15, contant te voldoen.

Landelijk
>van 1 september 2016 tot en 
met 7 januari 2017
Museum Sjoel Elburg Graaf Hen
driksweg 2, Elburg presenteert 
ruim vijftig werken van de joodse 
kunstenares Hanna OrenHup
pert. Info www.sjoelelburg.nl of 
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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

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 info@niggroningen.nl
Bezoek onze website:
www.niggroningen.nl

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

info@sjoelelburg.nl of 
tel 0525 681546.
>13 januari t/m 6 mei 2016
Museum  Elburg, Graaf 
Hendriks weg 2, Elburg. Expositie 
‘Een ontmoeting met Israël’ Foto
graaf Bobby Regensburg neemt 
de bezoeker mee op zijn reis door 
Israël. Info www.sjoelelburg.nl of 
info@sjoelelburg.nl
of tel. 0525 681546.

Joods Cultureel Kwartier
Het Joods Historisch Museum, 
het JHM Kindermuseum, de Por
tugese Synagoge en de Holland
sche Schouwburg vormen samen 
het Joods Cultureel Kwartier, 
waar u met één kaartje van alle 
vier kunt genieten.
Voor info over tentoonstellingen 
en evenementen in het Joods His
torisch Museum, zie www.jhm.nl 
en www.jhmkindermuseum.nl  
>van 19 september t/m
8 januari
‘De glorie van het joodse boek’. 
Topstukken uit Ets Chaïm, het 
Vaticaan en andere Collecties.
>van 19 december t/m 16 april 
2017
‘Face it! Oordelen op het eerste 
gezicht’. Stereotypen en beeld
vorming. Tentoonstellingsfoto 
hiernaast.
>van 6 november t/m
19 februari 2017
In het Nationaal Holocaust Mu
seum de tentoonstelling ‘Filmin
stallatie van Douglas Gordon’.
>van 2 september 2016 t/m 31 
december 2019
In het Nationaal Holocaust Mu
seum de tentoonstelling ‘Kom 

vanavond met verhalen’.
>van 27 maart t/m
3 september 2017
In het Nationaal Holocaust Mu
seum, ‘Leven en werk van twee 
vergeten exilfotografen.

Feestdagen
>24 december
Chanoeka eerste lichtje aanste
ken
>van 25 december tot
1 januari 
Chanoeka 
>8 januari
Vastendag 10 Tewet/ta’aniet asa
ra beTewet,
begin vasten 6.57 uur.
>11 februari
Sjabbat, Toe Bisjwat/Nieuwjaar 
der Bomen.
>9 maart
Vastendag van Esther/ta’aniet 
Esther, begin vasten 5.29 uur.
>12 maart
Poeriem/Lotenfeest
>13 maart 
Soesjan Poeriem
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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

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

De zeven vruchten
Sjivat Haminiem

Nieuwsjaarsfeest der bomen
sjabbat 15 sjewat/11februari
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5777
25 december tot
1 januari 2017  Chanoeka 
8 januari  Asara beTewet
11 februari  Toe Bisjwat
9 maart  Ta'aniet Esther
12 maart  Poeriem
11 en 12 april  Pesach
17 en 18 april  Pesach
24 april   Jom Hasjoa
2 mei   Jom Ha'atsmaoet
14 mei   Lag Ba'omer
24 mei   Jom Jeroesjalajim
31 mei en 1 juni Sjawoe'ot
11 juli   Sjivaasar beTammoez
1 augustus  Vastendag van 9 Aw

5778
21 en 22 september Rosj Hasjana
24 september  Vastendag van Gedalja
30 september  Jom Kippoer
5 en 6 oktober  Soekot
12 oktober  Sjeminie Átseret
13 oktober  Simchat Tora
13 t/m 20 december Chanoeka
28 december Vastendag van 10 Tewet

Joodse feest- en treurdagen 5777/2016/2017

25 jaar
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