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Wat verschilt deze JaGDaF van alle 
andere...?
Dat is een goede vraag!
Zo vlak voor Pesach is men al snel 
geneigd deze vraag te stellen.
Natuurlijk hoop ik dat u allen in 
de startblokken staat voor de 
seideravond(en), de matses, de 
gremsjelies, matseballen en alle 
andere Pesach-heerlijkheden voor die 
acht dagen in het jaar dat het Pesach 
is. De Haggada heeft u ook kunnen 
vinden?
En àls Elijahoe nou eens komt? 
Vergeet u de deur niet open te zetten 
na de maaltijd en het bensjen, anders 
kan hij niet binnenkomen!

Kortom, Poerim zijn we alweer een 
beetje vergeten – echte leuke grappen 
heb ik niet voorbij zien komen, maar 
dat kan aan mij liggen.
Nu staat Pesach centraal en gaan we 
49 dagen aftellen (Omer), 7 weken tot 
Sjawoe’ot.

Maar wat beslist een verschil is met 
alle andere 137 nummers van JaG-
DaF, dat er door Shimon Evers ‘kritiek’ 
wordt gegeven op een schilderij van... 
Rembrandt!
Leest u maar.

Bestuur en redactie wensen iedereen 
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O.R.T.

Op het einde van het eerste boek 
van de Tora lezen we het beroem
de verhaal hoe onze aartsvader 
Jakow zijn kleinkinderen zegen
de. Jakow’s geliefde zoon Joseph 
is 22 jaar verdwenen geweest. Hij 
is verkocht door zijn broers  en te
rechtgekomen in Egypte. Na vele 
jaren gevangenschap heeft hij de 
dromen van de wijnschenker en de 
bakker juist geïnterpreteerd. De 
wijnschenker was Joseph al lang 
weer vergeten, maar toen Phara’o 
twee onverklaarbare dromen 
had, herinnerde de wijnschenker 
zich Joseph. Joseph werd uit de 
gevangenis bevrijd en verklaarde 
de dromen van Phara’o: “Eerst 
komen er zeven jaren van over
vloed en daarna zeven jaren van 
hongersnood. Laat Phara’o zor
gen voor voldoende voorraden.”  
Zo is Joseph benoemd tot onderko
ning van Egypte en zorgde hij 
voor de opslag van veel graan. 
Niet alleen in Egypte was honger, 
maar ook in Kena’an, waar Jakow 
woonde met zijn familie. Jakow 
gaf zijn zonen de opdracht om 
graan te gaan kopen in Egypte. 
Uiteindelijk maakte Joseph zich 
bekend aan zijn broers en liet hij 
Jakow met de hele familie naar 
Egypte komen. Daar heeft Jakow 
nog 17 jaar geleefd, omringd door 
zijn kinderen en kleinkinderen. 
Joseph trouwde voor het begin van 
de hongersnood met Asnat (som
migen noemen haar Osnat) en 
samen kregen ze twee zonen, Me
nashe en Ephraim. Vlak voor zijn 
overlijden heeft Jakow zijn klein
kinderen gezegend. Joseph heeft 

beide broers voor zijn blinde vader 
neergezet, de oudste Menashe 
links, tegenover Jakow’s rech
terhand en de jongste Ephraim
rechts, tegenover de linkerhand 
van Jakow. Maar Jakow kruiste 
zijn handen en legde zijn rechter
hand op het hoofd van Ephraim 
en zijn linkerhand op het hoofd 
van Menashe en zegende beide 
jongens. Joseph wilde corrigeren, 
maar Jakow zei dat hij wist wat hij 
deed en dat uiteindelijk Ephraim 
groter zou worden dan Menashe. 
In een nutshell het verhaal, waar
over we nu een aantal kantteke
ningen gaan leren naar aan
leiding van het schilderij van 
Rembrandt ‘Jacob zegent de 
zonen van Jozef’ (Rijksmuseum). 

Hoe oud waren ze?
De jongens waren niet zo jong 
als Rembrandt doet vermoeden 
op zijn prachtige schilderij. Im
mers ze zijn geboren aan het be
gin van de periode van overvloed, 
daarna heeft het nog 2 jaren van 
hongersnood geduurd, tot Jakow 
naar Egypte kwam. En daarna 
heeft Jakow nog 17 jaar geleefd in 
Egypte. Met andere woorden Me
nashe zal ongeveer 25 jaar oud ge
weest zijn en Ephraim iets jonger. 

Rechterhand – linkerhand
Waarom legt Jakow zijn rechter
hand op het hoofd van Ephraim? 
Waarin zit de grootheid van 
Ephraim ten opzichte van Me
nashe? Verschillende verklaringen 
worden hiervoor gegeven. Laten 
we eerst kijken naar de diepere 
be tekenis van beide namen. Beide 
namen waren een reactie op de si
tuatie waarin Joseph zich be vond, 
ver weg van zijn geliefde vader, in 
een omgeving waar afgodendienst 
bedreven werd. Menashe’s naam 
is afgeleid van het woord ‘ver
geten’. Hiermee gaf Joseph aan 
de angst die hij voelde dat hij in 
deze omgeving zijn achtergrond 
zou vergeten en zou assimileren. 
De naam Ephraim is afgeleid van 
‘vruchtbaarheid’, Hashém heeft 
mij in deze omgeving vruchtbaar 
doen zijn. Eigenlijk zijn dit twee 
benaderingen, hoe om te gaan 
met de diaspora. Enerzijds dient 
er een constante alertheid te zijn 
om onze afkomst niet  te vergeten, 
het Menashegevoel en anderzijds 
dienen we er eveneens voor te zor
gen dat we ons ook in de diaspora 
meer en meer ontwikkelen, het 
Ephraimgevoel. Beide zijn be
langrijk. Kennelijk legde Joseph 
meer het accent op de Menashe
benadering en daarom plaatste 
hij hem voor de rechterhand van 
Jakow. Daarentegen gaf Jakow 
een voorkeur aan de Ephraim
benadering, de verdere ontwik
keling; daarom legde hij zijn rech
terhand op diens hoofd. (Hierbij 
moeten we ook opmerken dat 
de Midrasj vertelt dat Ephraim 

Kritiek op Rembrandt? 
Een beetje misschien… de 
tekst in de Tora (Beresjiet/
Genesis) 48:820 is net iets 

anders!

De zegen van Jakow aan zijn kleinzonen Ephraim en Menashe

door rabbijn S. Evers
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zeer veel bij zijn opa Jakow was 
en intensief met hem studeerde.)
Andere verklaringen zijn meer 
profetisch. Van beide zonen zou
den grote leiders van het Joodse 
volk afstammen. Gid’on stamt af 
van de stam Menashe en heeft het 
Joodse volk gered toen ze in de 
periode van de Richteren werden 
aangevallen door de Midja nieten. 
In een dappere strijd heeft hij 
de Midjanieten met G’ds hulp 
verslagen en verdreven uit het 
Joodse land. Maar de roem van 
de nakomelingen van Ephraim 
is nog groter. Van hem stamt af 
Jehosjoe’a, de opvolger van Moshé. 
Onder diens leiding is het Joodse 
volk het land Israël binnengetrok
ken en hebben ze Israël veroverd. 
In het boek Jehosjoe’a wordt dit 
allemaal uitvoerig beschreven, 
inclusief een gebeurtenis die hem 
wereldberoemd heeft gemaakt.  
Op een gegeven moment moest 
Jehosjoe’a een strijd voeren te
gen vijf koningen, die zich tegen 
hem verzameld hadden. De strijd 
was op vrijdag en Jehosjoe’a wil
de de strijd niet op sjabbat voe
ren. Hij heeft tot Hashém gebe
den en Hashém heeft de cyclus 
van de hemellichamen stil gezet 
tot Jehosjoe’a klaar was met de
strijd. Dit heeft hem wereldbe
roemd gemaakt. Jakow bezat pro
fetische gaven en heeft dit voorzien, 
vandaar dat hij zijn rechterhand 
legde op het hoofd van Ephraim. 

Zo talrijk als de vissen
Jakow zegende zijn kleinzonen 
met de wens dat zij zich op het land 
zullen vermeerderen als vissen. 

Wat was Jakow’s motief om zijn 
kleinzonen in zijn zegen te laten 
zijn als vissen? Aan de hand van 
het volgende verhaal uit de Tal
moed kan dit verklaard worden. 
       
De Romeinen hadden een decreet 
uitgevaardigd waarin ze de stu
die van Tora verboden. Papoes de 
zoon van Jehoeda zag dat Rabbi 
Akiva dit verbod negeerde en toch 
Toralessen gaf. “Ben je niet bang 
voor de straf, die hierop kan vol
gen?” vroeg hij. Rabbi Akiva ant
woordde met een parabel. Een vos 
liep langs de oever van de rivier 
en bemerkte dat de vissen heel 
onrustig heen en weer zwommen. 
Hij vroeg: “Waarvoor vluchten jul
lie?” De vissen antwoordden dat 
ze bang waren voor de vissers 
die eraan kwamen met hun net
ten. De sluwe vos zei: “Misschien 
komen jullie bij mij op het droge 
en kunnen we hier samenleven, 
zoals jullie voorouders hebben 
samengeleefd met mijn ouders.” 
De vissen antwoordden hem dat 
het onwijs was wat hij zei: “Als 
we al bang moeten zijn in onze 
natuurlij ke habitat, dan moeten 
we zeker bang zijn op het droge, 
daar gaan we zeker dood!” Net zo 
is de Tora onze bron van leven en 
zonder Tora gaan wij als Joods volk 
verloren. Jakow leerde aan zijn 
kleinkinderen dat, net zo als een 
vis niet zonder water kan, zo kan 
het Joodse volk niet zonder Tora. 

Tegen de stroom in
Het leven van een vis is voor een 
groot deel ook afhankelijk van 
zijn capaciteit om tegen de stroom 

in te zwemmen. Als een vis wordt 
meegesleurd door de stroom, dan 
is hij in gevaar. Hashém heeft 
de vis de kracht gegeven om te
gen de stroom in te zwemmen en 
juist op die manier in leven te 
blijven. Zo geldt ook dit voor het 
Joodse volk. Het is juist dankzij 
ons vermogen om niet op te gaan 
in de stroom, maar om onze ei
gen identiteit te behouden; dat 
we in staat zijn geweest en zul
len  blijven om te continueren 
als Joods Volk. Ook dit is een on
derdeel van de zegen van Jakow. 

De vrijdagavond-zegen
In vele Joodse gemeenschappen is 
het de gewoonte dat de ouders vrij
dagavond hun kinderen zegenen. 
Ze volgen dan de opdracht die Ja
kow heeft meegegeven, zeggende: 
“De volgende generaties zullen 
hun kinderen zegenen door te zeg
gen: “Moge Hashém jou maken 
als Ephraim en Menashe.” Tot de 
dochters zeggen we dat ze mogen 
zijn als de aardsmoeders, Sara, 
Rivka, Rachel en Lea. Daarna 
gaat men verder met de beroem
de priesterzegen.   
Sommigen doen dit niet elke 
vrij dagavond, maar alleen aan 
de vooravond van Jom Kip
poer. Hoe dan ook, moge het zo 
zijn dat we allen ontvankelijk 
zijn voor de mooie zegeningen 
van onze aartsvader Jakow! 

Vervolg ´O.R.T.́
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Toen Jozef zag, dat zijn vader zijn rechterhand op Efraims hoofd gelegd had, was dat verkeerd in zijn 
ogen, en hij greep de hand van zijn vader om die van Efraims hoofd te verleggen naar het hoofd van

 Menasse. Genesis 48:17
Reproductie naar werk van Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Rembrandt Bijbel
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woord te veel, wat je doet moet je 
goed doen en je kunt niet meer 
dan je kunt en het gaat niet om 
mij.” Waar gaat het wel om, vraag 
ik hem? “De zaak waar het om 
draait”, zegt Ridderbos, kauwend 
op zijn boterham,“ is dat ik, gebo
ren in 1942 in 2e Exloërmond hier 
in Drenthe wel kon blijven leven en 
mijn schaduwbroertje, het Joodse 
kind dat op diezelfde dag ergens 
in Drenthe ook geboren zal zijn, 
niet. Dat grote onrecht, dat hij ver
dwenen is, en met hem vele, vele 
anderen en dat ik hier nu zit. Dat 
besef is heel diep in mij geworteld 
geraakt. Waarom zij? Ik voel een 
grote verantwoordelijkheid om al 
die mensen die vermoord zijn, die 
verdwenen zijn, om die mensen in 
herinnering te houden. Wij kun
nen ze niet meer tot leven wekken, 
maar hun herinnering kunnen wij 
wel levend houden, wij mogen ze 
niet vergeten. Dat is mijn grote 
drijfveer. Mijn seculiere roeping, 
want het heeft niets met mijn 
geloof te maken. Dit is op mijn weg 
gekomen en dit heb ik opgepakt.” 
Het besef van zijn schaduw
broertje heeft Ridderbos de ener
gie en het uithoudingsvermogen 
gegeven om door te gaan.  Want 
soms was het ploegen op rotsen. 
Als nieuwkomer in Assen wist hij 
niet hoe gevoelig de oorlog hier nog 
ligt. Drenthe kende in de oorlog de 
meeste NSB’ers, vertelt hij. “Niet 
dat het allemaal antisemieten of 
fascisten waren. Er heerste hier 
een vreselijke armoede, mensen 
hadden hun hoop op Mussert 
gevestigd. Men wil hier niet aan 
deze tijd herinnerd worden.”  

In 2007, vlak na zijn emeritaat 
als gereformeerd predikant raakt 
Jan Ridderbos door een gebroken 
wervel aan zijn stoel gekluisterd.  
Inmiddels van Haren naar As
sen verhuisd, geeft een bevriend 
predikant hem min of meer de 
opdracht zich maar eens bezig te 
gaan houden met de geschiedenis 
van de Joodse inwoners van As
sen. Wat als een soort arbeidsthe
rapie begint, wordt gedurende 
de 10 jaren die volgen min of 
meer een levenswerk. Het levert 
o.a. twee boeken op: Kroniek van 
de Jodenvervolging in Assen en 
De Drentse Sjoa, alsmede twee 
websites:
www.joodsebegraafplaatsassen.nl  
en www.sjoadrenthe.nl
Een monnikenwerk, een werk  
waaraan je slijt, zo vertelt Ridder
bos, en dat alles overhoop gooit 
van een ooit simpel wereldidee 
van wie/wat goed is en wie/
wat fout is, naar een wanhopig 
makend inzicht van het niet meer 
weten. “Sadder and wiser”, zegt 
hij, “mijn wereld is helemaal niet 
meer overzichtelijk, om gek van te 
worden”.

Schaduwbroertje
We ontmoeten elkaar in het huis 
van de bisschop in Groningen, 
waar Ridderbos eerst een afspraak 
heeft met een paar collega’s. Een 
boomlange man, een markante 
‘kop’, een paar doordringende ogen.  
Vader en grootvader waren ook 
predikant, beiden Oudtestamen
ticus. De Judaica is hem als het 
ware met de paplepel meegegeven. 
“Ik ben een echte Groninger, geen 

Door stug vol te houden heeft hij 
veel voor elkaar gekregen, ook veel 
publiciteit gezocht en gekregen.  

Wereldbeeld op z’n kop
Naast theoloog is Ridderbos ook 
historicus. In 1994 promoveerde 
hij aan de VU (A’dam) op een 
onderzoek naar aanpassing, col
laboratie en verzet binnen de 
gereformeerde elite in Nederland. 
Voor dit onderzoek had hij veel 
contact met Lou de Jong en had 
toegang tot zijn enorme archief. 
Zijn ervaring en kennis van ar
chiefonderzoek kwam hem in As
sen goed van pas toen hij inzage 
kreeg in politiedagboeken uit de 
oorlog die zich in het Drents Ar
chief bevinden. Het gaf hem in
zicht in hoe mensen in de oorlog 
handelden en hoe planmatig en 
uitgedacht de vernietiging van de 
Joden in elkaar stak. Maar ook, 
hoe ambtelijk bijvoorbeeld poli
tiemensen ermee omgingen. Zo 
vertelt hij van een voorval waar
over hij las, waarbij een NSB’er bij 
de politie komt klagen dat iemand 
nog geen ster draagt. De politie 
weet hem te vertellen dat dit nog 
niet hoeft, want de verordening 
treedt pas veertien dagen later 
in werking, namelijk op 1 juni... 
Het doorwerken van de poli 
tiedagboeken heeft zijn wereld
beeld  totaal op zijn kop gezet, ver
telt Ridderbos. “Zo las ik het ver
haal van politieman Ham, opgepakt 
door de bezetter omdat hij wei
gerde de patiënten van het Joodse 
ziekenhuis Licht en Kracht op te 
halen. Dat werd zijn keerpunt. 
Maar wel was hij voor die tijd be

Opdat zij niet vergeten worden...
door Tea G. Rienksma
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trokken geweest bij de deportatie. 
Hij stierf in Dachau als een ver
zetsheld, we hebben hier in As
sen zijn naam op een monument 
staan en ieder jaar leggen we er 
bloemen neer. Tja,  wat moet ik 
hier nu van vinden, hoe moet ik 
hiermee omgaan? Er bestaat geen 
honderd procent zwart of honderd 
procent wit. Ik weet het niet meer, 
er is geen eenvoudige tweedeling 
meer om me aan vast te houden.”   

Publicaties
In het voorjaar van 2016 wordt 
het boek De Drentse Sjoa; Joodse 
oorlogsslachtoffers in de provin
cie Drenthe  gepresenteerd en 
aangeboden aan Commissaris 
van de Koning Jacques Tichelaar. 
Tegelij kertijd wordt de website
www.sjoadrenthe.nl geopend. In 
dit boek worden de verhalen van 
de Joodse inwoners van Drenthe 
zo goed als mogelijk verteld en 
proberen de auteurs, w.o. Jan Rid
derbos de mensen een gezicht te 
geven. Van de 1.400 gedeporteerde 

mensen werden 1.237 mensen in de 
vernietigingskampen vermoord!
Op 3 oktober verschijnt Ridder
bos’ boek Kroniek van de Joden
vervolging in Assen. Na de pre
sentatie wordt een stille tocht 
gehouden waarin ook de burge
meester van Assen meeloopt.
De tocht gaat naar de plaquette die 
herinnert aan de deportatie van 
de overgebleven Joodse vrouwen, 
kinderen en bejaarden in oktober 
1942. Deze plaquette bevindt zich 
bij het stadhuis op de muur waarbij 
de mensen zich moesten verzame
len  een schuldige muur, de muur 
die alles gezien heeft, zegt Rid
derbos, daarbij verwijzend naar 
Armando’s schuldig landschap. 
Voor dit boek heeft Jan Ridder
bos nauw samengewerkt met de 
familie Vos, die de Joodse be
graafplaats in Assen onder hun 
beheer had. Eerst Lé Vos, die met 
zijn vader de oorlog overleefde en 
zich na de oorlog bezighield met 
de inventarisatie van mensen die 
op de begraafplaats begraven lig

gen. Zijn dochter nam dit later 
van hem over. Ridderbos vertelt 
hoe ze bij toeval in het bezit kwa
men van een handgeschreven 
be grafenisregister vanaf medio 
1800, in het bezit van een particu
lier en te koop aangeboden op een 
veiling. Het kostte behoorlijk wat 
inspanning en geld om dit regis
ter uit de handel te halen. Het is 
een kostbaar document en bevat 
veel informatie over Joodse fami
lies die in Assen geleefd hebben 
en daar begraven zijn.  Ridderbos 
hoopt altijd nog dat er ergens het 
register vanaf 1778 opduikt, maar 
realiseert zich ook dat de kans 
klein is. Inmiddels bestaat er ook 
een website met gegevens over de 
Joodse begraafplaats in Assen, 
www.joodsebegraafplaatsassen.nl  

Een nieuw project?
Jan Ridderbos kan met voldoe
ning terugkijken op de afgelopen 
tien jaren, zo zegt hij ook zelf. Hij 
heeft gedaan wat hij moest doen. 
“Ik ben niet zo’n held, dat weet ik 
van mezelf, maar wat ik kon doen 
heb ik gedaan. Ik heb mezelf altijd 
voorgehouden dat Hitler de oorlog 
niet mag winnen, doordat wij de 
slachtoffers vergeten. Dat mag 
niet gebeuren. Het heeft me heel 
veel tijd, energie, aandacht, liefde 
en ook wel geld gekost en ik ben er 
van versleten, kun je wel zeggen. 
Maar het was de moeite waard. 
Ik heb ontdekt dat overleven een 
taak is, het is hard werken. Ik zie 
wel wat er nu op mijn weg komt”.  
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Vorige maand was het Poe-
rim, dat zal u niet zijn ont-
gaan. (14. Adar)
Deze Poerim-schets van
opperrabbijn Binyomin
Jacobs wil ik u niet onthou-
den – actueler dan ooit…?

(RL)
President Trump had de Opper
rabbijn van Israel uitgenodigd op 
zijn luxe jacht. Terwijl ze op het 
dek zaten te genieten van de rust, 
nam plotsklaps een windvlaag 
het keppeltje van de Opperrabbijn 
en enige seconden later lag het 
keppeltje in zee. Trump sprong 
op, liep over het water, viste het 
keppeltje uit de woelige zee en liep 
terug naar het schip, alsof de zee 
een geplaveide straat was.
De volgende dag stond met dikke 
zwarte letters in de New York 
Times: 
President Trump kan niet zwem
men…

Een leuke grap, hoor ik u denken. 
Maar is deze grap wel zo grappig? 
Of is deze grap juist de weergave 
van de vaak verre van grap
pige werkelijkheid? Verdraaide 
feiten vormen vandaag de dag, 
speciaal wanneer er over Israël 
wordt gesproken, de misleidende 
waarheid. Als we kijken naar het 
aantal resoluties dat de Vere
nigde Naties tegen Israël hebben 
aangenomen, dan lijkt Israël wel 
bijzonder slecht bezig en ogen 
de Israël omringende landen als 
modelstaten waar respect voor de 
medemens, eerbied voor de multi
culturele samenleving en vrijheid 
van democratie, hoogtij vieren!

In de Poerim geschiedenis zien 
we hetzelfde fenomeen. De snode 
Haman wist de toenmalige 
media dusdanig te bespelen dat 
het Joodse volk gezien werd als 
grootste bedreiger van de wereld
vrede. En het ging erin als zoete 
koek, er kwam geen protest, de 
meute volgde de beruchte weg der 
minste weerstand. Ik vergelijk 
Trump niet met Mordechaj, niet 
met Koning Achasjwerosj en ook 
niet met de snode Haman. Ik wil 
slechts aantonen hoe eenvoudig 
uitgesproken meningen worden 
gevormd, hervormd of misvormd.
De geschiedenis van Poerim is 
zeker niet alleen geschiedenis. 
Het is de realiteit van toen en de 
werkelijkheid van nu. 
Maar kan ik, eenvoudige burger, 
iets doen om het tij te keren? 
Heb ik de touwtjes in handen? 
Mordechaj liet politiek van zich 
horen. Gebruikmakend van zijn 
positie wist hij uiteindelijk ko
ning Achasjwerosj los te koppelen 
van Haman. Maar lang niet 
iedereen heeft een Mordechaj
positie. 
En juist daarom vieren wij 
Poe rim. Op Poerim staan vier 
mitswot centraal die iedere Jood 
of Jodin kan uitvoeren: 
1. Aan minstens twee arme men
sen tsedaka geven (mattanot 
la’evjonim)

2. Elkaar direct eetbare presen t
jes sturen (misjloach manot)
3. Samen de Poerim feestmaaltijd 
nuttigen 
4. De rol van Esther, de Megilla, 
horen voorlezen

We volgen graag het nieuws op de 
voet. We vormen onze mening en 
we laten ons beïnvloeden zonder 
hoor en wederhoor te betrachten. 
Halve waarheden kunnen soms 
zomaar veranderen in hele leu
gens. Wat doen we hieraan?
Poerim leert ons dat Mordechaj 
als minister en dankzij zijn 
netwerk, politieke druk kon 
uitoef enen. Maar voor de gewone 
Jan met de Pet geldt: concentre
ren op het voor hem haalbare. 
Geloof niet alles uit de krant, 
uitzetten die TV, zet het volume 
van uw radio iets lager.
Probeer de armen, ook als die 
slechts van geest armlastig zijn, 
te steunen. Geef aan en om de 
medemens. Vier samen als er iets 
te vieren is, maak daarvoor tijd 
en ruimte. En bovenal: luister 
naar de uiterst actuele en inspire
rende woorden van de Megilla.

Nog vele jaren Poerim, lechajim, 
lechajim!
Binyomin Jacobs, opperrabbijn

Poerim
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Joden in Egypte? Ze waren 
daar toch lang geleden in 
een enorme stoet vandaan 
gevlucht om van de slavernij 
onder de farao’s bevrijd te 
worden? 
Toch zijn er nog Joden. Niet 
veel meer, hooguit enkele 
tientallen. In 2014 werden er 
nog zo’n 40 geteld. Maar in 
Cairo staat nog een min of 
meer functionerende syna-
goge. Plus een synagoge die 
dienst doet als herinnering 
aan het Joodse verleden van 
deze megastad met twintig 
miljoen inwoners.
 
Drie weken lang verblijf ik in een 
appartement in de buitenwijk Mok
kattam. Op veilige afstand van de 
chaos, het vuil en de stank van uit
laatgassen in het centrum. Met een 
minibusje (kosten: 10 cent per rit) 
reis ik dagelijks naar het centrum.  
Van de twee synagogen wil ik 
eerst de Ben Ezra synagoge zien 
die gelegen is in de wijk die Kop
tisch Caïro heet. Daar wonen 
veel Egyptische christenen, de 
Kopten. Na een zoals altijd woeste 
rit met het minibusje (verkeersre
gels zijn hier niet, en voor zover 
die bestaan, houdt niemand zich 
eraan) bereik ik de Citadel aan 
de rand van Downtown Cairo. 
Inmiddels ben ik van daaruit al 
meerdere keren naar het centrum 
gelopen, dus ik weet de weg te vin
den naar het metrostation dat mij 
naar Koptisch Cairo kan brengen. 
Na een wandeling van een uur 
door arme en luxe buurten bereik 
ik metrostation Sadat in de buurt 

De synagoges van Cairo: baksjiesj en soldaten
door Marcel Wichgers

van het beroemde en (vanwege 
de enkele jaren geleden bloedig 
neergeslagen opstand) beruchte 
Tahrirplein. Voor 5 cent koop ik 
een ticket en laat mij in een over
vol en benauwd rijtuig persen. 

Schoon en rustig
De metrohalte waar ik moet uit
stappen is pal voor de muren van 
de Koptische wijk. De wijk blijkt 
een soort openluchtmuseum te zijn, 
met meerdere historische kerken. 
Ze doet denken aan het centrum 
van Jeruzalem, met zijn kronkel
steegjes in de oude stad. Het is er, 
anders dan in de rest van Cairo, 
schoon en rustig, zonder moordend 
verkeer. Dolend door de buurt kan 
ik de Ben Ezra synagoge niet ge
makkelijk vinden. In een kerk 
blijkt een vriendelijke Koptische 
medewerkster, die op het punt 
staat naar huis te gaan, bereid mij 
naar de synagoge te begeleiden, 
zonder daarvoor de gebruikelijke 
baksjiesj (een soort fooi) te vragen.   
“Daar is het”, zegt ze, wijzend 
op een steegje en neemt vrien
delijk glimlachend afscheid.
Ik loop een gietijzeren hek 
door waarop een davidster 
prijkt. Hier moet het zijn. 
De synagoge heeft het formaat 
van een flinke Nederlandse plat
telandssynagoge. Binnen blijkt
de entree gratis. Nog wel.   

Baksjiesj voor de schoon-
maker
Meteen valt op dat het gebouw in 
perfecte staat verkeert. Nergens 
tekenen van verval te zien. Er 
is veel steen toegepast: de vloer 

bestaat uit grote tegels en de vele 
zuilen zijn (of lijken) van marmer. 
De heilige arke  is (of lijkt...) 
verguld. De bima is eveneens 
omrand met een natuurstenen 
balu strade. En wat een plezierig 
thuisgevoel geeft: de oriën
taalse bogen bestaan uit afwis
selend lichte en donkere stenen.  
Dan komt een baliemedewerker 
mij ongevraagd begeleiden, hoewel 
ik liever alleen rondkijk. Hij geeft 
goedbedoeld uitleg over de func
tionele inrichting van de syna
goge, maar dat is mij allemaal al 
bekend. Maar ik luister geduldig. 
Ik verzwijg maar liever dat ik 
bekend ben met synagoges, bang 
dat hij zal denken dat ik Joods 
ben of uit Israël kom. Ik voel dat 
dit misschien laf is van mezelf, 
maar je kunt niet weten hoe men 
op zo’n mededeling zal reageren, 
in deze islamitische politiestaat.
De man toont mij trots een 
recht opstaande Torarol op de 
bima. “Een echte”, zegt hij met 
enige trots. Maar dat lijkt mij
sterk. De rol is spierwit en 
glan zend, vast een replica. 
Dan komt een oude man met 
een bezem bij ons staan. “I clean 
here”, zegt hij, waarschijnlijk het 
enige Engels dat hij kent. Ik com
plimenteer hem met de properheid 
van het gebouw die ongetwijfeld 
te danken is aan zijn inspannin
gen en neem vriendelijk afscheid 
van hem. Even later komt de man 
van de balie weer bij me, met de 
schoonmaker. “He is cleaner”, wijst
hij op de oude man. Nu valt bij 
mij het kwartje: baksjiesj moet 
er komen! Ik rommel wat in mijn 
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broekzak om wat geld op te graven 
en geef de schoonmaker een be
drag dat mij een beetje gepast lijkt. 

Mikwe en Mozes
De baliemedewerker wil nog iets 
laten zien, want hij heeft ken
nelijk gemerkt dat ik bovenmatig 
geïnteresseerd ben in de syna
goge. “We have mikwe”, zegt hij 
en neemt mij mee naar buiten. 
Maar het valt wat tegen: meer 
dan een raam onder in de buiten
muur kan hij niet laten zien. Hij 
heeft er nog wel een uitgebreid 
maar nogal onbegrijpelijk verhaal 
bij. Ik maak erop uit dat Mozes op 
deze plek door de dochter van de 
farao tussen de papyrussen gevon
den zou zijn (de Nijl stroomde 
destijds nog langs deze buurt). 
Ik heb het gezien. Met mijn laat
ste Egyptische ponden (een pinau
tomaat is in de Koptische buurt 
niet voorhanden) koop ik nog even 
een ansichtkaart van de syna
goge. En een tamelijk onbehol
pen boekje dat over de synagoge 
zou moeten gaan, maar eigenlijk 
alleen informatie over Joodse ge
bruiken in het algemeen bevat. 
Beide souvenirs kosten na mijn 
vraag over de prijs eerst 10 dol
lar per stuk. Maar na mijn waar
heidsgetrouwe mededeling dat 
ik slechts enkele Egyptische 
ponden bij mij heb, mag het ook 
voor 20 pond per stuk: 1 euro...   

“One picture, no soldiers!”
Op mijn zoektocht naar Joods 
Cairo rest nog de andere syna
goge: de nog als sjoel in gebruik 
zijnde Sha’ar HaShamayimsy

nagoge aan de Adlystraat in het 
luxe centrum van de stad met zijn 
vele winkelstraten met westerse 
merkkleding, McDonalds en Ken
tucky Fried Chicken. De straat is 
gemakkelijk gevonden, en de syna
goge ook. Maar wat een schrik: het 
pompeuze gebouw wordt zwaar 
bewaakt door zwaar bewapende 
militairen. De stoep ervoor is af
gezet met dikke metalen hekken 
en daardoor ontoegankelijk. Mijn 
reisgids vermeldt dat het gebouw 
bezichtigd kan worden, maar 
daarvan blijkt geen sprake te zijn, 
blijkt ook uit mijn vraag aan een 
bewaker in een politiepost voor 
het gebouw. Een teleurstelling, 
maar het verbaast me niet. En 
toch mooi dat de Egyptische staat 

zich zoveel moeite getroost om 
de plaatselijke Joodse gemeente 
in bescherming te nemen, denk 
ik maar om mezelf te troosten.
Maar een foto van de voorgevel 
maken, zou dat mogen? Dat mag, 
zegt de bewaker. “One picture, 
no soldiers!”, zegt hij vriendelijk 
maar dwingend. Als ik aan de 
overkant van de straat een foto heb 
gemaakt waarbij ik mijn best heb 
gedaan de soldaten buiten beeld 
te houden, zie ik hem naar mij ge
baren dat ik weer bij hem moet ko
men. Ik begrijp meteen dat hij de 
foto op mijn cameraschermpje wil 
zien. Gedwee loop ik weer naar 
hem toe, vrezend dat hij de foto 
afkeurt en ik misschien wel het 
hele geheugenkaartje met al mijn 

De teloorgang van het Egyptische Jodendom
De laatste opperrabbijn van Egypte was Haim Moussa Douek, Hij 

verliet het land in 1972.
Na de Zesdaagse Oorlog in 1967 werden vele Joodse bezittingen 

door de regering geconfisqueerd. Veel Joden werden het land 
uitgegooid of gevangen gezet en mishandeld. Ze werden in een 
algemene sfeer van antiIsraëlsentimenten  verdacht van het 

ontwrichten van de staat. Zo kwam een einde aan de aanwezig
heid van drieduizend jaar in Egypte. 35.000 Egyptische Joden 

vluchtten naar Israël en zo’n 40.000 naar Brazilië, Frankrijk, de 
VS en Argentinië. De laatste choepa in Egypte vond plaats

in 1984.
Toch bleef een klein groepje Joden in het land. In 2007 waren het 

er naar schatting een kleine 200 en in 2014 zo’n 40.
Ook via een omweg nam het aantal geregistreerde Joden in 

Egypte af. Joodse vrouwen bekeerden zich tot de islam na hun 
huwelijk met een Egyptische islamitische man. Zo’n huwelijk is in 
Egypte namelijk toegestaan. Daarentegen mogen Joodse mannen 

er niet met een islamitische vrouw trouwen.
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reisherinneringen moet wissen. 
Maar nee, hij bekijkt de foto aan
dachtig en zegt: “It’s okay”. Hebbes! 
Dankbaar geef ik hem een hand. 

Grijnzen om HITLER
Een paar dagen later doe ik een 
bij zondere en macabere ont
dekking als ik opnieuw door de 
winkelstraten van Cairo wan
del. In een voor Cairo zeldzame 
prome nade waar geen autoverkeer 
mag komen, valt mijn oog op de 
naam van een kledingwinkel met 
spijkerbroeken en andere kle ding 
voor jongeren. HITLER, luidt
de naam in grote neonletters. 
Dát mag een verrassing heten. 
In de etalage hangt een fotokopie 
van een kritisch krantenartikel 
in een Engelstalig blad over de 
winkel. Ernaast een grote foto 
van de naamgever van de winkel.  
Ik spreek een medewerker van 
HITLER aan die buiten rond
hangt. Hij heeft meteen door dat 
ik verbaasd ben. Als ik hem vraag 
of hij weet dat Hitler niet zo’n fijn 
personage was, toont hij slechts 
een brede grijns. Zijn vrouwelijke 
collega giechelt maar een beetje en 
houdt zich verder van de domme. Ik 
loop maar door met de gedachte dat 
ze misschien écht niet beter weten.   

Palmbomen en bloemornamenten
De Sha’ar HaShamayim-synagoge aan de Adlystraat wordt alleen nog 

gebruikt voor diensten met Rosj Hasjana en Jom Kippoer.  
De stijl van het gebouw uit 1905 is voor Cairo volstrekt uniek, met 
zijn robuuste art deco-achtige gevel. Daarop zijn versieringen met 
palmbomen te vinden, als symbool van het Egyptische Jodendom.  

De Ben Ezra-synagoge in Koptisch Cairo was bijna verloren gegaan. 
Gelukkig hebben het Amerikaanse Joods Congres en de Egyptische 

overheid (!) geld op tafel gelegd om haar te restaureren.   
De synagoge is in de 12e eeuw in opdracht van rabbijn Abraham Ben 
Ezra uit Jeruzalem gebouwd. In de 19e eeuw werden nieuwe bloem-

ornamenten aangebracht.   
Foto: Marcel Wichgers

De Ben Ezra synagoge in 1978
Foto: Anneke van Rhijn

De Ben Ezra synagoge in 2017
Foto: Internet
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Jaren geleden kocht ik, bij een an
tiquair in de Folkingestraat, een 
dik, oud (1722) boek. Het lijvig 
Harry Potter tovenaarsboek met 
zwaar leren omslag betreft Alle 
de werken van Flavius Josephus, 
met prachtige prenten van de ge
broeders Luyken. Erin bladeren, 
de muffige tempelgeur, een waar 
genot. In protestants Holland 
van de 17e eeuw kwam Josephus 
na de Bijbel op de tweede plaats. 
Het was ongehoord populair, voor
namelijk omdat het een getuigenis 
uit de eerste hand betrof van de 
wereld van het Nieuwe Testament. 

Titus Flavius Josephus is als Jo
sef ben Mattijahu geboren in het 
jaar 37 in Romeins Judea.  Zijn 
naam galmt nog altijd in de colle
gezaal. Josephus dankt zijn repu
tatie vooral aan zijn onschatbare 
bijdrage aan de geschiedschrij
ving. Zijn verslag van de eerste 
Joodse oorlog tegen de Romeinen 
is minutieus uitgeplozen door his
torici. Erg romantisch is dat Jose
phus een door de Romeinen gevan
gen genomen legercommandant 
was, die dankzij een uitgekomen 
voorspelling van het keizerschap 
van Vespasianus de oorlog over
leefde en na de val van Jerusalem 
met overwinnaars meereisde naar 
Rome, alwaar hij Romein werd. 
In het gevolg van Titus werden 
als krijgsbuit de tempelschat
ten meegevoerd, een ongekende 
hoe veelheid goud en zilver. Ik 
heb er nog geen film over gezien.   

Interessant vanuit Joods perspec
tief is dat Josephus 20 jaar later 

met zijn werk Oude Geschiedenis 
van de Joden in den vreemde heeft 
geprobeerd de acceptatie van het 
bestaansrecht van de Joden te be
werkstelligen. Josephus begrijpt 
dat uitleg aan Romeinen van Gds 
wonderen uit de Tora risicovol 
was. Aandoenlijk is zijn naschrift  
na elk hoofdstuk met als strek
king "iedereen mag hierover den
ken wat hij wil". Nog later schreef 
Josephus Tegen Apion (Contra 
Apionem), vrij vertaald ‘tegen 
de heersende macht’, waarin hij 
probeert de negatieve beeldvor
ming over Joden tegen te gaan.  

Niettemin wordt Josephus door 
Jo den, als verrader, een overloper 
gezien. In de 20e eeuw is hij zelfs 
door Joodse tribunalen postuum 
ter dood veroordeeld. Zijn gedrag in 
de oorlog en als woordvoerder van 
de Romeinen waren nog daaraan 
toe, maar zijn bewering dat de 
Joden de oorlog toch eigenlijk aan 
henzelf te danken hadden en dat de 
tragische uitkomst de wil van Gd 
was, is voor velen onvergeeflijk.   

Persoonlijk boeit mij de zoektocht 
naar het ware motief van Josephus 
om het te midden van Romeinen 
op te nemen voor de Joden. Rome 
was gevaarlijk. Van burgers werd 
absolute loyaliteit gevraagd. Een 
leven kon plotseling eindigen 
wanneer ontrouw aan Rome ver
moed werd. Was het gewetens
wroeging? Josephus geeft zelf 
twee redenen, ten eerste “omdat 
zy (waaronder hij) zelve deel ge
had hebbende aan de gevallen […. 
] welke zy beschrijven, gaern wil
len dat het gemeen daar af ken
isse hebbe” en ten tweede omat hij 
behoorde tot degenen die het niet 
“lyden konne dat zaaken die waer
dig zijn om van all’ werreld ge
weeten te worden, in stilzwygend
heid zouden begraaven blyven.”      

Om zelf te oordelen zou men het 
boek moeten lezen waarbij men 
het Joodse hart laat spreken. 

Josephus, goedmakertje?
door Levi Bertrand de Jong

Esau en Jacob verdelen na de dood van hun vader Isaac zijn 
bezittingen. Esau kreeg Idumea en Jacob Canaan.
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In een stad als Frankfurt kun je je het beste te voet verplaatsen. Ik heb 
geprobeerd dat per fiets te doen, maar door het onverantwoorde gedrag van 
de gemiddelde Duitse fietser – die maling heeft aan alle verkeersregels en 
stoplichten per definitie negeert – zijn de reacties van automobilisten op fiet
sers niet te voorzien en vind ik het fietsen in de stad prima voor mensen die 
het leven zat zijn, maar daar behoor ik gelukkig niet toe.

Ook gebruik ik graag het open
baar vervoer, trams, treinen, 
bussen en metro’s, wat meestal 
efficiënt reist. De Deutsche Bahn 
(op tweeërlei gebied gelijkwaardig 
aan de NS, omdat deze spoorweg
maatschappij én nooit op tijd rijdt 
én veel ervaring heeft met het – 
tegen vergoeding – vervoeren van 
Joden naar hun eindbestemming) 
is nog steeds niet te vertrouwen. 
De laatste keer dat ze op tijd re
den, was toen ze Joden in veewa
gens transporteerden.
Maar er zijn ook momenten dat 
ik een taxi nodig heb. Tijdge
brek en slecht weer zijn daar de 
meest voorkomende redenen voor. 
Deze winter in Frankfurt mag 
dan tot nu toe sneeuwloos zijn, 
maar het was wel erg koud en er 
waren dagen dat natte sneeuw 
in combinatie met ijskoude regen 
een goede reden voor mij waren 
om een taxi te nemen. Zo ook 
onlangs, toen ik een taxi indook 
en de chauffeur verzocht mij naar 
mijn afspraak te rijden. Vlot lood
ste hij de auto door het verkeer en 
ik ving op zijn radio een gesprek 
op in het Arabisch. Ik probeerde 
het dialect te herkennen, maar 
dat kon ik niet thuisbrengen, dus 
vroeg ik de chauffeur naar welke 
taal hij luisterde. “Afghaans, 
via de satelliet, want ik kom uit 

Afghanistan”, was zijn antwoord 
en voordat ik door had wat er ge
beurde, liep hij leeg. Ik moet hier
bij opmerken dat ik zijn woorden 
gecensureerd heb, aangezien zijn 
originele beschrijvingen te grof 
waren om hier weer te geven.
“Ik woon hier nu twintig jaar 
en ik had het niet beter kunnen 
treffen, want mijn eigen land is 
volkomen blut en uitgebuit. En 
dat komt voornamelijk door al die 
bedrijven die onze grond
stof fen roven. Niets geven ze 
ons daarvoor terug. Niet dat we 
dat konden verwachten, want al 
die bedrijven zijn eigendom van 
Joden, weet u. Daarom ben ik 
zo gelukkig dat ik hier in Duits
land ben, want laten we eerlijk 
wezen, dat is het enige land dat 
het lef heeft gehad om die Joden 
einde lijk eens goed aan te pak
ken. Want wij moeten ze niet, die 
Joden. Ik ken ze door en door, zeg 
ik u. Ik ruik hun smerige lucht 
al op een afstand en mijn wagen 
komen ze niet in! Nee meneer, 
Duits land moet dat hele verhaal 
nog eens een keertje definitief 
afmaken. Want waar Joden zijn, 
zijn problemen, dat weet u toch 
wel, hè?” Hij keek me in de spie
gel verwachtingsvol aan. We war
en aangekomen bij mijn afspraak. 
Hij stopte de wagen en keek op de 

meter: “Negen euro tien, meneer”, 
zei hij. Zonder iets te zeggen gaf 
ik hem een tientje en hield mijn 
hand op. Hij keek me verbaasd 
aan. Hij was niet gewend dat 
mensen zo’n klein bedrag terug
vroegen, en uiteraard doe ik dat 
normalerwijze ook nooit.
“U wilt geld terug?”, vroeg hij 
enigszins beledigd.
Ik opende mijn deur en bleef met 
uitgestoken hand zitten wachten, 
totdat hij daar met veel moeite 
en misbaar negentig cent in had 
gestopt. Hij bleef me vuil aankij
ken.
“U weet het toch”, legde ik hem 
uit, terwijl ik uitstapte, “u heeft 
het zelf net uitgebreid verteld. 
Wij Joden zijn gierig en geven 
geen fooien.” Ik sloeg de deur van 
zijn taxi net iets te hard dicht.
Zijn gezicht was meer dan ne gen
tig cent waard. 

Simon Soesan

Bewerkt en geredigeerd door 
Hendrien Kloots
REAGEER OP DEZE COL-
UMN

Taxi Frankfurt
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Wat vooraf ging
In 2014 is door een aantal be
woners uit de Schilderswijk 
(bestaande uit de Schilders
buurt en Kostverloren) Stichting 
Stolper steine Schilderswijk Gron
ingen opgericht. Dit gebeurde om 
vorm te kunnen geven aan het 
plan om voor de in de Tweede 
Wereldoorlog weggevoerde en 
vermoorde wijkbewoners Stolper
steine te kunnen leggen. Het 
voor ons on verwacht grote aantal 
omgebrachte medebewoners (ruim 
200) maakte een formele organi
satie van het project noodzakelijk. 
Het gaat voornamelijk om Joodse 
bewoners, waaronder een relatief 
hoog aantal vluchtelingen. Maar 
het gaat ook om verzetsstrijders 
die vanuit de wijk of vanuit de 
stad Groningen hun verzets
daden tegen de Nazi’s pleegden.
Voor het uitvoeren van ons plan 
hebben we gezocht naar draag vlak: 
natuurlijk in de eerste plaats onder 
de huidige wijkbewoners. Maar 
er is ook gezocht naar draagvlak 
bij de gemeente Groningen, bij de 
Joodse gemeente in Groningen en 
bij de basisscholen gelieerd aan de 
wijk. Voordat daadwerkelijk vorm 
gegeven kon worden aan de feitelij
ke legging van de Stolpersteine 
is in de wijk veel gesproken over 
onze behoef te de geschiedenis van 
de wijk te kennen en te bewaren. 
Ook de noodzaak om de slachtof
fers van de Tweede Wereldoorlog 
niet te vergeten is menigmaal aan 
de orde geweest. Natuurlijk zijn er 
mensen die menen dat de Tweede 
Wereldoorlog nou wel voorbij is en 
het boek gesloten moet worden. Er 

zijn ook mensen die juist het leggen 
van Stolpersteine die in de stoep 
komen vóór de huizen waaruit de 
slachtoffers zijn weggevoerd, geen 
goed middel vinden om Joodse 
slachtoffers te eren. De mogelijk
heid dat er over de stenen en dus 
over de naam van de overledene 
wordt gelopen, wordt opgevat als 
belediging. Zoveel mogelijk reken
ing hou dend met al deze gevoelens 
en steunend op het grote draagvlak 
in de wijk  hebben wij op 8 decem
ber 2016 de eerste 23 Stolpersteine 
gelegd in de Wassenberghstraat. 

Wat gebeurde er?
In aanwezigheid van dertien nabe
staanden uit Israël, uit New York 

en uit Nederland en onder grote 
belangstelling uit de wijk en daar
buiten zijn voor 7 huizen de 23 
Stolpersteine geplaatst. Over elk 
slachtoffer werd iets verteld hetzij
door of namens een nabestaande 
hetzij door de ‘onderzoeker’ uit de 
wijk die zich in het leven van een in
dividueel slachtoffer had verdiept.  

Diverse nabestaanden spraken 
over de impact die de oorlog heeft 
op hun leven en op dat van hun 
familie en meerdere keren werd 
de roep “nooit meer” gehoord. De 
burgemeester van Groningen, 
Peter den Oudsten, sprak onder 
andere over de bedenkelijke rol 
die de overheid heeft gespeeld 

Stolpersteine in de Schilderswijk in Groningen
door Matteke Winkel

Wassenberghstraat 24, Groningen
Foto: Ewoud Broeksma



DaF 5 niesan jaargang 30 nummer 1 15

bij het systematisch wegvoeren 
van de Joodse medebewoners en 
riep op tot waakzaamheid. De 
wijkwethouder, Roeland van der 
Schaaf, sprak bij het huis van 
Casper Naber, de verzetsstrijder 
die zijn moed om anderen te red
den met de dood moest bekopen. 
Kinderen uit groep 7 en 8 van de 
scholen (de Petteflet en de Nassau
school) legden bij elke Stolperstein 
bloemen. De hele ceremonie, die 
tweemaal werd opgeluisterd met 
muziek, duurde ruim twee uur. 
De belangstelling was ook aan het 
eind onverminderd groot en het 
begon pas te regenen, toen de bus 
klaar stond om nabestaanden en 
andere belangstellenden naar de 

synagoge in de Folkingestraat te 
brengen. Hier werd met ruim 70 
mensen de middag afgesloten met 
het zeggen van het Kaddish, met 
het zingen van El Malei Rachamim 
door een nabestaande uit Israël 
en met een toespraak door Rab
bijn Spiero. Het hapje en drankje 
dat ons gul werd aangeboden door 
Stichting Folkingestraat Synago
ge vormde een waardig slot van 
een zeer indrukwekkende middag.  

En hoe nu verder?
Wij zullen in onze wijk nog vele 
van dit soort plechtigheden heb
ben. Tenslotte ging het op 8 de
cember om de eerste 23 Stolper
steine van de ruim 200. Het zal 

langzaam gaan, al is het maar 
dat het productieproces van de 
Stolpersteine de nodige tijd vergt. 
Maar dat is ook goed, want alleen 
door individuele aandacht aan 
een slachtoffer te besteden kun
nen wij ons bij benadering een 
voor stelling maken van wat zich 
in onze wijk aan afschrikwekken
de dingen heeft afgespeeld: 
een les voor vandaag de dag! 
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Groningers in Israël
door Chris van Wierst

Om het land beter te leren ken
nen ben ik drie weken gaan wer
ken in het kindertehuis Neve 
Michael in Pardes Channa. In 
dit orthodoxjoodse tehuis wor
den vooral kinderen met ge
zinsproblemen opgevangen.  

Ik heb voornamelijk in de keuken 
gewerkt hetgeen een leerzame er
varing is want daar leer je onmid
dellijk hoe multicultureel Israël 
is. De manager is orthodoxJemi
nitisch, de keukendames respec
tievelijk Russisch en Tunesisch 
en de chef kok komt uit Marokko. 
Iedereen spreekt wel Iwriet maar 
dat is doorspekt met de  moeder
talen en daardoor zeer moeilijk 
verstaanbaar. Ik moest dan ook 
vaak terugvallen op mijn ken
nis van het Russisch, Frans en 
Engels want dat spreekt bijna 
ook iedereen een beetje. Gelukkig 
sprak groepsleider Amir be
schaafd Iwriet, maar ja, zijn opa 
kwam dan ook uit Stadskanaal. 
Grootvader Meyer is daar ook 
blijven wonen tot zijn dood. Amir 
zelf is voor zijn bar mitswa nog 
naar Groningen afgereisd en ken
de de Folkingestraat Synagoge. 
Ook hield hij van hagelslag !  

Op het terrein zelf bevindt zich 
een buurt synagoge; daar komen 
Joden van allerlei stromingen sa
men. Van aanhangers van rabbijn 
Nachman, orthodox, tot modern. 
Iedere dag kon je om 17:00 uur luis
teren naar de studiegroep: een pa
gina Talmoed per dag. Uiteraard 
werd er drie keer daags gebeden.  

Tijdens mijn reis bezocht ik ook 
een kleinzoon van Simon Dasberg 
(rabbijn in Groningen 19321942). 
Raful Ben Zeëv vertelde mij het 
volgende verhaal: Simon smokkel
de in 1944 een mini Torarol naar 
Bergen Belsen. Deze gebruikte hij 
om de twaalfjarige Yoja (Joachim 
Joseph) les te geven ter voorbe
reiding van zijn bar mitswa. Dat 
dit levensgevaarlijk was en in het 
diepste geheim moest gebeuren is 
evident. Maar toch lukte het en 
Yoja volbracht zijn bar mitswa in 
Bergen Belsen. Als aandenken 
gaf Simon de Torarol aan Yoja. 
Yoja en zijn familie hadden het 
geluk om in een groep te zitten 
die naar Zwitserland vertrokken. 
Yoja smokkelde de Torarol mee 
en deze belandde uiteindelijk in 
Israël. Daar werd Yoja piloot en 
een vooraanstaande wetenschap
per in ruimtelijke en atmosferi
sche natuurkunde. Hij ontmoette 
veel later Ilan Ramon, de eer
ste Israëlische astronout. Ilan 
nam de Torarol mee tijdens zijn 
reis in de ruimte om deze te ge
bruiken ter herinnering aan de 
Sjoa. Helaas ontplofte ruimteveer 
Columbia in 2003 tijdens de te
rugkeer in de dampkring. Simon, 
zijn vrouw en hun zoon Raphael 
overleefden Bergen Belsen niet, 
wel zijn drie andere kinderen. 
Dina en Fanny wonen nog steeds 
in  Ein Hanatziv; ze spreken nog 
steeds goed Nederlands. Beiden 
werken als vrijwilligsters in 
de bibliotheek. Het boekje dat 
erover gaat kunt u zelf nale
zen en zelfs kopen op Amazon.

http://www.sylviarouss.com/
rememberingilanramonyoya
andthespaceshuttlecolumbia
13yearslater/
Ook bezocht ik nog Judith 
Bodenmeier en haar man Aryeh 
Bodenheimer in Be’ersheva. Zij en 
haar familie bezochten afgelopen 
zomer de Synagoge in Groningen. 
Haar grootvader was politiearts 
dr. Samuel Benjamin Nathans. 

Tot slot ging ik op bezoek bij 
Lea Be'eri, ook afkomstig uit 
Groningen. Zij woonde tegenover 
het Roomskatholieke ziekenhuis 
in Helpman. Daar heeft ze na de 
oorlog ook haar verpleegstersop
leiding voltooid. In 1951 verhuisde 
de familie naar Beit Jitschak waar 
Lea trouwde en kinderen kreeg. Zij 
heeft er haar hele leven gewerkt 
als verpleegster. Lea is een dochter 
van Mozes (Maurits) Meijer (1905
1985) en Erna Meijerde Wolf 
(19082006). Zij woonden tot 1951 
in Groningen en verhuisden toen 
samen met pleegbroer Leo Vissel. 

Wat me vooral opviel aan onze 
‘Groningers’ is dat iedereen heel vi
taal was gezien de leeftijd en bijna 
iedereen over hagelslag en schaat
sen sprak! Ja eens een Groninger 
toch vooral altijd een Groninger! 
Uiteraard is dit een zeer korte sa
menvatting van alle verhalen die 
ik heb gehoord en beleefd, maar ik 
mag mij gelukkig prijzen dit mooie 
avontuur te hebben meegemaakt. 
Het ontmoeten van de Groningers 
was daarvan het mooist. 
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Raful Ben Zeev

Judith en Aryeh Bodenheimer

Lea en Rami Be'eri

Amir Kataby

De ´Groningers´ in Israël
Foto ś:  Chris van Wierst
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Deens Pesach-appeldessert
Wat doe je eraan als je na 30 jaar 
– intussen op leeftijd geraakt – 
geen inspiratie hebt?
Ik ben niet thuis met al mijn 
kookboeken, maar waar ik ben 
is wel het kookboek van Clau
dia Roden De Joodse keuken. Al 
blade rend in dat fantastische 
boek, met veel verhalen, anekdo
tes en foto’s, heb ik uiteindelijk 
onder Pesach gezocht. Want als 
deze JaGDaF verschijnt, is het 
bijna Pesach.

Ik vond een erg lekker recept dat 
ik nog niet eerder had gezien, 
noch gemaakt. Na de matsebal
len, de gremzjeliesj, de matse
pap en –taart is dit recept weer 
eens iets anders. Ik ga het zeker 
maken!

Claudia Roden:
Het recept voor deze heerlijke 
verse en romige appeltaart met 
een bovenkant van bitterkoekjes 
werd mij gestuurd door Birgit 
Siesby uit Denemarken. Zij en 
haar zuster Hanne Goldschmidt 
hebben een boek geschreven over 
de Joodse middenklasse tijdens 
de eeuwwisseling in Kopenhagen, 
gezien vanuit culinair oogpunt. 
De meerderheid van de Joden 

kwam uit Duitsland, en zo ook 
het gebak.

Benodigdheden (voor 6 per
sonen)
 4 appels
 200 gram suiker
 3 eetlepels matsemeel
 5 eieren
 150 gram blanke amandelen
 3 druppels amandelessence

Maak een saus van de appels. 
Schil de appels, snijd ze doormid
den en verwijder de klokhuizen. 
Kook ze voor ze verkleuren 
(misschien een beetje citroensap 
toevoegen? RL). Doe ze in een 
ondiepe pan met een goed passen
de deksel en ca 4 eetlepels water. 
Kook ze 20 minuten op een lage 
warmtebron tot ze uit elkaar 
vallen. Pureer ze met een vork 
en laat ze als er te veel water 
inzit even doorkoken. Roer er 100 
gram suiker, het matsemeel en 
4 eieren door, en giet het in een 
bakvorm.
Maal voor de korst de amande
len in de keukenmachine met 
de rest van de suiker. Voeg 
dan het overgebleven ei toe en 
de amandelessence (dit is een 
toevoeging van mij om het een 
sterkere amandelsmaak te geven 

CR) en maal het mengsel tot een 
stevige marsepeinpasta. Smeer 
uw handen in met een beetje olie 
zodat de pasta er niet aan vast 
blijft plakken, neem stukjes van 
de pasta af en druk ze plat tussen 
uw handpalmen. Leg de plakjes 
pasta op het appelbeslag, tot de 
hele bovenkant bedekt is. Het is 
niet erg als er stukjes appel tus
sen de marsepein zichtbaar zijn.

Bak de taart 25 minuten in een 
voorverwarmde oven van 180 
graden tot de bovenkant bruin is. 
De taart is warm het lekkerst (als 
Pesachdessert).

Iedereen een hele goede en gezel
lige 1 of 2 seideravonden toege
wenst en een aangename week 
vol met matsevariëteiten!

(Ruth Lipschitsde Leeuwe,
met behulp van Claudia Roden)

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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'Waarom is deze avond anders dan andere avonden?'
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Rondom boeken
samengesteld door Erik Kweksilber en Ruth Lipschits

Over boeken

Ronit Palache Ontroerende 
onzin
Voor de meeste Nederlandse 
Joden in dit boek speelt god een 
kleine rol. Toch zijn ze allemaal 
joods. Wat dat dan is? Erbij ho
ren, herkenning voelen, samen
klitten, strijd leveren, het delen 
van een zwaar verleden, maar 
ook de humor, het intellectua
lisme en de verbondenheid met 
Israël. Het Nederlandse Joden
dom wordt ook getypeerd door 
verscheurdheid tussen vroom en 
vrij, ruzietjes, regeltjes, discus
sies over wie er wel joods is en 
wie niet, angst, wantrouwen en 
antisemitisme.
Een onverdeeld positieve aan
gelegenheid is het Jodendom 
voor vrijwel niemand in dit boek. 
Toch voelt iedereen zich joods, is 
vluchten voor dat gegeven slechts 
bij hoge uitzondering mogelijk. 
Wat bindt de Joden in Nederland? 
Wie zijn zij en welke toekomst 
hebben ze? 
Ronit Palache laat de complexi
teit van het Jodendom zien aan 
de hand van ruim honderd Ned
erlandse Joden van drie gene
raties. Een historisch portret 
van een cultuur, een geloof, een 
levenswijze. Ronit Palache (1984) 
is journalist en hoofd publiciteit 
en rechtenmanager bij uitgeverij 
Prometheus. Ook schreef zij deze 
rubriek wekelijks in het Nieuw 
Israëlitisch Weekblad.
€ 19.95

Het woord vaderjood komt in 
veel van de bijdragen voor. Het is 
duidelijk wat daarmee wordt be
doeld, het is een gangbaar begrip 
geworden, maar het is en blijft 
een naar woord. Het doet erg den
ken aan de taal van de rassenwet
ten, de nazistische terminologie.
Wat is erop tegen te zeggen dat je 
een joodse vader hebt in plaats 
van dat je een vaderjood bent?

Marion E.P. de Ras Lea Das-
berg, historica en pedagoog 
Lea Dasberg, hoogleraar aan het 
Pedagogisch Didactisch Insti
tuut van de UvA, was beroemd 
en berucht. Haar boek uit 1975 
Grootbrengen door kleinhouden 
was een doorslaand succes. Maar 
haar opinies over de ‘tweede gene
ratie’, de Holocaust en Jacques 
Presser stootten velen voor het 
hoofd. Ook de ‘veertiende stel
ling’ van haar proefschrift kreeg 
heftige kritiek in de pers en bij 
personen als Lou de Jong. Daarin 
schreef zij dat op scholen de ge
schiedenis van de Joden verteld 
moest worden, en niet alleen 
maar de Holocaust als de ultieme 
betekenis. Op het PDI aan de 
UvA was zij een verademing. Zij 
was zeer belezen, bestreek een 
breed kennisgebied en plaatste de 
pedagogie in historische context. 
Uiteindelijk vertrok zij naar Is
raël. 
€ 27.50

Marcel Möring Eden
In Eden worden twee grote verha
len verteld. Het verhaal van een 
naamloos kind dat opgroeit in een 

woud dat zo groot en uitgestrekt 
is dat hij geen weet heeft van de 
wereld daarachter. De lezer is er 
getuige van hoe hij op een dag op 
de vlucht slaat voor een daad die 
hij niet heeft begaan. 
En dan: in een psychiatrische 
inrichting pleegt een patiënt 
zelfmoord. Een andere patiënt, 
voor dood aangetroffen in het 
stadsbos, weet niet meer wie hij 
is. En er is de raadselachtige 
Stephanie, met wie ogenschijnlijk 
niets mis is. Psychiater Mendel 
Adenauer ziet zijn instituut als 
de plek waar het wrakhout van 
onze samenleving achterblijft en 
vraagt zich af of zijn opvatting 
dat de mens en de wereld kunnen 
worden geheeld, wel klopt. 
€ 19.99 

Peter Hein Het misverstand 
Tijdens de speurtocht naar zijn 
Joodse wortels stuit Peter Hein 
op verschillende verhalen over 
de moord op zijn oudoom. In het 
idyllische Duitse havenstadje 
Weener werd in september 1933 
op klaarlichte dag Wolf de Jonge 
vermoord door de wereldvreemde 
Joël Pinto. Heins moeder deed er 
altijd geheimzinnig over en ieder
een was ervan overtuigd dat het 
slachtoffer Albert de Jonge had 
moeten zijn, Heins achterneef. 
Tussen hem en de moordenaar 
bestond een jarenlange vete.
Maar Hein komt erachter dat 
de geschiedenis heel anders in 
elkaar steekt dan hem altijd 
verteld is. Het romantische stadje 
was niet zo idyllisch. De dreiging 
van het opkomende nazisme was 
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overal voelbaar. En op wie had 
Pinto het eigenlijk gemunt? 
Het waargebeurde verhaal van 
een moord binnen een Joodse 
gemeenschap na de machtsover
name door Hitler. 
€19.99 

Salomon Bouman Israël tus-
sen hoop en vrees 
Tijdens zijn langdurige corres
pondentschap  voor NRCHan
delsblad in Israël zag journalist 
Salomon Bouman de Israëlische 
maatschappij een gedaantever
wisseling ondergaan. Van een 
sobere op socialistische leest ge
stoelde samenleving verander de 
het land in een meer individua
listische en kapitalistische 
maatschappij. Bovendien stak er 
uit religieuze hoek een rechtsna
tionalistische wind op. Bouman 
kreeg tijdens zijn journalistieke 
loopbaan begrip voor de Palestijn
se kant in het conflict tussen Is
raël en de Palestijnen.  
Hij is van mening dat een 
democratisch Joods Israël 
alleen toekomst heeft naast een 
Palestijn se staat. Ook acht hij 
het van belang dat de Israëlische 
staat zich niets meer laat gezeg
gen door de Joodse orthodoxie. 
Hij pleit daarom voor een schei
ding tussen staat en synagoge, 
vastgelegd in een grondwet, om 
de invloed van de orthodoxie via 
de politiek in te perken.
€19.95

Carry Ulreich ’s Nachts 
droom ik van vrede 
Het dagboek van de Rotterdams 

Joodse tiener Carry Ulreich, dat 
tot nu toe onbekend bleef. Het 
maakt voor de lezer invoelbaar 
hoe het is om onder te duiken en 
hoe de dreiging van buitenaf je 
naar de keel grijpt. Met oog voor 
detail houdt Carry de dagelijkse 
gebeurtenissen bij, een dagboek 
en zes schriften vol. Haar stijl is 
authentiek, relativerend, en vaak 
humoristisch. 
Carry Ulreich (1926) heet nu 
Carmela Mass en woont in Israël. 
Ze heeft zelf de laatste versie van 
haar dagboek nog doorgelezen en 
van een proloog voorzien.  
Dr. Bart Wallet is als historicus 
verbonden aan de Vrije Univer
siteit Amsterdam met als spe
cialisme Joodse geschiedenis. Hij 
onderkende de waarde van dit 
dagboek. Wallet bezocht Carry in 
Israël, ontdekte in de archieven 
aanvullende gegevens en voorzag 
het dagboek van een inleiding, 
achtergrondinformatie en foto’s. 
€ 21.90

Herlezen: Bernard Malamud 
Alle verhalen
Ze spelen zich af in het milieu 
van kleine Joodse luiden in New 
York: kruideniers, rabbi’s, kleine 
handelaren, studenten, die rond
dolen in een veel te groot leven 
in een veel te grote stad in een 
veel te grote wereld. Op allerlei 
manieren trachten zij het hoofd 
boven water te houden  en zelfs 
als ze dat met list en bedrog 
doen, is het kleine list en be
drog, menselijk, begrijpelijk, of 
althans door Malamuds mede
dogen menselijk en begrijpelijk 
gemaakt. Zijn melancholie en 
humor maken deel uit van die 
compassie. 
Malamud (19141986) behoort 
met Saul Bellow en Philip Roth 
tot de bekendste Amerikaanse 
schrijvers van Joodse origine. 
Vooral in de verhalen blijkt de 
kracht van Malamuds psycholo
gisch inzicht. Zijn personages 
botsen met de realiteit en zien 
dromen en wensen in rook op
gaan. Antiquarisch nog te koop. 

Net is herdrukt van Malamud 
de roman De fikser 
De Joodse Jakow Bok verlaat zijn 
geboortedorp om in Kiev werk 
te zoeken. Hij is de ‘fikser’ van 
kleine karweitjes, met weinig 
kans om verder te komen in de 
wereld. Na zijn aankomst wordt 
in Kiev een Russisch jongetje om 
het leven gebracht, en via pam
fletten beschuldigt de geheimzin
nige organisatie ‘Zwarte Honderd’ 
de Joden van de rituele moord. 
Jakow Bok wordt gearresteerd 

Omslagfoto: 2e druk, 2008,
Volks krant
Meulenhoff
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en brengt in afwachting van zijn 
proces twee jaar in de gevangenis 
door, waar hij wordt vernederd en 
mishandeld. Maar hij geeft niet 
toe en houdt zijn onschuld hard
nekkig vol. 
In deze immer actuele roman 
toont Malamud de vastbesloten
heid en de wil om te overleven, 
ondanks de bedreiging met 
vernie tiging. 
€ 19.99

Tekening van David Levine in The New York Review of Books naar 
aanleiding van het verschijnen van Malamud, The Complete Stories 

in oktober 1997. 

Vervolg 'Rondom boeken'

Schrijfworkshop met ervaren schrijvers
Het voorlopig programma op maandag:

1e 3/4/17: Johan van Gelder  journalistiek en geschiedenis
2e 10/4/17: kennismaking

3e 17/4/17: Ron van Hasselt  familiegeschiedenis (nonfictie) 
4e 24/4: Peter Hein  familiegeschiedenis (nonfictie)

5e 1 mei 2017: Hannah Elisa Walsh  thriller (fictie & selfhelp)
Prijs: € 20 voor 5 keer (of € 5 per keer).

Tijd: maandagavond van 19.0021.30 uur.
Data: 3, 10, 17, 24 april, 1 mei  2017.

Locatie: het Mennohuis, Oude Boteringestraat 33, Groningen.
Info en contact: shalom.culture@gmail.com

Website: https://sites.google.com/site/shalomculture
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Toen ik het bericht ontving dat 
Lou Evers overleden was (19 
december 2016), ben ik niet naar 
de lewaje gegaan. Wel ben ik op 
internet gaan googelen. Daar was 
veel te vinden. 
Wat ik interessant vond, was de 
titel van een boek Jodendom in 
de praktijk – Een heldere in
leiding. Auteurs: Lou Evers en 
Jansje Stodel (zijn echtgenote).
Ik heb het onmiddellijk besteld.

Eerste druk 1999
Zesde herziene druk 2011
Tiende druk 2016
Uitgeverij: De Boekerij bv, 
Amsterdam

Voorin – ik zie het als op-
dracht – het volgende citaat:
Een ongelovige kwam naar de 
Joodse geleerde Sjamai en zei 
tegen hem: “Ik wil Jood worden, 
maar op één voorwaarde: je moet 
me de hele inhoud van de Tora 
leren in de tijd dat ik op één been 
kan staan.” Sjamai joeg de man 
weg terwijl hij hem sloeg met een 
lineaal die hij toevallig in zijn 
hand had.
Vervolgens ging de ongelovige 
naar Hilleel en herhaalde zijn 
‘verzoek’. Hilleel zei tot hem: “Wat 
jij niet wilt dat jou geschiedt, doe 
dat ook een ander niet. Dat is de 
essentie van de goddelijke leer. De 
rest is commentaar. Ga heen en 
leer!”
(naar Talmoedtraktaat Sjabbat, 
31a)

Na bestudering van dit boekje, 

is het voor mij duidelijk dat het 
inderdaad een buitengewoon ‘hel
dere inleiding’ is op ieder aspect 
van het Jodendom, bovendien 
voor iedereen. Voor Joden zowel 
als voor nietJoden.
Prettig voor iedereen die niet à la 
minute de 5 boeken Mozes in het 
Iwriet met de daarbij behorende 
gangbare namen van die boeken 
kan opnoemen; overal bijvoor
beeld: Beresjiet/Genesis, enzo
voort.

>Een woord vooraf
>Wenken voor het gebruik
>Inleiding
>10 Hoofdstukken, duidelijk en 
praktisch ingedeeld
>Achterin een Bibliografie, per 
hoofdstuk
>Voorlichting over Jodendom
>Verklarende woordenlijst
(buitengewoon handig als je vlug 
even iets wilt opzoeken)

Met zwartwit foto’s en enkele 
kaders met bijvoorbeeld De Tien 
Uitspraken (Geboden), p. 108; de 
Priesterzegen, p. 94; Boterkoek 
voor sjabbat, p. 76
(paginanummering verandert 
zeer waarschijnlijk in de nieuwe 
druk)

Eigenlijk heb ik niets kunnen 
bedenken wat ik zocht en niet 
kon vinden. Een juweel van 
een boekje. Antwoord op vele 
vragen die dikwijls gevraagd 
worden door nietJoden, zoals 
bijvoorbeeld wat is kosjer? Joodse 
jaartelling, Kaddiesj, uiteraard 
alle feest en treurdagen. Wat is 

orthodoxJoods, LiberaalJoods 
en ook wat is het LiberaalJoodse 
gedachtegoed – zelfs dat ont
breekt niet.

Nieuwe druk
Aangezien het hier om een zoge
naamd ‘must have’ (klinkt niet in 
het Nederlands!) boekje gaat, is 
het belangrijk voor u nog even te 
wachten met bestellen.
Van de zomer komt Meulenhoff 
met een nieuwe druk, met als 
titel Jodendom. Een heldere 
inleiding.

Een heldere inleiding
door Ruth Lipschits-de Leeuwe

De tekst achterop de omslag van 
de huidige uitgave.
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Loeach
voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

E-mail: ietschabbing@hotmail.com

Friesland
> 13 april
11 uur, gebouw van de Joodse 
Gemeente, Slotmakersstraat 16, 
Leeuwarden. WIZO en Mifga
sjiem organiseren een matze
lunch. Kosten €12,50. Opgave 
Richard Frankfort 0592 399366 
Richard@Frankfort7.nl  of Ro 
Dalsheim 06 23502077 rodals
heim1937@gmail.com  
>28 maart
19.3021.30 uur, Eeltsje Hiem, 
Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ 
Leeuwarden. Het Genootschap 
NederlandIsraël heeft pech, dat 
de spreker voor deze avond afge
zegd heeft. Toch zorgen zij, dat 
het weer een interessante avond 
wordt. Toegang gratis, info 0518
421512.
>7 mei
14.3016.30, Voormalige Syna
goge, Sacramentstraat 19,8911 
GK Leeuwarden. Viering van de 
Onafhankelijkheidsdag van Isra
el. Georganiseerd door de Joodse 
gemeentes NIG Leeuwarden PJG 
Noord Nederland, LJG Fries
land, WIZO afdeling Friesland, 
Genootschap NederlandIsraël, 
Israël Comité Nederland en Mif

gasjiem. Deur open 14 uur. Vrij 
entree. Collecte bij de uitgang. 
Giften met aftrek van de kosten 
voor voedselpakketten en de va
kantie in Nederland deze zomer 
van Israëlische kankerpatiëntjes 
kunt ook overmaken op bank
nummer; NL49INGB0005018888 
t.n.v. Onafhankelijkheidsdag Is
raël Leeuwarden.
 >10 mei
10.30 uur, restaurant de Konings
hof, Prinsenweg 1, 8443 DN 
Heerenveen, met als afsluiting 
om 12.30 uur een lekkere lunch. 
In deze gezellige bijeenkomst van 
Mifgasjiem is het thema JMW 
Actuateam. Bijdrage €12.50. 
Opgave Richard Frankfort 0592 
399366 Richard@Frankfort7.nl  
of Ro Dalsheim 06 23502077
rodalsheim1937@gmail.com
>14 juni
Mifgasjiem organiseert een uit
stapje. Info en 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 email:
info@synagogegroningen.nl  tel. 
06 2819 2619 op werkdagen tus
sen 1317 uur. Openingstijden 
dinsdag t/m vrijdag en zondag 
1317 uur. Voor info
www.synagogegroningen.nl
>2 april
12.4520 uur, Mennohuis, Oude 

Boteringestraat 33. Gein Cultuur 
Groningen voor ieder die geïnte
resseerd is.
Info: https://sites.google.com/site/
geincultuur. Contact:
gein.cultuur@gmail.com
Entree € 10 voor de hele dag.
>9 april
15.00 uur, voormalige Syna
goge Winsum. Optreden van 
Drents Klezmer Trio. Entree 
€ 50 Nieuwsgierig geworden?  
Zie: http://www.dubbelzijdig.nl/
drentsklezmertrio 
>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. Paul Gabriner.
Eli Amir, The Dove Flyer. Kosten 
€ 15, contant te voldoen.

Landelijk
>4 mei
19,00 uur Kamp Westerbork. Stil
le Tocht en Dodenherdenking met 
o.a. Douwe Bob. Vrije toegang. 
info wwwkampwesterbork.nl  
>13 januari t/m 6 mei 2016
Museum Elburg, Graaf Hendriks
weg 2, Elburg. Expositie ‘Een 
ontmoeting met Israël ,́ Fotograaf 
Bobby Regensburg neemt de 
bezoeker mee op zijn reis door 
Israël. Info www.sjoelelburg.nl 
of info@sjoelelburg.nl of tel 0525 
681546.
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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 mevrouw Friedejet 
van Blankenstein,
tel. 0592 357149

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  

>t/m 14 mei
Kunstkabinet (JHM) Twee kun
stenaars.
>t/m 11 juni
Tentoonstelling, werk van teke
naar, graficus en sierkunstenaar 
Samuel Jesserun Mesquita (1868
1944)
>van 19 december t/m 17 april 
‘Face it! Oordelen op het eerste 
gezicht’. Stereotypen en beeldvor
ming.
>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 septem-
ber
In het Nationaal Holocaust Mu
seum, ‘Leven en werk van 2 ver
geten exilfotografen’.

Feestdagen
>9 april
Na nacht zoeken naar chameets 
en verklaring van nietigheid.
>10 april
Begin vasten 5.03 uur. Begin 
chameetsverbod 10.26 uur. 

Chameets verbranden 11.47 uur.
Begin Jomtov 2015 uur. Eerste 
Seideravond.
>11 april
Eerste dag Pesach. Tweede Sei
deravond, ‘s Avonds begin Omer 
tellen.
>12 april
Tweede dag Pesach
>13 t/m 16 april
Chol hamoeet. Begin jomtov 
19.20 uur
>17 april
Zevende dag Pesach
>18 april
Achtste dag Pesach
>24 april
Jom Hasjoa, herdenking Holo
caust
>1 mei
Jom Hazikaron, herdenking 
slachtoffers Israël.
>2 mei
Jom Ha’atsma’oet
>14 mei
Lag Ba’Omer
>24 mei
Jom Jerusjalajiem, hereniging 
van Jeruzalem
>30 mei
Begin jomtov 21.30 uur
>31 mei
Sjawoeot, Wekenfeest
>1 juni
Wekenfeest

Voor informatie over de ´Liberaal 
Joodse Gemeente Friesland´ kunt 
u mailen naar de voorzitter de 
heer Anne van der Zwan via
ljgfriesland@gmail.com
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The 36 Unknown, Thirty-Six Etchings
Ben-Zion 1971-5

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Ets nr. 6 de steenhouwer
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Het Joods Historisch Museum 
wijdt van 23 januari tot en met 
11 juni 2017 een tentoonstelling
aan tekenaar, graficus en
sierkunstenaar.

Als medieneJoden is het sowieso 
de moeite waard om af en toe het 
Joodse Historisch Museum te 
bezoeken. Al was het alleen maar 
om te genieten van het prettige 
(kosjere) restaurant: koffie met 
een gember en/of orgeade bolus!

Als ‘JaGDaFmakers’ bezochten 
wij onlangs het JHM om o.a. de 
tentoonstelling van Samuel Jes
surun de Mesquita te bekijken.
Een prachtige overzichtelijke 
tentoonstelling van deze graficus; 
oudleerling en vriend van hem 
was M.C. Escher.

Ruth Lipschits-de Leeuwe
Anneke van Rhijn

5777
11 en 12 april  Pesach
17 en 18 april  Pesach
24 april   Jom Hasjoa
1 mei   Jom Ha Zikaron
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

Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944)

Samuel Jessurun de Mes-
quita,
Hoornuil, houtsnede, 1915

Collectie
Joods Historisch Museum

Voor tentoonstellingsdata, 
zie de Loeach

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

Joodse feest- en treurdagen 5777/2017
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