
nummer 140 . dertigste jaargang nr 3 .  28 september 2017 . 8 tisjri 5778

  DERTIGSTE JAARGANG

nummer 141 . dertigste jaargang nr 4 . 29 december 2017 . 11 tewet 5778

   
   

  D
rie

m
aa

nd
el

ijk
s 

m
ag

az
in

e 
vo

or
 J

oo
ds

 G
ro

ni
ng

en
, D

re
nt

he
 e

n 
Fr

ie
sl

an
d

DERTIGSTE JAARGANG



2 JaG29 december jaargang 30 nummer 4

IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Bestuur
Voorzitter – Frits Grunewald
Lid  – Levi Bertrand de Jong
Secretaris – Iet Schabbing
2e secretaris – Ruth Lipschits-de 
Leeuwe
Penningmeester – Lex van der Star

Redactie
Opmaak – Anneke van Rhijn-van der 
Veer
Eindredactie – Ruth Lipschits-de 
Leeuwe
Lid – Vacature

Vaste medewerkers
Sam en Flip Drukker - Ontwerp 
voorpagina
Rabbijn S. Evers - O.R.T.
Marcel Wichgers
Robert Mulder - Fotograaf en 
fototechnische ondersteuning

Redactieadres
Mauvestraat 9, 8932 KH Leeuwarden
E-mail: ietschabbing@hotmail.com
Opgave voor de Loeach
Mauvestraat 9, 8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524
E-mail: ietschabbing@hotmail.com
Oproepen en Mededelingen
Tekst naar het redactieadres, max. 60 
woorden.
Advertenties
Advertentie in zwart/wit en in gewenst 
formaat als pdf naar het redactieadres.

Abonnementen
Opgave nieuwe abonnees bij het 
redactieadres of per e-mail
ietschabbing@hotmail.com

Abonnementsprijs min. € 18 per 
jaargang.
Bankrekening NL24INGB0001605423 
t.n.v. JaGDaF, Groningen.

JaGDaF is een onafhankelijke 
vereniging en ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel.

JaGDaF betekent samen zijn.
J = Joden; G = Groningen; D = 
Drenthe; F = Friesland.

Redactioneel    2

O.R.T.      3

Vrede door jeugd en muziek   5

Chanoeka 5778    6

Hoe Stolpersteine kunnen
verbinden    7

Het indrukwekkende verhaal van
Betsy Bakker-Nort   8

El Al    10

Oude Testament bracht Egyptenaar 
en christen George naar de
synagoge   11

Omringd door vijanden  14

Men Neme    16

Rondom boeken    18

Loeach    20

The 36 Unknown, Thirty-Six
Etchings Ben-Zion 1971-5  22

Joodse feest- en treurdagen
5778/2017/2018   23

Het is enigszins twijfelachtig of deze 
JaGDaF u in 2017 zal bereiken. Overal 
om me heen hoor ik dat PostNL in de 
war raakt van alle kaarten die geluk-
kig toch nog verzonden worden. Niet 
voldoende personeel en “hebben jul-
lie geen computer om alles digitaal 
te versturen?” Tja dat krijg je ervan: 
leven in het digitale tijdperk en dan 
‘plotseling’ bergen papieren kaarten 
die, ook nog op tijd, verstuurd moeten 
worden...!

We hopen er het beste van! Hoe het 
ook zij – dit is in ieder geval wel de 
laatste editie van de dertigste jaar-
gang, nummer 4 en de 141ste JaGDaF.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik 
een woord van grote waardering uit te 
spreken voor alle bijzondere auteurs 
die (bijna) altijd weer bereid zijn in-
teressante artikelen te schrijven. Dat 
mag toch wel eens gezegd worden?
Om te beginnen rabbijn Shimon Evers 
die er prat op gaat vanaf nr. 1 (eind 
jaren ’80 van de twintigste eeuw) in 
ieder nummer van JaGDaF een bijdra-
ge te hebben geleverd – zoveel jaren, 
bijzonder? Jazeker!
Erik Kweksilber, Marcel Wichgers, 
‘de Utrechtse meisjes’: Els Boon en 
Han Lettinck, Wout van Bekkum, 
Tea Rienksma en zeker nog ande-
ren. Onze ‘leencolumnisten’ niet te 
vergeten: Simon Soesan, Ruth de 
Jong-Hotze, Eldad Kisch en Salomon 
Bouman.
Natuurlijk heb ik namen vergeten, 
maar meer ruimte is er niet voor dit 
kleine rubriekje.

Voor alle lezers: veel leesplezier, een 
mooi einde van dit onrustige jaar 2017, 
een goed begin van 2018 en vooral 
ook een goede voortzetting van het 
jaar 5778 met Toe Bisjewat, Poerim en 
Pesach in het vooruitzicht!

Ruth Lipschits-de Leeuwe 
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O.R.T.

Deze JaGDaf verschijnt rondom 
toe bisjewat, het nieuwjaarsfeest 
van de bomen. En laten we maar 
meteen beginnen bij Toe Bisjewat. 
‘Toe’ is een aanduiding voor het 
getal 15. In het Hebreeuws heeft 
elke letter een getalswaarde, de 
letters die samen ‘toe’ vormen, de 
tet en de wav, zijn 9 en 6 waard, 
dus samen 15. ‘Bisjewat’ bete kent 
‘in sjewat’, in de joodse maand 
sjewat. Dus ‘toe bisjewat’ betekent 
de 15e in sjewat. Eigenlijk is dit 
een fiscale grens, te vergelijken 
met onze 1 januari. De opbrengst 
van de boomvruchten van vóór 15 
sjewat hoort bij het oude jaar en 
die van ná 15 sjewat bij het nieu
we jaar. Van de opbrengst moest 

de eigenaar van het veld een per
centage afstaan aan de kohaniem, 
de levieten en aan de armen. Dan 
is het belangrijk om te weten wat 
de oude en wat de nieuwe oogst 
is. Deze landbouwregel geldt 
alleen in Israël,  niet daar buiten. 
De kabbalisten hebben van Toe 
Bisjewat een bijzonder feest ge
maakt, waarbij er zelfs een soort 
seideravond is en er 4 bekers wijn 

worden gedronken. Velen hebben 
de gewoonte om deze dag mini
maal 15 verschillende vruchten te 
eten, waaronder ook de vruchten 
waar het land Israël mee geprezen 
wordt: graan en gerst, druif, vijg, 
granaatappel, olijf en dadel. Bij 
de Portugese Joden kent men een 
‘schoteltjesavond’. Ook dan worden 
er allerlei vruchten gegeten en 
het geheel wordt begeleid met al
ler lei mooie passages over vruch
ten. In het huidige Israël is Toe 
Bisjewat vaak een dag waarop 
school  kinderen eropuit trek
ken om nieuwe stekjes te plan
ten.  Al met al een feestelijke dag. 

De eerste boom
Ik neem u mee naar Gan Eden, het 
paradijs. Midden in deze prachtige 
tuin staan twee bomen, de boom 
van kennis van goed en kwaad en 
de boom van het leven. Adam krijgt
de opdracht van Hashem, van 
alle bomen in de tuin mag je eten, 
maar niet van de boom van kennis 
van goed en kwaad. U kent allen 
dit verhaal. De slang heeft Cha
wa, Eva, verleid. Zij nam van de 
vrucht en gaf er ook van aan haar 
man Adam. Het resultaat merken 
we tot aan de dag van vandaag, 
immers zij zijn uit het Gan Eden 
verdreven. Een aantal kantte ke
ningen bij dit beroemde verhaal 
dat zo veel kunstenaars heeft ge
inspireerd. De Torah vertelt ons 
niet wat voor boom het geweest 
is. Voor mij zelf heb ik wel eens 
geprobeerd te verklaren, waarom 
de appel zo vaak genoemd wordt. 
In Europa was de appel de meest 

Laten we een boom 
opzetten over een 

boom…

Toe Bisjewat

Planten van bomen op 15 Sjewat, tekening Ze'ev Raban, 1924

door rabbijn S. Evers
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gangbare vrucht en aangezien veel 
kunstenaars dit verhaal hebben 
uitgebeeld, hebben zij de voor hun 
bekende vrucht, de appel geno
men. Onze geleerden verkla ren 
waarom de Torah de ware iden
titeit van de boom geheimhoudt. 
Stel, we zouden weten welke boom 
het was, dan had die boom altijd 
iets negatiefs om zich heen gehad, 
zijn vruchten zouden een wrange 
bijsmaak hebben. Dit is de boom, 
dit is de vrucht, door welke we 
uit Gan Eden verdreven zijn. De 
mens heeft sterk de neiging om 
de schuld bij een ander te leggen. 
Hoewel Adam en Chawa natuur
lijk volledig verantwoordelijk wa
ren voor hun daden, blijft er toch 
een negatief luchtje rondom die 
boom hangen. Hashem wilde dit de 
boom besparen en daarom weten 
we niet wat voor boom het was. 
Toch geven onze geleerden wel 

Vervolg 'O.R.T. Toe Bisjwat'

een aantal mogelijkheden, welke 
het geweest zou kunnen zijn, zo 
wordt o.a. de vijg, de druif en de 
etrog genoemd, niet de appel. La
tere geleerden leren een wijze les 
uit de geheimhouding van de iden
titeit van de boom. Als de Torah 
al rekening houdt met de ‘gevoe
lens’ van een boom, zoveel te meer 
moeten wij rekening houden met 
de gevoelens van een medemens! 

De gastvrije boom
We maken een sprong van ruim 
2000 jaar naar onze aartsvader 
Awraham. Awraham wordt ge
roemd vanwege zijn enorme gast
vrijheid. Denk eens aan het ver
haal van de drie engelen/mannen 
die bij Awraham op bezoek kwa
men. Awraham rent zich de benen 
uit zijn lijf om het de gasten naar 
de zin te maken. Hij spoort zijn 
huisgenoten aan om vlug door te 

werken zodat zijn gasten kunnen 
uitrusten onder de boom. Awraham 
weet dan nog niet dat hij engelen 
op bezoek heeft gekregen, zo ont
ving hij zijn gasten. Awraham 
is het symbool van gastvrijheid. 

De Torah-boom
De Torah wordt ook wel genoemd 
Éts Chaim, de boom van het leven. 
Het is ook de naam voor de twee 
houten stokken waar de Torah 
omheen gerold is. In veel joodse 
gemeentes krijgt een jongetje de 
eer om die stokken vast te hou den, 
nadat de Torah is getoond aan de 
aanwezigen. Vaak krijgt hij dan 
een mooi zilveren plaatje met 
daar op de woorden Éts Chaim.  
Een eerste stapje om later uit 
te groeien tot een sterke joodse 
boom.  
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Daniel Barenboim is een interna
tionale ster in de wereld van de 
klassieke muziek. De 75jarige 
beroemde pianistdirigent wordt 
alom gevierd door zijn originali
teit, doortastendheid en vlekkelo
ze performances. Israël is trots op 
de joodse Barenboim, maar hekelt 
dikwijls zijn ongezouten mening 
over de nederzettingen; bovendien 
steekt hij zijn mening over de aan
pak van het Israëlisch Palestijnse 
conflict niet onder stoelen en ban
ken. Barenboim geldt als een criti
caster van alle rechtse Israëlische 
regeringen sinds Rabin, en is niet 
vies van conflict. Hij veroorzaakte 
in 2001 een waar schandaal door 
in Israël werk van de aartsantise
miet Richard Wagner ten gehore 
te brengen, destijds nog altijd een 
taboe dat niemand durfde te door
breken. Barenboim gelooft in de he
lende werking van de confrontatie.  
Hij raakte bevriend met de Ameri
kaansPalestijnse auteur Edward 
Said. Het bekendste boek van 
deze in 2003 overleden intellectu
ele christelijke Arabier is Orien
talism, een werk waarin Said 
kritiek uit op de westerse kijk op 
culturen van het MiddenOosten.  

West-Eastern Divan Orchestra
Barenboim en Said deelden de 
toekomstvisie over vrede tussen 
Joden en Palestijnen. Een piano
recital van Barenboim in de Bir
zeit University in Ramallah leidde 
tot een workshop in Weimar van 
jonge muzikanten uit Egypte, Sy
rië, Libanon, Jordanië, Tunesië, 
Iran en Israël. Hieruit ontstond 
in 1999, op initiatief van de beide 

heren, het WestEastern Divan 
Orchestra, voor Arabische en Is
raëlische jongeren om in een in
ternationale setting met elkaar 
te musiceren met als bijbedoeling 
om in dialoog en discussie begrip 
voor elkaar te leren opbrengen.  
Als thuishaven werd Sevilla geko
zen, het inspirerend voorbeeld uit 
het Spanje van de 10e en 11 eeuw, 
waar christenen, moslims en Jo
den vredig naast elkaar gedijden. 
Hoofddoel van het project was het 
wegnemen van de wederzijdse on
wetendheid die bestaat tussen Is
raëliërs, Palestijnen en Arabieren. 
Elke zomer komt daar een nieu
we lichting van 80 jonge musici 
uit bovengenoemde landen in 
Sevilla bijeen om in een maand 
tijd een repertoire in te stude
ren. Het orkest heeft inmiddels 
over de hele wereld  opgetreden. 
Waar het komt, propageert het 
vrede door muziek, interesse in 
elkaar en begrip door dialoog.       

Of het projectorkest daadwerkelijk 
bijdraagt aan vrede tussen Israël, 
de Palestijnen en de omringende 
landen is de vraag. Waar het or
kest verschijnt is kortstondig 
veel aandacht voor de conflicten 
en veel sympathie voor het ini
tiatief en idee ‘hoe mooi het zou 
zijn’ als vreedzaam samenleven 
mogelijk zou zijn. De jeugdige le
den van het orkest komen stee
vast uit welgestelde gezinnen, uit 
een omgeving waarin het conflict 
met Israël geen dagelijkse kost 
is. Daarom zou je kunnen zeggen 
dat het een leuk initiatief is, maar 
enkel voor de bühne omdat het 
‘gewone volk’ niet wordt bereikt. 
Toch, als een van de talrijke ini
tiatieven ten behoeve van de vre
de, is het inspirerend en hoopvol.   

Vrede door jeugd en muziek
door Levi-Bertrand de Jong

Daniel Barenboim met het West-Easter Divan Orchestra
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Chanoeka 5778

De laatste maanden was ik weer 
aanwezig bij verschillende bijeen
komsten die gerelateerd waren 
aan de jaren ’40’45. Helaas en 
niethelaas. Helaas natuurlijk 
omdat de reden die ons tot 
herdenken en monumenten 
noopt, alles behalve positief is...
Goed is het dat de ons omringen
de samenleving beseft en er meer 
en meer van doordrongen is, dat 
er zwaar is gefaald in de steun 
aan en de opvang van de Joodse 
gemeenschap in ons land in die 
duistere periode.
 
Tijdens een bijeenkomst in Coe
vorden sprak een overlevende. 
Zijn woorden, want het was niet 
echt een toespraak, hebben diepe 
indruk op mij gemaakt. Het 
meest geschrokken en verbou
wereerd was hij over de koudheid 
en laksheid van mensen waarvan 
hij dacht dat het zijn vrienden 
waren. Ze keken weg van het
geen aangedaan werd aan hun 
Joodse landgenoten, hun Joodse 
vrienden en bekenden. En ook na 
de oorlog ondervond hij heel veel 
koudheid.
Maar daarin is recentelijk toch, 
naar mijn bescheiden mening, 
een kentering gekomen. Het 
Rode Kruis dat volmondig, op
recht en met grote spijt toegeeft 
dat ze voor de Joden niets hebben 
gedaan.
 
Wij gaan dadelijk de Menora 
aansteken. De eerste avond één 
lichtje, de tweede avond twee, 
tot op de achtste dag de Menora 
in volle glorie brandt met acht 

kaarsjes. Bekend is de vraag of 
op de eerste dag acht kaarsjes, 
op de tweede dag zeven en op de 
laatste dag uiteindelijk slechts 
één wordt aangestoken of is 
het  juist precies andersom? We 
beginnen met één kaarsje op de 
eerste dag en op de laatste dag 
branden alle acht? Waarover 
gaat deze Talmoedische discussie 
eigenlijk? Een van de mooie 
verklaringen luidt: de mening die 
aangeeft om met acht lichtjes te 
beginnen redeneert als volgt: op 
de eerste dag heb ik in gedachte 
om uiteindelijk alle acht lichtjes 
van de Menora te ontsteken, dus 
steek ik acht aan. Op de tweede 
dag moet ik nog maar zeven 
kaarsjes ontsteken, dus steek 
ik zeven aan. Voorafgaande aan 
de laatste dag weet ik, heb ik in 
gedachte, om nog één kaarsje 
te ontsteken; dus steek ik het 
laatste enige kaarsje aan op de 
achtste dag. De benadering ech

ter dat we op de eerste dag één 
kaarsje aansteken en op de laat
ste dag tenslotte acht, gaat niet 
uit van wat we willen aansteken, 
wat nog in het verschiet ligt, 
maar van de daadwerkelijke han
deling, de daad. En zo steken wij 
al eeuwenlang de Menora aan, 
beginnend met één en eindigend 
met acht. Er wordt gekozen voor 
de daad en niet voor de intentie.
 
De Menora, Chanoeka, leert ons 
o.a. dat wij in staat zijn en ook 
verplicht om te verlichten en te 
verwarmen in donkere perioden 
en op duistere plaatsen. Maar 
natuurlijk ook naar een mede
mens die in een duistere en moei
zame situatie verkeert.
Maar pas op! Diezelfde Menora 
vertelt ons ook dat het willen 
helpen geweldig is, maar dat het 
uiteindelijk gaat om het doen. 
Goede voornemens zijn fijn, maar 
het daadwerkelijk brengen van 
licht is echt beter.
 
Nog vele goede en verlichtende 
jaren!
 
Binyomin Jacobs, 
Opperrabbijn 
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Hoe Stolpersteine kunnen verbinden
door Matteke Winkel

Op 19 oktober jongstleden werden 
in de Schilderswijk in Groningen 
19 Stolpersteine geplaatst. Voor
afgaand aan deze gebeurtenis 
vond een ceremonie plaats in de 
Waalse Kerk in de Pelsterstraat.
U zult zich misschien afvra
gen: waarom in de Waalse 
Kerk en niet in de synagoge 
van Groningen? Dat kwam zo.
Eén van de slachtoffers voor wie 
een Stolperstein werd geplaatst 
was de Waalse dominee E.J.H. 
Brandligt. Hij was samen met zijn 
vrouw al betrokken bij het verzet 
tegen de Duitsers in de Eerste 
Wereldoorlog en was van het be
gin van de Tweede Wereldoorlog 
betrokken bij het verzet tegen de 
nazi’s. Zijn vrouw en hij hadden 
onderduikers en hij vervoerde 
o.a. bonkaarten voor onderdui
kers in zijn gehele werkgebied 
van Rotterdam tot Groningen. 
Zijn vrouw en hij werden gear
resteerd en hij stierf uiteindelijk 
in BergenBelsen, zijn vrouw en 
vijf dochters achterlatend. Velen 
van hun nabestaanden uit Neder
land, België en Frankrijk wilden 
de legging van de Stolpersteine 
bijwonen en vroegen zich af of 
een herdenking in de huidige 
Waalse Kerk mogelijk zou zijn.
Van slechts één Joods gezin waren 
nabestaanden (in Israël) gevon
den. Eén van hen was een vrouw 
van 87 jaar die met zes familiele
den naar Groningen wilde komen 
om – zoals zij zei – voor het eerst 
sinds de Holocaust de namen te 
kunnen noemen van alle omge
brachte familieleden op een plek 
die zij als hun graf kon beschou

wen: de Stolpersteine in de Jozef 
Israëlsstraat. Deze familie wilde 
het liefst naar de synagoge in 
Groningen om Kaddish te zeggen. 
Voor hen was het vanzelfsprekend 
dat de aanwezige vrouwen meetel
den in de minjan, maar dat ligt zo
als bekend in de synagoge in Gro
ningen anders. Het was niet van te 
voren te verzekeren dat 10 Joodse 
mannen aanwezig zouden kunnen 
zijn voor het zeggen van Kaddish.
Intensief overleg met de beide fa
milies, de voorzitter van de Jood se 
gemeente in Groningen en de hui
dige Waalse dominee leid de tot een 
bijzondere ceremonie in de Waalse 
kerk: eerst vertelde de predikant 
iets over de voorgeschiedenis en 
de huidige staat van de Waalse 
kerk. Toen legde hij een verbin
ding met de mogelijke motivatie 
van dominee Brandligt, afkom
stig uit de Hugenotenkerk, die om 
het geloof was vervolgd, om zich in 
te zetten voor Joodse vervolgden. 
Zijn achterkleindochter en oudste 
kleinzoon vertelden over de impact 
die het oppakken en ombrengen 
van hun voorvader op de familie 
heeft gehad. Er werd voorgelezen 
uit Jesaja (56;18): de grondtekst 
voor Yad Vashem in Jeruzalem. 
De voorzitter van de Joodse ge
meente in Groningen sprak over 
de geschiedenis  en de huidige si
tuatie van de Joodse gemeente al
hier. De oude mevrouw uit Israël 
noemde de vele namen van haar 
vermoorde familie en een neef 
vertelde over de invloed die de ver
volging op de familie heeft gehad. 
Een zoon van de oude dame had 
een gedicht gemaakt over ‘Stenen’ 

die spreken en de namen werden 
genoemd van degenen voor wie 
op die dag Stolpersteine zouden 
worden gelegd. Tenslotte speelde 
de twee andere zonen van de oude 
mevrouw uit Israël met een celliste 
uit het jeugdorkest van Haïfa het 
thema uit de film Schindlers List. 
Niemand kende elkaar toen 
we op 19 oktober samenkwa
men in de Pelstergasthuiskerk. 
We gingen daarna met een 
sterk gevoel van verbondenheid 
op weg naar de Schilderswijk 
waar ook Kaddish werd gezegd.  

Stolpersteine in  de Jozef Israël-
straat 25

De 2 meisjes zijn leerlingen van 
de Nassauschool

Foto: Ewoud Broeksma
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Het indrukwekkende verhaal van Betsy Bakker-Nort
door Catharina  Groenendal

Er is aanleiding om juist dit jaar 
aandacht te besteden aan de 
vrouw die in de Folkingestraat in 
Groningen is geboren en getogen: 
mr. Bertha BakkerNort. Wei
nig mensen kennen haar naam, 
terwijl mede door haar toedoen 
100 jaar geleden het verbod voor 
vrouwen om te stemmen uit de 
grondwet werd geschrapt. Dat ge
beurde op 12 december 1917. De 
datum waarop alle mannen vanaf 
25 jaar actief stemrecht kregen 
en vrouwen passief stemrecht, zij 
konden alleen gekozen worden.  

Het Beerehuis
Het geboortehuis van Bakker
Nort, Folkingestraat 7a, staat nu 
bekend als het Beerehuis, omdat 
hier tot in de oorlog banketbak
kerij de Beer was gevestigd. Veel 
80plussers van nu, die geregeld 
in de Folkingestraat kwamen, 
herinneren zich deze banket
zaak, vooral vanwege de heer
lijke geuren rondom de winkel.  
Na de oorlog hebben de nieuwe 
bewoners het pand Beerehuis ge
noemd. Momenteel liggen er twee 
struikelstenen voor de deur, ter 
herinnering aan de laatste twee 
bewoners die er zijn weggevoerd. 
Banketbakker David (Sjontie) de 
Beer en Bertha Grünberg, die er 
vanaf 1938 de huishouding deed.  
Ook Winnie Sorgdrager heeft la
ter op 7a gewoond. Zij studeerde 
hier Nederlands recht en werd 
o.a. minister van justitie. Sorg
drager heeft, net als Bakker
Nort, ook als advocaat gewerkt. 

“Elke nog zoo domme man 
wel”
Betsy Nort werd op 8 mei 1874 
als jongste dochter van de Joodse 
familie Nort van der Wijk gebo
ren. Haar vader was koopman in 
manufacturen en stierf toen Betsy 
nog maar 6 jaar was. Ze groeide op 
in een gezin met alleen vrouwen.
Betsy vond het als jong meisje al 
oneerlijk dat haar moeder niet 
mocht stemmen voor de Gemeen
te raad en “elke nog zoo dom
me man wel” (citaat uit 1898).  
In 1895 werd in Groningen
de Vereniging voor Vrouwenkies
 recht opgericht. 
Betsy was er vanaf het begin
actief bij betrokken.    
Na de middelbare school woonde 
ze eerst een paar jaar in Dene
marken en Zweden om Scandina
vische talen te studeren. In 1899 
begon ze te schrijven over de stand 
van zaken in deze landen op het 
gebied van volksontwikkelings
werk en dan vooral het aandeel 
van de vrouwenbeweging hierin.

Marianne Braun schreef over haar: 
“In deze publicaties liet zij zich 
kennen als de kalme en degelijke, 
maar gedecideerde feministe van 
sociaalliberale signatuur, die ze 
de rest van haar leven zou blijven.”
Tussen 1900 en 1911 vertaalde 
ze zo’n 40 romans en kinderboe
ken, zoals “De wonderen van den 
Antichrist” van Selma Lagerlöf. 

Steeds actiever betrokken bij 
vrouwenrechten. 
Betsy ontmoette bij de Vereni
ging Voor Vrouwen Kiesrecht 
(VVVK) haar man, Gerrit Bak
ker, die ook lid was. Bakker was 
een graanhandelaar aan de Noor
derhaven. Ze trouwden in 1904.
Betsy was een vriendin van Alet
ta Jacobs, die 20 jaar ouder was.
Samen met Aletta trok ze de pro
vincie in om vrouwen te motive
ren voor hun burgerrechten op 
te komen. Tijdens verkiezings
tijd, in zalen vol mannen, zorg
den Aletta en zij geregeld voor 
opschudding door Kamerkandi

Betsy Bakker-Nort
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daten lastige vragen te stellen.  
Omdat je veel van wetgeving moet 
weten als je je met burgerrechten 
bezighoudt, besloot Betsy rech
ten te gaan studeren, na eerst 
staatsex amen gymnasiumA te 
hebben gedaan. Ze was toen 34 jaar.
Op 25 juni 1914 verdedigde zij 
haar proefschrift “Schets van de 
rechtspositie der getrouwde vrouw 
in Duitschland, Zwitserland, En
geland Frankrijk en Nederland”.                                                                                                           
Ze beschreef de wettelijke huwe
lijksverhouding als tussen ‘een 
machthebber tegenover de aan 
zijn wil onderworpen huisgenoot.’  
In Groningen had BakkerNort 
tot 1930 haar  advocatenpraktijk.  

De schandalige huwelijkswet-
geving
In 1919 kregen vrouwen actief 
stem recht. Eindelijk gerechtig
heid, maar toch wisten confessi
o nele ministers de vrouwen weer 
beperkingen op te leggen door te 

bepalen dat vrouwen op de dag 
van hun huwelijk werden ont
slagen uit overheidsfuncties. 
BakkerNort bleef politiek actief. 
Zij was vanaf 1918  bestuurs
lid van de VrijzinnigDemocra
tische Bond, werd er fractie
secretaris en in 1922 werd ze 
in de Tweede Kamer gekozen. 
Haar 'maidenspeech' ging over 
‘Nu zelfs op politiek gebied man 
en vrouw zijn gelijkgesteld, is 
de voogdij van den man over de 
vrouw een vernederende beperking 
van haar persoonlijkheid, en zoo 
zij al ooit noodig geweest mocht 
zijn, thans in elk geval overbodig 
en nadeelig voor haar geworden.’
Daarop reageerde de gereformeer
de minister van justitie Heems
kerk dat er van hem geen veran
deringen te verwachten waren die 
het beginsel loslieten dat de man 
het hoofd van de echtvereniging 
was.                                                         
De daar opvolgen de 18 jaar zou 
BakkerNort dit soort antwoorden 
blijven krijgen. Toch bleef zij strij
den voor o.a. het veranderen van 
de wet waarin de  handelingsonbe
kwaamheid van getrouwde vrou
wen vermeld stond. Pas op 14 juni 
1956 werd deze wet afgeschaft.
Betsy was op meerdere terrei
nen actief in de Kamer, ze be
sprak o.a. justitiële onderwerpen, 
binnenlandse zaken, financiën, 
onderwijs en volksgezondheid.  

Met recht geridderd
Intussen was het echtpaar in 1930 
naar Den Haag verhuisd, vanwe
ge Betsy’s werk voor de Tweede 
Kamer. Zij stond bekend als een 

doortastende vrouw en   was op 
vele terreinen actief. Ze was o.a. 
voorzitter van het Arbeidsbureau 
voor Vrouwen in de Mobilisatietijd 
(Eerste Wereldoorlog), voorzitter 
Centraal Comité tot organiseren 
van de VrouwenVredesgang en 
ze was lid van de Internationale 
juristencommissie die de brand 
in de Duitse Rijksdag onderzocht.
Op 31 augustus 1930 werd 
BakkerNort Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw. 
In 1939 stierf haar man. 
In 1942 nam Betsy noodgedwon
gen ontslag als Tweede Kamerlid.
In december dat jaar werd zij 
naar Westerbork gestuurd. Na 
een verblijf in kamp Barneveld 
en vandaar weer terug naar 
Westerbork, werd de 70jarige in 
september 1944 naar Theresien
stadt in Bohemen gedeporteerd. 
Hier werd zij in 1945 als een van 
de overlevenden aangetroffen. 
Betsy BakkerNort overleed 23 mei 
1946. Zij was een bewonderens
waardige vrouw, een voorbeeld. 
Nu Nederland op de Global Gen
der Gap Report 2017 is gezakt 
van plaats zestien naar tweeën
dertig op de wereldranglijst wat 
betreft gelijke posities van man
nen en vrouwen wordt het wel
licht tijd voor nieuwe Betsy Norts.  

 

Het Beerehuis
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schappij waar ik me als Jood en 
als Israëli veiliger en meer thuis 
voel.

Ik kan deze lijst beslist nog lan
ger maken. En ik weet zeker dat 
er lezers zullen zijn die wellicht 
een nog langere lijst kunnen 
maken met redenen waarom ze 
juist níet met El Al willen vlie
gen, vooral ook omdat El Al voor 
sommige mensen Every Landing 
Always Late betekent. Maar dan 
hebben ze nooit die piloot gehoord 
die vertraging aankondigde en 
daar meteen aan toevoegde: “On
danks dat u nu meer tijd in het 
vliegtuig zult doorbrengen, zul
len wij hier geen extra geld voor 
vragen.”
Heus het is allemaal zo slecht nog 
niet. Zodra ik een El Al vliegtuig 
binnenstap, voel ik me inderdaad 
al heimisj. Mocht u zich – onder
weg naar huis – ook thuis willen 
voelen, dan zou u het toch eens 
moeten proberen.

© Caun & van Beem
Bewerkt en geredigeerd door
Hendrien Kloots

Velen vragen mij waarom ik bij voorkeur met deze luchtvaartmaatschap
pij vlieg. En alhoewel het duidelijk is dat deze de veiligste in de wereld is, en 
bovendien onze nationale luchtvaartmaatschappij en onze trots, zijn er voor 
mij ook nog een paar andere redenen om bij voorkeur met El Al te vliegen. 
En nee, ik word er (helaas) niet voor betaald om dit te schrijven; dit stukje is 
uitsluitend bedoeld om de vele duizenden vragen die ik hier dagelijks over ont
vang te beantwoorden.

In haar reclameboodschap in Is
raël beweert El Al de ‘meest hui
selijke’ luchtvaartmaatschappij 
te zijn. Gericht op het Ivrietbe
grijpende publiek zegt de slogan 
hachi babajit baolam en bedoelt 
daarmee te zeggen dat wij ons bij 
El Al het beste thuis voelen. En 
dat klopt, volgens mij. Want:
*Er is geen enkele andere maat
schappij waar de stewards en 
stewardessen zich verkleden en 
vermommen tijdens Poeriem.
*Er is geen enkele andere maat
schappij waar de choemoes zo lek
ker is en de spaghetti bolognaise 
niet alleen heerlijk smaakt, maar 
ook de meeste kleurstoffen bevat 
en zodoende onuitwis en wasba
re in en afdrukken bij de reiziger 
en zijn omgeving achterlaat.
*Er is geen enkele andere maat
schappij waar de gezagvoerder, 
tijdens de vlucht, de passagiers 
erop attent maakt dat Israël een 
medaille heeft gewonnen in Abu 
Dhabi, en omdat men daar wei
gert het Hatikwa te spelen, de 
reizigers verzoekt het even met 
zijn allen te zingen.
*Er is geen enkele andere maat
schappij waar een gedeelte van de
reizigers tijdens de vlucht op
staat, een talliet omslaat, tefillien 
legt en samen begint te davvenen

*Er is geen enkele andere maat
schappij waar, in het geval dat er 
met spoed om een aanwezige arts 
wordt gevraagd, een kwart van 
de reizigers opstaat. Een gedeelte 
daarvan is geen arts, maar wil 
wel graag advies geven, of ze heb
ben een dokter in de familie en 
willen dat graag even kwijt.
*Er is geen enkele andere maat
schappij waar de veiligheidsbe
ambten na het stellen van bepaal
de vragen, ook nog even uitleggen 
waarom ze dat gevraagd hebben.
*Er is geen enkele andere maat
schappij waar, als een passagier 
vraagt om de verwarming aan te 
doen in het vliegtuig omdat het 
buiten zo koud is, de stewardess 
vraagt of de reiziger denkt dat als 
ze de verwarming aan doet, het 
dan buiten warmer zal worden.
*Er is geen enkele andere maat
schappij waar je als je de stewar
dess vraagt wat de keuzes zijn 
voor het eten, als antwoord krijgt 
“twee mogelijkheden, u eet of u 
eet niet”.
*Er is geen enkele andere maat

EL Al
door Simon Soesan
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Op de dag die voor hem des 
Heren is, is hij steevast in de 
Groningse synagoge. Sinds 
het voorjaar van 2017 is hij 
elke zondagmiddag present 
om van achter de balie be-
zoekers te begroeten, te infor-
meren en entreekaartjes te 
verkopen. Vrijwilliger George 
(‘nee, geen achternaam in de 
krant’) voelt zich hier op zijn 
plek. Maar in Egypte hoorde 
hij als jongen hoe over hem 
werd geschamperd. ‘George 
houdt van Israël!’, riepen zijn 
vrienden.

George is zijn naam, Egypte zijn 
geboorteland, het christendom zijn 
geloof. Een bijzondere verschij ning 
is hij in deze synagoge, niet alleen 
vanwege zijn ranke postuur dat 
hem een voornaam aanzien geeft, 
of zijn onNederlandse hoffelijke 
bejegening van collega’s en be
zoekers, maar ook vanwege zijn 
smetteloos witte keppel. Het me
rendeel van zijn collega’s draagt 
‘m niet. Hij wel, uit overtuiging. 

Een overtuiging die al in zijn 
jeugd ontstond, in een agrarische 
provincie op zo’n tachtig kilo
meter afstand van Caïro. Geen 
Jood in velden of wegen, maar 
toch groeide bij de kleine George 
interesse voor het Jodendom.
Misschien werd bij hem het zaad
je gezaaid door zijn opa Andrea. 
Die werkte in de jaren ‘40 op een 
Britse militaire basis in Egypte 
en kwam daar in contact met de 
Jood Jacob, apotheker op de basis. 
Jacob vroeg opa bij hem te komen 

werken in de medicijnenverkoop.  
“Tien jaar lang heeft mijn opa voor 
Jacob gewerkt, ze raakten zelfs 
bevriend”, vertelt George tussen 
de bedrijven door in de synagoge. 
“Maar toen Nasser aan de macht 
kwam, moesten alle Joden het land 
verlaten, dus ook Jacob. Die schonk 
voor zijn vertrek de medicijnen
voorraad aan mijn opa die er zelf 
een apotheek mee kon beginnen. 
Hij kon daarvan goed rondkomen.” 

Van kaft tot kaft
George werd gelovig opgevoed in 
een koptisch gezin. Zijn gelovige 
opvoeding sloeg aan: hij koos 
er zelf voor om de bijbel grondig 
te lezen, zes keer zelfs, van kaft 
tot kaft. Hij beleefde zijn geloof 
op een voor zijn geloofsgenoten 
ongebruikelijke manier. George: 
“Mijn kerkgenoten hielden zich 
vooral bezig met de geschiedenis 

van de Koptische kerk in Egypte, 
maar dat interesseerde mij niet. 
Ik had alleen belangstelling voor 
het Oude Testament.” Vanuit  het
Oude Testament ontstond zijn 
‘liefde’  zoals hij het noemt  
voor de cultuur, de geschiedenis 
en de religie van het Jodendom. 

Er was nog een verschil tussen 
hem en andere Kopten: hij erger
de zich aan hun antisemitisme. 
“In Egypte bestond destijds niet 
alleen onder moslims antisemi
tisme, maar ook in de koptische 
Kerk”, beweert George. “Die wilde 
Joden bekeren tot het christen
dom, maar ik was daar tegen.”
Zijn familie vond het ‘niet leuk’ 
dat hij zich zo interesseerde voor 
het Jodendom en sympathiseerde 
met Israël. “Een priester advi
seerde mij niet in het openbaar 
te spreken over zijn interesse, 

Vrijwilliger George - "nee geen achternaam in de krant" 
in de Synagoge in Groningen

Oude Testament bracht Egyptenaar en christen George
naar de synagoge

 door Marcel Wichgers
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omdat mijn familie daardoor in 
gevaar zou komen. Maar zelf 
stond hij helemaal achter mij.” 
George hield zich niet aan dat 
advies. “Tijdens gesprekken met 
vrienden kwam ik er gewoon voor 
uit, hoewel zij allemaal negatief 
tegenover Israël stonden. ‘George 
houdt van Israël’, schamperden 
ze.” Ook tijdens de bijbellessen die 
hij aan kinderen en volwassenen 
gaf, kwam hij uit voor zijn me
ning over Israël en het Jodendom. 

Egyptische vlag in Tel Aviv
In mei 2016 reisde hij voor het eerst 
en vooralsnog voor het laatst naar 
Israël. Opmerkelijk is dat hij zich 
daar uitgerekend door Arabische 
Israëliërs slecht behandeld voelde. 
Zo werd hem een keer zonder aan
leiding door een willekeurige Pale
stijn om zijn paspoort gevraagd. 
George vertrouwde het niet, en 
wendde zich tot een Israëlische 
soldaat die een paar meter ver
derop stond. Toen hij zich weer 
omdraaide, was de Palestijn op
eens verdwenen. ”Hij had in de 
gaten dat ik een Egyptenaar was”, 
vermoedt George. “Voor som
mige Palestijnen zijn Egyptena
ren niet welkom, omdat Egypte 
te veel samenwerkt met Israël.” 
Na zijn terugkomst in Nederland 
zag hij toevallig op de televisie 
beelden van het gemeentehuis van 
Tel Aviv. Het was kort na een bloe
dige aanslag op een koptische kerk 
in Egypte. De televisiebeelden 
waren een grote verrassing voor 
hem: “Op de hele voorkant van het 
gemeentehuis aan het Rabinplein 
werd uit solidariteit de Egypti

sche vlag geprojecteerd. Ik was 
daar erg van onder de indruk.” 

Stadskerk
Terug naar de synagoge in 
Groningen, waar George elke 
zondag als baliemedewerker, 
getooid met zijn witte keppel, de 
bezoekers in vloeiend Nederlands 
ontvangt en te woord staat. 
Op de vraag waardoor hij zo goed 
Nederlands spreekt, heeft hij 
een kort en duidelijk antwoord: 
“Ik voel mij daartoe verplicht.”
En  waarom die keppel? Buiten de 
religieuze ruimte in het gebouw 
is die immers niet verplicht. Hij 
reageert met een glimlach: “Door 
een keppel te dragen toon ik dat 
ik mij aangetrokken voel tot het 
orthodoxe Jodendom. Ik vind dat 
alle mannen in de hele Groningse 
synagoge een keppel moeten dra
gen. Sinds vandaag heb ik ook een 
mezoeza naast mijn voordeur.” 

Maar aan Joods worden, denkt
George geen moment. Al 
heeft hij wel een Joodse naam 
aangenomen: Andrea, als eerbe
toon aan zijn opa. Hij blijft ge
woon lid van de Stadskerk VBG 
in Groningen. “Ook als chris
ten kan ik Joods leren en leven.” 

‘Joden en christenen 
moesten het land uit. 
Want ze waren onrein.’
 
George vertelt wat hij weet over 
de geschiedenis van de Joden in 
Egypte: 
 
“In Egypte bestaan nog steeds 
sporen van voormalige Joodse 
wij ken, vooral in Alexandrië en 
Caïro. In de vorige eeuw han
delden Joden vaak in goud en zil
ver en in elektrische apparaten. 
Ook waren veel Joden artiest, 
muzikant of zanger, maar dan 
werden ze wel geacht zich tot de 
islam te bekeren (zie kader over 
Layla Murad, red.).
In de tijd dat Egypte nog een 
monarchie was, tot 1952, behan
delde de Egyptische staat de 
Joodse burgers goed. Maar vanaf 
1922 kreeg de Moslimbroeder
schap steeds meer invloed. Deze 
radicale moslims vonden dat 
christenen en Joden het land 
moesten verlaten, omdat ze deze 
burgers als ‘onrein’ beschouwden. 
Vanaf de jaren ‘40 pleegde de 
Moslimbroederschap daarom 
aanslagen tegen Joden. 
Na de revolutie van 1952 kwamen 
achtereenvolgens Nasser en Sadat 
aan de macht. Zij hadden geheime 
contacten met de Moslimbroeder
schap. Dit leidde tot vernielingen 
van Joodse eigendommen: een 
langdurige Kristallnacht.
De gewone Egyptenaren waren 
nauwelijks op de hoogte van deze 
wandaden omdat er weinig com
municatiemiddelen waren en de 
censuur hevig was. Behalve in 

Vervolg ´Oude Testament bracht Egyptenaar en christen George
naar de synagoge´
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Caïro. Daar was men er goed van 
op de hoogte. Daar wonen ook de 
hoogopgeleide Egyptenaren, die 
over het algemeen een positievere 
houding tegenover Israël hebben.
Toch kun je je het als moslim niet 
permitteren iets positiefs over het 
Jodendom te zeggen. Van niet
religieuze Egyptenaren wordt dat 
eerder geaccepteerd. 
Nog steeds wordt de religieuze 
identiteit van Joodse burgers van 
Egypte verhuld. In hun paspoort 
wordt ‘christen’ gestempeld.”

Layla Murad: Joodse ‘zange-
res van de Egyptische revo-
lutie’. Een typerend voor-
beeld van een Joodse artiest 
in Egypte is de actrice Leila 
(of Layla) Murad (1918-1995). 
 
Layla Murad werd geboren in 
Alexandrië als dochter van 
Ibrahim Zaki Mordechai en 
Gamilah Salmon. Haar vader 
was een populaire zanger én 
chaz zan in de synagoge. Haar 
moeder was van JoodsEgypti
sche en JoodsPoolse afkomst. 
Een van haar broers was de 
acteur en componist Mounir 
Mourad. 
Als negenjarige trad ze voor het 
eerst op, in een van de beroemd
ste concertzalen van Caïro. Op 
haar vijftiende, in 1932, speelde 
ze haar eerste filmrol in al-
Dahaya (De Slachtoffers). In 

de daar opvolgende jaren groei
de ze uit tot een van de meest 
populaire actrices in Egypte 
en verscheen ze in zo’n twintig 
speelfilms. 
In 1953 werd Murad officieel 
gekozen tot ‘zangeres van de 
Egyptische revolutie’, daarbij 
Oem Khaltoem ruim achter zich 
latend. Maar al snel kwam ze 
in de problemen vanwege haar 
Joodse afkomst.

‘Spion voor Israël’
Geruchten werden verspreid dat 
Murad tijdens een bezoek aan 
haar familie in Israël geld had 
gedoneerd aan het Israëlische 
leger. Al snel werd ze beschuldigd 
van spionage voor Israël. Egypti
sche radiostations vertikten het 
nog om haar liedjes af te spelen 
of haar te laten optreden. Ze 
ontkende alle beschuldigingen en 

Actrice Layla Murad met naast haar de beroemde Egyptische acteur 
Youssif Wahba.

Op de foto staat in het Arabisch geschreven:
Studio Egypte presenteert de film Noor Al Hoda

probeerde zichzelf vrij te pleiten 
door te blijven herhalen ‘Ik ben 
een Egyptische moslim’.  
Uiteindelijk trokken de Egypti
sche autoriteiten hun be schul
di gingen tegen Murad in. 
Gefluisterd werd dat president 
Nasser daarbij een handje had 
geholpen: hij zou een groot fan 
van haar zijn...
Layla Murad besloot op haar 
38e haar carrière te beëindigen 
nadat haar film Al Habib al Ma
jhoul (De onbekende minnaar) 
flopte. Inmiddels was haar 
relatie met haar familie sterk 
vertroebeld door haar beke ring 
tot de islam. Ze zou daarom 
nooit een bezoek aan haar broer 
Isak Zaki hebben gebracht toen 
hij tussen 1967 en 1970, net als 
honderden andere Egyptische 
Joodse mannen, gevangen was 
gezet.  
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Er was een docent uitgevallen op 
de wekelijkse studieochtend voor 
vrouwen in het stadje aan zee. 
Goldie, organisator van deze Bas 
Midrash, had echter razendsnel 
al een vervangster voor haar 
gevonden. Dr. Alice Naumoff, filo
soof, islamist en wat al niet. Niet 
de eerste de beste dus. Intellectu
ele duizendpoot die twaalf talen 
vloeiend spreekt. Met die talenten 
geeft ze door heel Europa  aan 
universiteiten les  en weet anti
Israël elementen stuk voor stuk 
te ontzenuwen. Ze zou een uurtje  
over de islam gaan vertellen, als 
onderwerp beslist een vreemde 
eend in de bijt, tussen de parasha 
van de week en een kabbalistisch 
werk van Rabbi Chaim Luzatto. 
Omdat Alice een aardige vrouw 
is, stond niemand op om weg te 
gaan, maar aan de gezichten 
kon je zien dat het gros van de 
toehoorders niet echt geïnteres
seerd was, zeker niet de vromen 
in de club. Maar dat duurde niet 
lang. Nadat Alice de eerste zin 
had gelanceerd, werd het muis
stil. Ze begon over het feit dat 
Israël, omringd met vele hon
derden miljoenen moslims, niet of 
nauwelijks iets van de islam weet 
en dus ook niet de drijfveren kent 
van onze vijanden om met ons 
korte metten te maken. De zeven 
miljoen Israëli’s menen dat wel 
zo’n beetje te weten en schuiven 
veel op primitief gebral. Deze on
wetendheid is op zich heel merk
waardig. Alice echter gaat in dat 
uurtje aantonen dat de reden 
om land en Joden te vernietigen, 
diep geworteld is in het geloof. 

Eigenlijk is alles al gezegd als je 
de betekenis van het woord islam 
kent: onderwerping. De moslim 
is de slaaf van Allah. Doen wat 
hij en zijn boodschapper beveelt. 
Geen discussie!
Let wel, van de moslims die wij 
kennen in het persoonlijke leven, 
zijn de meesten in naam moslim. 
Vaak weten zij niets van de 
inhoud van het geloof, doen alsof, 
of hanteren een liberaal aftreksel 
ervan. Vormen van mystiek en 
cultus, bestaan binnen de islam, 
maar hebben er in feite niets 
mee te maken.  Alice praat dus 
over de oervorm van de islam, de 
vorm die o.a. Islamitische Staat 
hanteert. Aanvankelijk leek de 
nieuwe religie een naar vrede 
stre vende beweging, die je bijna 
een Joodse sekte zou kunnen 
noemen. Merkwaardig is dat de 
Kor’an, door de aartsengel Ga
briël, in de oren van Mohammed 

zou zijn gefluisterd. Gabriël, nu 
ook niet bepaald de zachtaardig
ste van de aartsengelen, staat  in 
het Jodendom  voor Oordeel en 
wijst vonnis over goed en kwaad.
Al na korte tijd brak er een 
periode aan waarin wrede 
woestijnstammen op het Arabisch 
Schiereiland steeds meer in
vloed kregen. Het geloof begon te 
verzuren. Dit resulteerde erin dat 
die stammen het helemaal voor 
het zeggen kregen en uiteindelijk, 
oorlog, de Jihad, de heilige oorlog 
tegen allen die niet de islam aan
hingen, het levensdoel werd in de 
Islam. Om die oorlog te winnen, 
was alles toegestaan. Het concept 
van zonde bestaat niet, als het 
maar dient om het winnen van de 
Jihad. Aan het einde van die weg 
is daar de Barzaq, een soort tus
senwereld tussen hel en hemel, 
waar de gesneuvelde martelaren 
meteen een soort wit lichaam 

Omringd door vijanden…
door Ruth de Jong-Hotze

Dr. Alice Raven Naumoff
Foto: Internet
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krijgen dat nog in staat is aardse 
genoegens te ervaren. Ze hoeven 
zich nergens meer druk om te 
maken want bij de Opstan ding 
van de doden, beërven zij het 
Hemelrijk. Denk vooral niet dat 
Allah, ondanks taalkundige 
verwantschap met El, dezelfde 
God is als die van de Joden en de 
Christenen. Allah – een ‘wat’ in 
tegenstelling tot de Joodse God, 
die een ‘wie’ is  is oneindig ver 
en moet dat vooral blijven. Zelfs 
Mohammed, zijn profeet zetelt 
niet naast hem. In het verplichte 
gebed spreek je nooit met Al
lah. Allah is onbenaderbaar. Het 
is godslastering hem Vader te 
noemen. Er bestaat geen persoon
lijke relatie. Dit gegeven is een 
heidens element. Is een offer bij 
de heidenen bedoeld om het ‘wat’ 
op afstand te houden,  de Joden 
offeren juist om dichterbij God te 
komen. In de islam heeft Allah 
99 namen, geen een is erbij die op 
Liefde slaat. Het gevolg daarvan 
is dat je als mens wordt als het
geen je als wezenlijk beschouwt 
in je leven, ook liefdeloos dus. Het 
grote verschil met de Joden is, 
dat die zich zien als samenwer
kers met G’d en zeker niet als wil
loze slaven die een ‘wat’ dienen.
Complicerende factoren in het 
geloof zijn de zogenaamde na
siq, beweringen in de Kor’an die 
elkaar tegenspreken. Maar dat 
is opgelost door het dogma, dat 
alleen de laatste openbaring telt. 
Eerst hadden de Joden gelijk, 
toen de christenen en toen de is
lam. De ene vervangingstheologie 
na de andere. Een van de laatste 

openbaringen is dat de Mahdi  
een soort moslimMessias   bij 
zijn komst op aarde, allereerst de 
uitroeiing van de Joden ter hand 
neemt. Onze Joodse Messias gaat 
eerst een boom planten, om even 
het verschil aan te geven.
Islam is een op succes gerichte 
religie. Men dient voortdurend 
te bewijzen dat men het aan het 
rechte eind heeft. Als de moslim 
geen succes heeft, betekent dat 
voor hem een verschrikkelijke cri
sis. Door gebieden te veroveren, 
bewijst hij zijn gelijk. De mensen 
die in die gebieden wonen worden 
in vijf minuten geïslamiseerd, in 
feite van minder belang. In het 
Jodendom bestaat geen verove
ring en bekering.
Om het allemaal toch een beetje 
in de hand te hebben, in een 
maatschappij waar geen zonde 
bestaat, is de zogenaamde Sharia 
ingesteld. Heeft niets met religie 
te maken, wel te vergelijken met 
een soort verkeersregeling.
De  wereld van de islam is ver
deeld in tweeën: De Dar al Islam, 
het gebied van de geïslamiseerde 
landen en de Dar al Harb, de lan
den die dat  nog  niet zijn. Israël 
is in de geschiedenis verscheidene 
malen veroverd door de moslims 
en is als land helemaal opgeno
men in de Dar al islam. En nu 
is het zo dat die stinkende Joden 
dat land hebben teruggepakt! 
Afgang! Schande! Waar is het 
gelijk?! 
Kortom: de Joden en hun staat 
Israël zijn de meest essentiële be
dreiging voor de islam geworden. 
Die moeten met alle macht en 

middelen vernietigd worden. Niks 
geen verhaal van zielige Palestij
nen, dat is alleen om de Dar al 
Harb, het Westen, een rad voor 
ogen te draaien.
Arme, arme moslims. Alleen een 
nieuw Edict van de Kalief  de 
Moslimpaus  kan hen uit de 
cirkel van het geweld halen. De 
laatste Openbaring telt immers.
Toen Dr. Alice klaar was met 
dit verhaal, waren we allemaal 
blij dat we Joden zijn, wat een 
rijkdom!

De Rotskoepel Moskee als af-
beelding van de Tempel: dat was 

eeuwenlang een gewoon ge-
bruik. Uitzonderlijk is dat op dit 
Challekleedje drie talen staan: 
Hebreeuws, Arabisch en Frans.
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ke bescheidenheid tekende. 
Mijn vader was veel ouder – 
nooit heb ik hem kunnen vra
gen hoe ze elkaar gekend heb
ben. Waarschijnlijk via de 
muziek, vroeger in Rotterdam. 
Ten slotte, als laatste eer, 
een recept uit Jiddisje recep
ten voor een goed leven. 

Tsjolnt
Een jongen vraagt aan zijn tante 
Gitl, waarom heet een tsjolnt eigen
lijk tsjolnt? En alsof ze voorbidt op 
de vrouwengalerij in sjoel zegt ze 
met een zangerige stem: ‘Moge 
mijn tong geen onwaarheid spre
ken en mijn lippen geen leugen. Er 
zijn er die zeggen: tsjolnt betekent 
warm, het komt van het Franse 
woord “chaud”. En er zeggen: 
twee woorden vormen het woord 
tsjolnt, “sjoel” en “end”, dus na het 
eind van de sjoeldienst eet men de 
tsjolnt. Maar mijn lippen zeggen:

Op de berg Sinaï
Persoonlijk uit Gods mond,
Kreeg Mozes het recept
Voor de sjabbestsjolnt.

Of tante Gitl gelijk heeft, weet je
pas wanneer je de tsjolnt
hebt geproefd. 

Een afscheid
Men neme een oude vriendin van 
mijn vader Willy Brill, beiden ge
boren Rotterdammers. Nu las ik 
in de krant dat ze is overleden 
(19262017). Ik heb haar niet ge
kend. Een paar maanden voor 
mijn vader z.l. overleed (april 
2001) , vertelde hij mij dat Willy 
Brill z.l. hem zou komen bezoe
ken. Ik had wel van haar gehoord, 
omdat zij, zo vermeldde Trouw in 
haar In Memoriam ‘De stem van 
002’ was. Ze stond dus niet alleen 
bekend voor haar pionieren van 
het Jiddisch. Dat is een tikkeltje 
onterecht. Er werd vooral gewezen 
op haar inbreng als de ‘stem’ 
van de telefonische tijdmelding.
Bijna een kwart eeuw, tot 1992, 
was het haar stem die middels 
het bellen van 002 de tijd aangaf. 
“Bij de volgende toon is het …” 
klonk het, waarna op tien secon
den nauwkeurig, het juiste uur, 
de juiste minuut en het aantal 

secon den volgde. Van dit werk had 
ze, misschien ongemerkt, overi
gens veel eer. Volgens persbureau 
ANP was de telefonische tijd
melding met tot zelfs zestig mil
joen belletjes per jaar decennia
lang het op een na meest gekozen 
telefoonnummer in Nederland. 
Meer nog dan een beroemde stem 
was Willy Brill vooral toch een 
van de toonaangevende beheer
ders van het Jiddische erfgoed. 
Zij speelde een cruciale rol in 
het bevorderen van de Jiddische 
cultuur in Nederland. Ze werkte 
jarenlang met poppenspeler Feike 
Boschma en gitarist Pieter van 
der Staak samen in een Jiddisch 
theaterprogramma. In 2007 ver
scheen bij Meulenhoff haar monu
mentale verzamelbundel van Jid
dische poëzie Sprakeloos Water.
In september 2009 stond in Kol 
Mokum, het toenmalige portret 
van de Liberaal Joodse Gemeente, 
een portret dat haar natuurlij

Willy Brill die zich inzette voor het Jiddisch erfgoed
Foto: Internet, het Parool

Men Neme
door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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Benodigdheden:
1 kilo runderborst
1 kilo aardappels
half pond witte bonen
half pond uien
2 eetlepels kippenvet
2 tenen knoflook
zout, peper, paprikapoeder

Wat te doen
Week de bonen gedurende 1 nacht. 
Braad in een flinke, liefst gietijze-
ren pan het vlees, de uien en de 
knoflook aan in het vet. Voeg de 
bonen, de in stukken gesneden 
aardappels en kokend water toe. 
Het geheel moet drie vingers onder 

water staan. Strooi zout, peper en 
paprikapoeder en roer alles even 
om. Sluit de pan hermetisch en 
laat het gerecht  een nacht en een 
dag op een klein vuur of in een zeer 
matige oven sudderen. Is er voor 
het opdienen nog te veel vocht in de 
pan, dan indikken met wat bloem. 

Variaties zijn mogelijk, bij-
voor beeld:
 grutten in plaats van aardap
pels
 olie in plaats van kippenvet
 een stengeltje selderij, een grote 
winterwortel
- een flinke schep suiker, twee 

laurierbladeren
 een dessertlepel geraspte gem
berwortel

Tsjolnt is net zoiets als een 
witz; als je gaat uitpluizen wat 
erin zit, is de aardigheid eraf. 

Deze tekening is uit het kookboekje Jiddisje recepten voor een goed leven (1996 uitgeverij BZZToH);
illustraties binnenwerk B. Aronson en A. Nurlman

Deze tekening lijkt op een sjtetl (een kleine joodse gemeenschap in het OostEuropa van vroeger). Lang niet iedereen 
had daar een oven om tsjolnt voor sjabbat te maken. Midden in het dorpje stond om die reden een gemeenschappelijke 
oven. Daar bracht men op vrijdagmorgen, of misschien wel op donderdagavond (ik ben er nooit bij geweest!) de pot met 
tsjolnt heen zodat hij gereed was op sjabbat (men mocht en mag immers geen vuur maken op sjabbat) – inderdaad voor 

na de dienst op sjabbat.
Dat zou de tekening kunnen uitbeelden. Ik zeg zou, want er is één probleempje: men mocht en mag op sjabbat toch ook 

niet dragen…? Maar zijn daar uitzonderingen voor? U vult het maar in.
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Rondom boeken
samengesteld door Erik Kweksilber en Ruth Lipschits

Samoeïl Marsjak En klaar? 
Pompen maar!
We hebben er lang op moeten 
wachten, maar ze zijn er weer: 
klassieke Russische kindergedich
ten, geïllustreerd door grote 
avantgardekunstenaars uit 
het SovjetRusland van de ja
ren 1920  met de oude prenten 
die nog net zo fris zijn als toen, 
en in een kersverse vertaling.  
Alles klaar? En pompen maar! is 
een bundeling van drie langere ge
dichten van Samoeïl Marsjak, een 
van de reuzen van de Russische 
kinderpoëzie. Bagage, met kleurrij
ke constructivistische illustraties 
van Lebedev, Brand, met de vrolij
ke tekeningen van Konasjevitsj, 
en Post, dat prachtig geïllu s
treerd werd door Tsechanovski. 
Dit zijn de gedichten en de il
lustraties waar de Russische 
kindergedichten uit de periode 
19201930 zo wereldberoemd 
om zijn. En ze hebben nog niets
van hun kracht verloren.  
De vertalingen werden gemaakt 
door RobbertJan Henkes en zijn 
afkomstig uit het veelgeprezen Bij 
mij op de maan. Een keuze uit de 
Russische kindergedichten vanaf 
de zeventiende eeuw, dat in 2016 
in de Russische Bibliotheek van 
uitgeverij Van Oorschot verscheen.
Samoeïl Marsjak (1887?1964) 
was een JoodsRussische auteur, 
vertaler en schrijver van kinder
poëzie. Hij vertaalde onder ande
re sonnetten van Shakespeare 
en wordt wel de grondlegger van 
de Russische kinderliteratuur 
ge noemd. Marsjak is bekroond 
voor zowel zijn vertalingen als 

zijn kinderpoëzie, waaronder 
tweemaal met de Leninorde, 
een van de hoogste onderschei
din gen van de SovjetUnie  
€ 17.50 

Katja Reichenfeld Charlotte 
Salomon
De jonge en nog onbekende joodse 
kunstenares Charlotte Salomon 
verlaat noodgedwongen in 1938 
haar geboortestad Berlijn voor 

Uit: Samoeïl Marsjak En Klaar? Pompen maar!
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een verblijf aan de Franse Côte 
d’Azur bij haar grootouders, die 
daar voorlopig in veiligheid leven. 
Hier begint zij aan een ongeloof
lijk kunstwerk, een graphic novel 
avant la lettre. Zij schildert, schrijft
en tekent Leven? of Theater?, 
een omvangrijk beeldverhaal 
over haar familie, haar jeugd en 
studie tijd aan de Berlijnse Kunst
academie, en over haar lotgeval
len in het zuiden van Frankrijk. 
Door Charlottes tragische levens
einde in Auschwitz wordt zij vaak 
vergeleken met Anne Frank. En 
evenals Anne Frank heeft ook 
Char lotte kunstzinnige ambities 
en wordt zij gedreven door de wil 
om iets heel bijzonders te creëren. 
De vorm die zij aan haar werk geeft, 
haar schilderstijl en de  humoris
tische en ironische toon van haar 
teksten met de vele verwijzingen 
naar muziek en literatuur kwa
men daar in ZuidFrankrijk niet 
uit de azuurblauwe lucht vallen.  
Katja Reichenfeld laat overtuigend 
zien hoe de sprankelende atmosfeer 
van het culturele klimaat in het  
interbellum in Berlijn Charlot
tes werk heeft beïnvloed. En hoe 
zij het nieuwe medium van de 
cinema, de klassieke en de po
pulaire muziek, de expressio
nistische schilderkunst en de 
sati ri sche literatuur op een ge
heel eigen manier verwerkt.  
En dan is er ook nog de roman
tische verbondenheid met haar 
Ber lijnse vriend Alfred Wolf
sohn. Uit zijn woorden putte 
zij moed en de inspiratie.  
€ 15.00 
 

voor de stedelijke gemeenschap is.
Tal van lezers uit Groningen en 
daarbuiten hebben medewerking
aan dit boek verleend.  
€ 29.95 

Anna Krijger Hipsters, 
baarden, martelaren – ont
moe tingen in Israël en Pale s
tina
In dit boek gaat journaliste Anna 
Krijger op zoek naar kleine per
soonlijke verhalen die allemaal 
samen een rijk en genuanceerd 
beeld geven van het hedendaagse 
Israël en de Palestijnse gebieden.  
Ze ontmoet een homoseksuele 
Palestijn in Tel Aviv, een atheïst 
in de Gazastrook, een koloniste 
met een wijnmakerij op de Weste
lijke Jordaanoever en tal van an
dere joden, moslims en christe
nen die een eigen visie hebben 
op het conflict en de bezetting.
Zij wisselt de beschrijvingen van 
grote actuele gebeurtenissen, 
zoals de nasleep van de Gaza
oorlog van 2014 en de golf van 
aanslagen in Jeruzalem en op 
de Westelijke Jordaanoever, af 
met deze persoonlijke anekdotes.  
€ 18.99 

E. Schut De joodse inwoners 
van de Pekela’s, Westerwolde 
en Winschoten en omgeving, 
16561811
Een boek vol gegevens voor allen 
die zich met genealogie bezig
  houden. 

Charlotte Salomon Leven? Of 
Theater? 
Dit prachtige boek, u vast wel be
kend, is tijdelijk in prijs verlaagd.
Het kost nu €99.99 in plaats van 
€129.99. 
De aanleiding is de honderdste 
geboortedag van Charlotte Sa
lomon (april 2018) en de tentoon
stelling in het Joods Historisch 
Museum van al haar werk. 

Allard Steenbergen en Erwin 
K. de Vries (red.) Boekhandel 
Godert Walter 75 jaar
Naamgever Godert Walter werd 
slechts 33 jaar oud. Op 17 septem
ber 1944 werd hij thuis door de 
SD opgezocht en doodgeschoten 
we gens het verkopen van illegale 
boeken in zijn jonge boekhandel. 
Het betrof onder meer boeken van 
de Bezige Bij, illegaal gedrukt 
door Hendrik Nicolaas Werkman. 
De naam Godert Walter leeft 
voort. Allereerst werd de boekhan
del voortgezet door de jonge wedu
we. Godert Walter is nu al 75 
jaar een eigenzinnige boekhandel 
in het centrum van Groningen. 
Jaren lang werd de winkel gerund 
door Erik en Hanneke Kweksil
ber, tot zij deze drie jaar geleden 
overdroegen aan Allard Steen
bergen en Erwin de Vries. Die 
zijn nu volop bezig deze boekhan
del de nieuw tijd in te leiden. 
Dit is een jubileumboek over ge
schiedenis en heden van deze 
boekhandel. Daarnaast is het ook 
een eerbetoon aan de zelfstandige 
boekhandel in het algemeen. Het 
boek laat duidelijk zien wat de func
tie van een kwaliteitsboekhandel 
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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
Voor info van de bijeenkomsten 
van Mifgasjiem; neem contact op 
met Richard Frankfort tel. 0592 
399366 of email: Richard@Frank
fort7.nl of email: Ro Dalsheim 
rodalsheim1937@gmail.com of 
tel. 0623502077.
>23 januari
19.3021.30 uur Eeltsje Hiem, 
Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ 
Leeuwarden. Genootschap Ne
derland Israël. Deze avond wordt 
n.a.v. haar boek Ontroerende 
onzin Ronit Palache geïnterviewd 
over de vele gesprekken met drie 
generaties joodse Nederlanders. 
Info. www.gni.nl of secretaris@
gnileeuwarden.nl  Boek op de 
boekentafel en verkoop van
WIZOartikelen.
>27 februari
19.3021.30 uur Eeltsje Hiem, 
Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ 
Leeuwarden. Voor het Genoot
schap NederlandIsraël geeft 
drs. R. Post een lezing over ‘Mid
deleeuwse reisverhalen van be
roemde Joden’ als Petachia, van 
Regensburg en Benjamin van 
Tudela. Boek hierover op de boe
kentafel. Info

www.gni.nl of secretaris@gni
leeuwarden.nl  
>27 maart
19.3021.30 uur Eeltsje Hiem, 
Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ 
Leeuwarden. Genootschap Neder
land Israël houdt het laatste half 
uur haar jaarlijkse ledenvergade
ring. Maar eerst kunt u genieten 
van de presentatie van zijn werk 
door Jossy Elbaz, vice president 
and Project Manager Israël Chef 
Association. Daarbij verzorgt hij 
voor de aanwezigen ‘lekkere hap
jes en drankjes uit de Israëlische 
keuken’. Info www.gni.nl of
secretaris@gnileeuwarden.nl

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 tussen 
1317 uur. Openingstijden dins
dag t/m vrijdag en zondag 1317 
uur. Voor info
www.synagogegroningen.nl
Voor info van de Hebreeuwse 
cursus in het Rabbinaatshuis, 
Nieuwstad 28, email:
info@synagogegroningen.nl 
>4 maart
Van 1517 uur, gebouw van de 
Joodse Gemeente, Folkingestraat 
in Groningen.
Een groot Poeriemfeest met een 
verrassend programma en na
tuurlijk kiesjeliesj en lekkere 
salades!
Wij verwachten een vergoeding 
voor programma en lekkers in de 

collectebus. Info 058 2121 524.
>15 januari t/m 19 maart
14.3016.00 uur, Centrum Edanz, 
van Oldebarneveltlaan 6, Gronin
gen. Danscursus.  Mandala dans 
en de MiddenOosterse ziel. Leer 
de verschillende belevingswerel
den van het gebied kennen in de 
cirkel van vieren en mindfulness. 
Kosten € 80 voor 10 lessen,
€ 10 voor losse les, of € 5 voor een 
proefles. Info en opgave bij Kaya, 
email: wolffkadee@outlook.com  
of tel. 06 33 980 3451.

Landelijk
In Herinneringskamp Westerbork 
is vaak op zondag een bijzondere 
bijeenkomst.
Zie www.kampwesterbork.nl  
>7 september 2017 t/m 6 janu-
ari 2018
Museum Sjoel Elburg, Graaf 
Hendriksweg 2, Elburg. De ten
toonstelling ‘christendom en anti
semitisme’, wil de kennis hierover 
vergroten. 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 evenemen
ten in het Joods Cultureel Kwar
tier, zie www.jhm.nl en www.
jhmkindermuseum.nl  
>tot en met 31 december 2020
De nieuwe vaste tentoonstelling 
over de geschiedenis van de Jo
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>29 maart
19.3020.30 uur Portugese Syna
goge. Duo Kalinowsky.

Feestdagen
>31 januari 2018
Toe BisjwatNieuwjaarsfeest der 
bomen.
>28 februari
Ta’aniet Esthervastendag van 
Esther. Begin vasten 5.49 uur.
>1 maart
PoeriemLotenfeest.
>2 maart
Sjoesjan Poeriem. Begin Sjabbat 
18.05 uur.
>29 maart
Na nacht zoeken naar chameets 
en verklaring van nietigheid (kol 
chamira).
>30 maart
Begin vasten 5.35 uur, begin cha
meetsverbod 10.41 uur, chameets 
verbranden vóór 11.58 uur. Begin 
Sjabbat en Jomtov 19.55 uur.
Eerste Seideravond.
>31 maart
Eerste dag Pesach, tweede Sei
deravond, begin Omertelling.
>1 april
Tweede dag Pesach
>2 tot 5 april 
Chol Hamo'eet
>5 april
Begin jomtov 19.05 uur.
>6 april
Zevende dag Pesach, begin Sjab
bat 19.05 uur
>7 april
Achtste dag Pesach

Save the date 23 april 2018 
groot Jom Ha’atsmaoetfeest in 
Leeuwarden met bezoek van Am

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

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

den in Nederland van 16001900 
vertelt het verhaal van de joodse 
migranten, die uit alle windstre
ken naar de Republiek kwamen.
>20 oktober 2017 t/m 25 maart 
2018
In 2017 markeert het Joods His
torisch Museum het honderdste 
geboortejaar van de kunstenares 
Charlotte Salomon met een bij
zondere tentoonstelling gewijd 
aan haar artistieke nalatenschap: 
het kunstwerk Leven? Of Thea
ter?
>30 juni 2017 t/m 7 januari 
2018
The Jewish Jukebox: 100 jaar 
muziek op schellak en vinyl.
>5 oktober-14 januari
Joseph Sassoon Semach. On 
Friendship /(Collateral Damage) 
//The Guardians of the door. 
>2 september 2016 t/m 31 de-
cember 2019
In het Nationaal Holocaust Mu
seum de tentoonstelling ‘Kom 
vanavond met verhalen’.
>14 januari
14.0016.00 uur NHM. Thema
middag: Identiteit en Privacy.
>28 januari
13.3016.00 uur. NHM. Filmver
toning: Bogdan’s Journey.
>11 februari
14.0015.30 uur NHM. Verdiept 
Evelyne Bermann: My mother, 
Alice Cohn.
>18 januari
19.3020.30 uur Portugese Syna
goge. Kaarslichtconcert: Ancient 
Groove.
>22 februari
19.3020.30 uur Portugese Syna
goge: Trio Bezaiten.

bassadeur AvivShirOn.
Voor info email: jomhaatsmaoet@
live.nl 
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5778
28 december   Vastendag van 10 Tewet
31 januari 2018 Toe Bisjwat, Nieuwjaar der Bomen
28 februari  Vastendag van Esther
1 maart  Poeriem, Lotenfeest
31 maart t/m1 april Pesach
6 t/m 7 april  Pesach
12 april   Herdenking 'Holocaust'
19 april   Jom Ha'atsma'oet, Onafhankelijkheidsdag Israël
3 mei   Lag Ba'omer, 33e dag van de Omertelling
13 mei   Hereniging van Jeruzalem
21 t/m 22 mei  Sjawoe'ot, Wekenfeest
1 juli   Vastendag van Tammoez
22 juli   Tisja Be'Aw, Verwoesting van de Tempels 

Met onderstaande kalender 
worden de 49 dagen tussen 
Pesach en Sjawoe'ot (de Omer) 
geteld.

Joodse feest- en treurdagen 5778/2017/2018
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