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Wederom een JaGDaF op de mat, nr. 142 
31e jaargang.
Wij hebben de edities altijd een beetje 
gekoppeld aan de komende Joodse 
Feestdagen. In dit geval Poerim 1 maart en 
Pesach 31 maart.

Poerim is een van de uiterlijk vrolijke fees-
ten, met verkleedpartijen en gezelligheid, 
het lezen van het verhaal van Esther en 
Haman en de steeds weer terugkerende 
gedachte aan een terugkerende historie en 
steeds toch weer in een ander jasje.

En dan Pesach. Seideravond waarbij de 
kinderen vragen: waarom is deze avond 
anders dan andere avonden? "Ma nisjtana 
ha laila haze?". In dit verband vraag ik 
ook "wat verschilt deze JaGDaF van alle 
andere JaGDaF's?"
Het begint met dit voorwoord. U bent 
gewend dat Ruth Lipschits deze rubriek 
schrijft. Dat doet ze al 30 jaar. Samen 
met Anneke van Rhijn die al net zolang 
meewerkt aan JaGDaF en de opmaak 
van JaGDaF voor haar rekening nam. Kol 
Hakavod! Alle eer voor de dames!
Beide dames willen een stap terug doen 
en vandaar dat uw voorzitter dit keer het 
redactioneel schrijft.
Ik doe tevens een oproep aan de lezers: 
wanneer u ervaring heeft met de opmaak 
van een magazine of redactioneel iets 
kunt betekenen voor JaGDaF, om zich te 
melden!

In dit nummer treft u weer vaste medewer-
kers aan. De rubriek 'Men Neme' is dit keer 
geschreven door Iet Schabbing. 
Tevens treft u een nieuwe rubriek aan: 
'Oud Joods Groningen'. Dit keer plaatsen 
we een tekst over een bijzonder bankge-
bouw in de binnenstad. Deze tekst is uit 
het boek Het Palet van Groningen, van Frans 
Westra en met toestemming van de auteur 
opgenomen.

Bestuur en redactie wensen u veel leesple-
zier met deze JaGDaF.

Frits Grunewald
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O.R.T.

Graag wil ik een paar indrukken 
met u delen van een bijzondere  
reünie, die ik onlangs meemaakte. 
Maar eerst een kleine inleiding. 
Na mijn eindexamen in 1974 ben 
ik direct naar een jeshiwa gegaan. 
Een jeshiwa is een school waar de 
hele dag of een groot gedeelte van 
de dag besteed wordt aan joodse 
studies. Sommige jeshiwot hebben 
een gecombineerd programma 
van joodse en profane studies en 
in sommige jeshiwot ligt de focus 
vrijwel alleen op joodse studies. 
Het zijn lange studiedagen, meest-
al vanaf 7.30 's ochtends  tot 22.00 
uur 's avonds. Een van de grote 
verschillen met het Nederlandse 
studiesysteem is de vorm van stu-
deren. In Nederland is het stil in 
een studiezaal of wordt er zachtjes 
gepraat. In een jeshiwa leert men 
in koppels. Twee jongens zitten 
naast elkaar of tegenover elkaar 
en buigen zich bijvoorbeeld over 
een Talmoedtekst. Samen probe-
ren ze de tekst te analyseren. En 
juist deze vorm van chawroeta-
leren, scherpt enorm de geest en 

dwingt je om de tekst echt goed 
te begrijpen. (Chawroeta, afge-
leid van chawér, vriend). Het ge-
volg is wel, dat de studiezaal van 
een jeshiwa er heel anders uit 
ziet en vooral heel anders hoort. 
Ik herinner me nog goed, dat ik 
in het begin enorm moest wen-
nen aan dit systeem en amper 
wat kon leren. In de loop van de 
tijd went het en doe je zelf mee.

Mijn weg
Ik ben begonnen in Israël en wel in 
de oude stad van Jeroesjalajim. In 
die tijd was ik daar de enige die uit 
'Buiten-Israël' kwam en dat was 
geweldig voor mijn Iwriet. Hoewel 
sommige jongens wel Engels spra-
ken, weigerden ze dat: "Breek je 

tanden maar, maar spreek Iwriet.
Achteraf ben ik ze dankbaar. Ook 
op straat werd ik nog vaak gehol-
pen en verbeterd, zeker als ik ver-
telde dat ik uit Nederland kom. 
Het Nederlands elftal en Cruyff 
waren toen wereldberoemd en de 
verhouding tussen Nederland en 
Israël werd nog niet gedomineerd 
door de EU en allerlei andere par-
tijen die minder Israël gezind zijn. 
Na krap 2 jaar ben ik verhuisd en 
heb ik mijn studie voortgezet in 
Brunoy. Brunoy is een plaatsje on-
geveer 20 kilometer ten oosten van 
Parijs. Deze jeshiwa hoort bij het 
netwerk van Chabad-Lubavitch. 
Chabad-Lubavitch is onder de cha-
rismatische leiding van de laatste 
Rebbe nu een wereldwijde bewe-
ging met als doel het Jodendom te 
versterken. Vele Nederlandse rab-
bijnen horen ook bij deze beweging.

Een mooi initiatief
Mijn 'klas' in Brunoy bestond 
uit 16/ 17 jongens, afkomstig uit 
Frankrijk, Engeland, Israël, Ame-
rika, België en één uit Nederland. 
Ik heb daar geleerd in 1976/ 1977. 
Na dat jaar zijn veel jongens over-
gestapt naar andere jeshiwot en 
ontmoetten sommigen elkaar nog 
sporadisch.  In december dit jaar 
heeft een van de jongens (inmid-
dels al vele malen opa) het idee 
geopperd om een reünie te organi-
seren. Met de huidige communica-
tiemiddelen is het makkelijker om 
dat te organiseren en binnen kor-
te tijd was er een whats-app groep 
georganiseerd, Brunoy 76/77. Ie-
dereen reageerde zeer enthousiast 

Studie die de basis legt 
voor het leven

Een bijzondere reünie

door rabbijn S. Evers

Jeshiwa Brunoy 76/77 (foto  S. Evers)
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en al gauw bleek, dat dit weekend 
het meest geschikt was om al deze 
'opa's' weer terug naar de jeshiwa 
te brengen. Zodoende stapte ik in 
de Thalys naar Parijs, van waar-
uit ik  de trein naar Brunoy nam. 
Net zoals vroeger besloot ik om 
van het station naar de jeshiwa te 
lopen. Ietwat overmoedig, want na 
ruim 40 jaar had ik de weg toch 
niet meer helemaal goed in mijn 
hoofd. En daar waren ze dan, de 
vrienden van vroeger, inmiddels 
uitgezworven over de wereld. 3 
uit Brazilië, 2 uit Amerika, 1 uit 
Canada, 1 uit Oostenrijk, 1 hele-
maal uit Australië en ondergete-
kende uit Nederland. Een aantal 
kwam uit Parijs of woonde nu zelf 
in Brunoy. Helaas zijn 2 vrien-
den uit deze klas jong gestorven 
en 2 anderen konden zich niet 
vrijmaken voor deze shabbat.
De jeshiwa was vrijwel onher-
kenbaar. Het gebouw was enorm 
opgeknapt zowel van binnen als 
van buiten. Het was oorspronke-
lijk een klein kasteel, maar toen 
wij er leerden was er weinig van 
de oorspronkelijke grandeur te 
herkennen. Het gebouw was nu 
mooi en daarnaast waren er veel 
gebouwen bijgebouwd. De mees-
te jongens slapen in de jeshiwa, 
dus zijn er ook grote slaapka-
mers, eetzalen, enz. Sommigen 
van ons hebben ook daadwerke-
lijk in de jeshiwa geslapen, an-
deren hebben gebruik gemaakt 
van de gastvrijheid van vrienden 
van vroeger, die daar nu wonen.

Dierbare ontmoetingen
We hadden een vol programma. 

Vervolg 'O.R.T. Een bijzondere reünie'

Een paar hoogtepunten wil ik 
met jullie delen. Donderdagavond 
zaten we met z'n allen op een 
groot podium voor een volle zaal 
van zo'n 200 jongens die daar nu 
studeren. We vertelden over onze 
indrukken van vroeger, haalden 
anekdotes op, enz. De rode lijn 
in al deze verhalen was dat deze 
jeshiwa bij ons de basis heeft ge-
legd om later verder te kunnen 
gaan en ons verder te ontwikkelen 
in de richting die we gegaan zijn.
Tegen een uur of 10 hadden we 
allemaal wel ons zegje gedaan, 
maar toen begon de avond pas. 
Met z'n allen zijn we naar Parijs 
gereden, ongeveer een half uur 
rijden. Een wat oudere vriend 
van ons had daar een bijzondere 
bijeenkomst. Helaas heeft hij een 
aantal jaar geleden een zoon ver-
loren door een ernstige ziekte. Hij 
heeft de gewoonte om op de dag 
dat zijn zoon jarig zou zijn een 
farbrengen te organiseren. Een 
farbrengen is een chassidische 
bijeenkomst, waarbij er gezongen 
wordt, gesproken wordt en er van 
alles te eten op tafel staat. Allerlei 
zaken kunnen een aanleiding zijn 
om een farbrengen te organiseren. 
Later heeft deze vriend ons ge-
schreven, dat hij het enorm heeft 
gewaardeerd dat wij gekomen zijn 
en dat het hem in deze moeilijke 
dagen weer kracht heeft gege-
ven. Onze bedtijd was half drie!

Middaggebed in de Marais
Vrijdagochtend heeft een van ons, 
die de meeste kilometers had af-
gelegd uit Melbourne, Australië, 
een presentatie gegeven over een 

actueel onderwerp uit de joodse 
wet, het gebruik van moderne ge-
luidstechnieken. Aan het begin 
van de middag hebben we met z'n 
allen een bezoek gebracht aan de 
burgemeester van Brunoy om hem 
te bedanken voor de gastvrijheid 
die wij 40 jaar geleden in zijn stad 
mochten ontvangen. De burge-
meester ontving ons allerharte-
lijkst en vertelde dat hij een keer in 
New York in een hotel was. Bij het 
inchecken zag de receptionist dat 
hij afkomstig was uit Brunoy en 
vroeg hem of hij de jeshiwa kende!
Shabbat hebben we samen door-
gebracht. Veel samen gesproken 
en ook veel één op één gesprek-
ken. Als je elkaar 40 jaar niet 
gezien hebt, dan heb je wel wat 
in te halen! Uitgaande shab-
bat hebben we een gezamenlijke 
maaltijd gegeten bij een van onze 
vrienden die in Brunoy woont. 
Zondagochtend hebben we nog 
doorgebracht in de jeshiwa en 
heeft een aantal van ons een korte 
of soms wat langere voordracht 
gehouden. Aan het begin van de 
middag zijn we met z'n allen met 
een bus naar Parijs gegaan, naar 
de Marais, de oude joodse wijk. 
Daar staat een sjoel waar velen 
van ons bijzondere herinneringen 
aan hebben. Gezamenlijk hebben 
we daar het middaggebed uitge-
sproken en toen was het tijd om 
afscheid te nemen. Ieder ging weer 
zijns weegs en moe en zeer voldaan 
kwam ik zondagnacht (of was het 
al maandagochtend) weer thuis 
aan, een unieke ervaring rijker.
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Ieder jaar ontvangen de leden van 
de Joodse gemeenten in Noord-
Nederland in januari een bericht 
van de WIZO-vertegenwoordig-
ster met de vraag hoeveel do-
zen matzes zij dit jaar voor hen 
moet bestellen. Aanleiding voor  
JaGDaF om eens een kijkje te 
gaan nemen in de bakkerij in En-
schede. Onlangs waren we wel-
kom om de productie van matzes 
kosher voor Pesach met eigen ogen 
gade te slaan. Al sinds 1933 bakt 
Hollandia in de binnenstad van 
Enschede diverse soorten matzes. 
De maanden voor Pesach en  
Pasen zijn traditiegetrouw bij-
zonder druk. Nu de productie op 
volle toeren draait staan overal 
pallets, waarop (buitenland-
se) bestellingen worden verza-
meld. Dat de speciale productie 
voor Pesach geen kleinigheid is, 
wordt ons uitgelegd door Pieter  
Heijs, één van de twee eigenaren.

Hoe het begon
De oprichting van de NV Paasch-
broodfabriek in 1933 is een bij-
zonder verhaal. Vanwege het 
opkomend nationaal socialisme 
in Duitsland zoekt de familie  
Marcus, een Joodse bakkers- 
familie uit het Duitse Burg-
steinfurt in 1933 een vei-
lig heenkomen in Enschede. 
Daar zit Herman (Heiman)  
Woudstra, eigenaar van twee  
koshere bakkerijen en een Joods 
cateringsbedrijf. Woudstra was 
bekend met Bäckerei Marcus in 
Burgsteinfurt. Hij bakte zelf geen 
matzes. Voor Pesach bestelde hij 
ze altijd bij Marcus . In 1933 rich-

ten Woudstra en Marcus samen 
de 'Paaschbroodfabriek Hollandia' 
op. Nog altijd staat dit bedrijf in de 
Nieuwstraat in Enschede.  De ma-
chine met de walsen, waarmee het 
deeg op de juiste dikte gebracht 
wordt,  is afkomstig uit Duits-
land en is daar in 1924 gebouwd. 
De bedrijfsvoering laat Woud-
stra over aan zijn zoon Willy 
Henny Woudstra, textielhan-
delaar, die samen met Ernst 
Joseph Marcus het bedrijf ont-
wikkelt tot een belangrijke pro-
ducent van matzes in Enschede.
In 1937 wordt de bakkerij in 
Burgsteinfurt verboden en Ernst 
J. Marcus wordt door de Gestapo 
in Münster verhoord. Twee dagen 
later vlucht de hele familie naar 
Nederland. Willy Henny en Ernst 
Joseph vertrekken voor het uit-
breken van de oorlog naar Glas-
gow om daar Marcus Matzo Co. 

Ltd. op te zetten. Dit mislukt: de 
Britten confisqueren het geld van 
Marcus en hij wordt als 'vijan-
dige buitenlander' geïnterneerd. 
In Nederland duikt Herman 
Woudstra met zijn familie onder.
De fabriek van Hollandia wordt 
door de bezetter 'unter Verwal-
tung' gesteld. Het gebouw is voor 
de sloop bespaard gebleven. Toen 
onderwijs aan Joodse kinderen 
werd verboden, is er nog een tijd 
illegaal les gegeven tussen de ma-
chines. Vijfhonderd meter verder-
op aan de Prinsestraat in Ensche-
de huisde de SS in de synagoge, die 
zij ook als gevangenis gebruikten.

Naoorlogse periode
Na de bevrijding is Herman 
Woudstra verder gegaan met de 
bakkerij, aanvankelijk alleen als 
seizoenarbeid. Met het beëindi-
gen van de productie van mat-

Bakkerij Hollandia Enschede
Een verhaal over meer dan matzes

door Lex van der Star  

Hollandia Matzes Enschede 1938 (foto Hollandia)
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zes in 1946 door Firma de Haan 
in Amsterdam waren de Joden 
aangewezen op de Paaschbrood-
fabriek Hollandia. Dat verklaart 
dat hele generaties Joden zijn op-
gegroeid met de bekende Hollan-
dia Matzes op tafel met Pesach. 
Overigens de enige bakkerij ter 
wereld die ronde Matzes bakt! 
Maar de fabriek produceert ze-
ker niet alleen voor Nederland. 
Hollandia Matzes wordt over de 
hele wereld geëxporteerd. Pieter 
Heijs vertelt hierover: "De aller-
eerste doos die van de band rolt 
gaat naar Amerika. Daar woont 
een Nederlandse familie die per-
sé Hollandia Matzes op tafel wil 
hebben. Ook komt er jaarlijks een 
klant uit Zwitserland gereden 
om zijn bestelling op te halen. 
En vooral Frankrijk is een grote 
markt voor ons, naast Duitsland 
en de Scandinavische landen." 

Matze: meer dan meel en 
water
Heijs: "Het hele jaar door produ-
ceren we koshere matzes in al-
lerlei formaten. We zien gelukkig 
dat de vraag, ook internationaal, 
toeneemt. Wij bakken er meer 
dan 40 miljoen, waarbij c.a. 10 % 
door Joden wordt afgenomen." De 
productie van matzes kosher Le-
Pesach en de superkoshere (sje-
me'oer) matzes beslaat c.a. 3% van 
het totaal en is een verhaal apart. 
Rabbijn Joseph Tucker en Tucker 
jr. zijn uit Israël overgekomen om 
bij het gehele productieproces van 
deze speciale matzes aanwezig 
te zijn. Het begint met het kas-
jeren van de productieruimten 

(speciale manier van reinigen om 
aan de Joodse spijswetten te vol-
doen) en het in gereedheid bren-
gen van het dagverblijf voor de 
toezichthoudende rabbijnen. Het 
kasjeren gebeurt zeer grondig: 
machines worden gedemonteerd, 
gereinigd en in kokend water on-
dergedompeld. Ook de werkvloer 
ondergaat een soortgelijk pro-
cedé. Aan het meel en het water 
worden strenge eisen gesteld. Het 
meel wordt onder rabbinaal toe-
zicht (ORT) in Duitsland (Rheine, 
net over de grens bij Enschede) 
in een molen gemalen en komt 
in verzegelde zakken (en vracht-
wagen) naar Enschede. Dit in te-
genstelling tot het meel dat voor 
koshere matzes wordt gebruikt. 
Dat wordt via een tankauto in een 
opslagtank geblazen. Maar ook 
deze processen staan onder ORT. 
Ieder uur wordt de productie on-

derbroken om de productiestraat te 
inspecteren en te reinigen. Tucker 
en zijn zoon hebben daar allerlei 
hulpmiddelen voor, waaronder een 
tandenborstel. De machines zijn 
niet ontworpen voor dit intensieve 
reinigingsproces. Daar is dus heel 
wat inventiviteit en ervaring voor 
nodig. Tucker vertelt dat in Israël 
machines veel meer van wegwerp-
materialen gebruik maken. De 
kunststofonderdelen worden ie-
der uur vervangen. Mengen, bak-
ken, stansen, bakken, verzamelen 
en inpakken: het gehele proces 
wordt strikt gecontroleerd. Als 
na de schoonmaak weer wordt op-
gestart worden de eerste baksels 
afgekeurd. Dit om het risico met 
vermenging met achtergebleven 
resten te voorkomen. Het wordt 
als veevoeder afgevoerd. En voor-
dat de matzes gebakken worden, 
worden met behulp van een rolle-

Bakkerij Hollandia Enschede
Vervolg

Deegwals 1924 (Foto Jos Vecht)
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tje, voorzien van scherpe punten, 
nog de gaatjes in gerateld. Hier-
door blijft de matze plat. Zonder 
gaatjes zou de matze in de oven 
tot een grote luchtballon opzwel-
len en onmiddellijk verbranden. 
Om te voorkomen dat een matze 
tijdens het bakken toch zou rijzen, 
wordt binnen 50 seconden bij een 
temperatuur van 400ºC gebakken.

Hollandia anno 2018
De fabriek maakt nog steeds mat-
zes en de speciale matzes voor Pe-
sach. Toch is er ook veel veranderd 
in de afgelopen jaren. Al in 1952 
overleed Herman Woudstra. Zijn 
zoon H.J (Herjo) Woudstra, toen 
22 jaar,  moest zijn studie in de VS 
afbreken en zijn vader opvolgen als 
directeur van Hollandia Matzes. 

Hij heeft het bedrijf een bredere 
basis gegeven. Vanaf 1960 zijn 
de producten van Hollandia veel 
minder seizoensgebonden. Hollan-
dia koshere crackers worden, met 
name door de Nederlandse con-
sument, het hele jaar door gege-
ten. Inmiddels is het assortiment 
uitgebreid: groot, klein, volkoren, 
naturel, biologisch-dynamisch.
Rond Pasen blijken ook veel niet-
Joden matzes te eten. Heel bijzon-
der is dat al 55 jaar lang school-
kinderen uit heel Twente gratis 
matzes kunnen halen voor hun 
Paasontbijt op school. Het afge-
lopen jaar maakten hier 35.000 
kinderen gebruik van. Ook or-
ganiseert Hollandia twee weken 
voor Pasen een zelfbakdag. Er 
is een intensieve samenwerking 

met het Joods Historisch Museum 
rond projecten als 'Max de Matze'. 
De huidige eigenaren, Heijs en 
Karsemeijer hebben in 2004 het 
roer overgenomen. Pieter Heijs: 
"Wij kwamen uit de levensmid- 
delenbranche en wilden iets voor 
ons zelf beginnen. We hebben 
gezocht naar een al bestaand 
product, een product met een 
geschiedenis, een verhaal. H.J. 
Woudstra heeft Hollandia met 
grote inzet en bevlogenheid door 
moeilijke jaren heen geholpen en 
toekomst gegeven. Maar eigenlijk 
had hij op 22-jarige leeftijd lie-
ver iets anders gedaan. In 2004 
wilde hij niet dat zijn kinderen in 
dezelfde situatie terecht zouden 
komen. Met Woudstra hebben wij 
ervoor gezorgd dat het Opperrab-
binaat hiermee instemde en het 
ORT-certificaat blijft afgeven."

De historie van en de diepe ver-
bondenheid met de Joden in Ne-
derland van Hollandia bestaat al 
vanaf de oprichting. Opvallend in 
dit kader was de vondst van de 
alom bekende 6-kantige verpak-
king en de kartonnen verpak-
kingsdoos van Hollandia Matzes 
op de orgelzolder van de Breeplein-
kerk in Rotterdam. Bij toeval ont-
dekte men pas in 2013 de verblijf-
plaats van drie Joodse families die 
daar 34 maanden van 1942-1945 
ondergedoken hadden gezeten. Zij 
zullen daar vast de seider hebben 
gevierd, getuige de achtergeble-
ven Matzeverpakkingen. Met de 
hoop op een spoedige bevrijding. 

De vondst in Rotterdam Zuid

In de Tweede Wereldoor-
log zaten op de twee zol-
ders boven het orgel in de 
Breepleinkerk in Rotterdam 
Zuid drie Joodse gezinnen 
ondergedoken. Aanvanke-
lijk voor zes weken, maar 
het werden 34 maanden. In 
de winter van '44 werd er 
een kerngezonde baby ge-
boren. En drie weken voor 
de bevrijding werden bij 
een razzia de onderduikers 
niet gevonden. Een plek dus 
van moed, vertrouwen en 
hoop en van wonderen. U 
bent van harte welkom op 

deze wonderplek. Een bezoek 
aan de authentieke zolders is 
onderdeel van de rondleiding. 
Alle informatie vindt u op 
www.orgelzolders.nl

De vondst in Rotterdam Zuid 
(foto Stichting Orgelzolders)
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Joodse talen
door Vivian Colland

en van rechts naar links schrijven. 
Zo ontstonden heel specifieke Ju-
deo-Arabische, Judeo-Griekse ta-
len enz. Door migratie en integra-
tie zijn sommige oude mengtalen 
verdwenen, zoals het Judeo- Pro-

vençaals en het Judeo-Slavisch. 
Tussen de 18e en 20e eeuw vond, 
tengevolge van de emancipatie 
en door integratie en assimila-
tie, een verschuiving plaats van 
het Jiddisch en Ladino naar de 

Vrij vertaalde tekst afkomstig 
van de Nationale Bibliotheek 
van Israël

Wie kent er niet een aantal 
Jiddische woorden zoals 
'gabber' en 'mazzel' of de 
uitdrukking 'gedeisd houden' 
uit het Ladino? Dat de Joodse 
eredienst in het Hebreeuws 
gehouden wordt is misschien 
minder bekend. Iwriet als 
taal wordt in Israël gesproken 
én is nog steeds in ontwikkel-
ing. Kortom: 'Joodse talen' is 
een boeiend thema.

Introductie
Wist u dat Jiddisch gebaseerd is op 
het Duits? Wist u dat er vele dialec-
ten bestonden in het Hebreeuws; 
dat Joden op Korfoe een oud Apu-
lisch dialect spraken; dat Marok-
kaanse Joden hun dialect, Haketia 
geheten, naar de Amazone brach-
ten; dat Ethiopische Joden als hun 
heilige Joodse taal het Ge'ez heb-
ben in plaats van oud Hebreeuws?!
Waar ook ter wereld Joden gedu-
rende hun diaspora/verspreiding 
hebben gewoond, overal hebben zij 
Hebreeuwse woorden geïntrodu-
ceerd in de plaatselijke taal. Soms 
ook hadden zij hun eigen talen, 
zoals Jiddisch, Ladino, Aramees. 
Toen Joden uit het vroegere thuis-
land Israël verspreid werden en 
nieuwe gemeenschappen ontwik-
kelden in bijvoorbeeld Babylonië, 
Perzië, Griekenland, de Romeinse 
gebieden, en in de Arabische lan-
den leerden zij de lokale taal,  doch 
bleven die in Hebreeuwse letters 

Hebreeuws leren in Israël (foto National Library of Israel)
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talen van de landen waar de 
Joden leefden, zoals Russisch, 
Turks, Grieks, Nederlands enz. 
Door de pogroms in Oost Europa 
en door de Holocaust hebben over-
levenden de weg naar het oude 
thuisland gevonden, waar het 
moderne Hebreeuws (Ivriet) eind 
19e/begin 20e eeuw spreektaal is 
geworden. De ontwikkeling van 
het Israëlische Hebreeuws (Ivriet) 
heeft niet geleid tot de verdwijning 
van de Joodse talen in de diaspora. 

Modern Hebreeuws - Ivriet
Het herleven van het Hebreeuws 
als een moderne, gesproken en ge-
schreven taal door miljoenen men-
sen is uniek in de geschiedenis. Een 
oude taal die alleen voor religieu-
ze doeleinden werd gebruikt - nie-
mand sprak het oud Hebreeuws - is 
weer tot leven gebracht en in alles 
aangepast aan de moderne tijden. 
Aan Eliëzer Ben-Jehoeda wordt 
het herleven van de Hebreeuwse 
spreektaal toegeschreven. Hij emi-
greerde in 1881 naar Jerusalem.
Hij ontwikkelde een levende Jood-
se taal als vervanging van het Jid-
disch, het Ladino, en andere regi-
onale dialecten die door Joodse 
immigranten in Palestina werden 
gesproken. Samen met andere we-
tenschappers, leraren en taalspe-
cialisten richtte hij de voorloper 
van de Hebreeuwse Taalacademie 
op die verantwoordelijk was en 
nog steeds is voor het ontwikke-
len van de moderne Hebreeuwse 
taal, het introduceren van ter-
men voor nieuwe technische 
ontwikkelingen in de taal enz.
Na de start in 1890 waren de in-

structielessen in het Ivriet in 1914 
zo ver dat de taal onderwezen kon 
worden op scholen in Palestina en 
elders in de wereld. Ben-Jehoeda 
schreef tevens een nieuw woorden-
boek en richtte de eerste modern 
Hebreeuwse krant op. In 1922 
ontving het modern Hebreeuws 
(Ivriet) een officiële status door 
het Brits Mandaat in Palestina. 
In de jaren tussen 1945 en 1956 
verdubbelde Israëls populatie. 
Grote hoeveelheden immigran-
ten moesten (net als nu nog) in 
korte tijd de nieuwe taal leren. 
Een vernieuwende methode was 
de oelpan, een school waar al-
leen in het Ivriet  les wordt ge-
geven. Deze talenschool is nog 
steeds populair en zeer effectief. 

Jiddisch
Eeuwenlang was Jiddisch de be-
langrijkste taal voor alle Joden 
uit Midden- en Oost Europa (zo-
genaamde Asjkenazische Joden). 
Het feit dat miljoenen Joden over 
grote delen van de wereld, woon-
achtig in vele verschillende lan-
den, Jiddisch spraken, is zeer 
bijzonder. Zo werd een mengeling 
van Duits, oud Hebreeuws en Ara-
mees samen met lokale talen een 
taal die in Hebreeuwse letters van 
rechts naar links werd geschreven 
en met een heel eigen grammatica. 
Mensen noemden het 'mamelosjn' 
of 'moedertaal,' terwijl Hebreeuws 
en Aramees 'de heilige taal' bleven. 
Jiddisch floreerde vele eeuwen 
en is een taal rijk aan humor en 
ironie over de menselijke natuur. 
Toen de Joden meer assimileer-
den, vooral in Duitsland in de 

late 18e) eeuw, werd Jiddisch 
grof en inferieur geacht en als 
een oorzaak van slechte integra-
tie van Joden in hun omgeving. 

Hoewel door de Holocaust het 
Jiddisch bijna is verdwenen, 
wordt het nog altijd gesproken 
door zeer orthodoxe Joden over 
de hele wereld, die zo het oud 
Hebreeuws voor hun religieuze 
tradities behouden. Bovendien 
vindt er de laatste jaren ook op 
universiteiten en via cursussen 
een revival plaats van de Jiddi-
sche taal, de boeken, theater enz. 
Jiddisch heeft een rijke muziek, 
theater en literaire traditie. Be-
kende Jiddische schrijvers zijn: 
Mendele Mojcher Sforim; Jitschok 
Leib Peretz, Sjolem Aleichem 
(bekend van Anatevka) en Isaac 
Bashevis Singer, die in 1978 de 
Nobelprijs voor de Literatuur won 
voor zijn gepassioneerde verhalen. 

Ladino
Ladino, ook wel bekend als Judeo-
Spaans, Judezmo, Spaniolit en 
Haketia in Spaans Marokko, is 
een Joodse taal gesproken door de 
Sefardische Joden. De Sefardische 
Joden kwamen naar het Iberisch 
Schiereiland rond het jaar 1000 
en woonden in Spanje en Portugal. 
Net als in Oost-Europa waar het 
Jiddisch een samensmelting was 
van verschillende talen, was La-
dino dat ook: een mengeling van 
Spaans, andere Iberische talen, 
Hebreeuws en Judeo-Arabisch. 
Ladino verspreidde zich over het 
Middellandse Zee gebied nadat de 
Joden in 1492 uit Spanje werden 



10 JaG26 maart jaargang 31 nummer 1

verjaagd. In de 16e en 17e eeuw 
toen Joden zich over vele mediter-
rane landen verspreidden, werden 
elementen uit het Turks, Itali-
aans, Frans en Grieks toegevoegd 
aan het Ladino. Hoewel Ladino 
oorspronkelijk, net als Jiddisch, 
in Hebreeuwse letters werd ge-
schreven, wordt het tegenwoordig 
ook in Latijnse letters geschreven. 
Ook het Ladino heeft een rijke 
traditie van muziek, literatuur 
en theater. De Holocaust had ech-
ter een verwoestende invloed op 
het voortbestaan van het Ladino 
als taal en cultuur. Hele Joodse 
gemeenschappen in Griekenland 
(bv in Saloniki en op de Griekse 
eilanden) zijn door de Holocaust 
verdwenen waardoor het Ladino 
nauwelijks meer bestaat. Slechts 
ongeveer 160.000 mensen in  
Israël, Turkije, de Balkanlan-
den en Noord Afrika spreken nu 
nog Ladino. In Nederland werd 
het Ladino nooit gesproken door 
de Spaanse en Portugese Joden.

Aramees
Ooit was het oude Hebreeuws 
zowel de taal van het dagelijks 
leven als de 'heilige taal' van ri-
tuelen en gebeden. Hebreeuws 
stierf uit als spreektaal, maar 
bleef behouden als taal van de 
gebeden. Het Aramees werd de 
spreektaal (tussen 530 voor de 
gewone jaartelling tot aan 70 na 
de gewone jaartelling). Het Ara-
mees werd zo populair dat men de  
Hebreeuwse Bijbel in het Aramees 
ging vertalen zodat het volk het 
zou kunnen lezen en begrijpen.
Vele oude niet-Joodse gemeen-

schappen in het Midden Oosten 
spraken ook Aramees, een taal die 
was ontstaan tussen 900 en 700 
voor het begin van de gewone jaar-
telling. Als eerste werd het gebruikt 
door de Arameeërs, een Semitisch 
semi-nomadisch volk dat leefde 
in Noord Mesopotamië en Syrië. 
Tot op heden is Aramees een 
wezenlijk deel van de Joodse 
historie en religieuze traditie: 
de Talmoed, de tekst met de be-
langrijkste Joodse wetten, is in 

het Aramees geschreven alsook 
grote delen uit de boeken Daniël 
en Ezra; zo ook de Dode Zee-rol-
len, delen uit de vertelling over 
de Uittocht uit Egypte (beschre-
ven in de Haggada), het Joodse 
huwelijkscontract en het gebed 
voor de overledenen (de Kaddisj).

Judeo-Arabisch
Judeo-Arabische talen bevatten 

Joodse talen
vervolg

diverse versies van het Arabisch 
die door Joden in de Arabische 
landen (zoals Irak, Iran, Syrië, 
Libanon, Jemen) werden gespro-
ken. Het Judeo-Arabisch werd in 
Hebreeuwse letters geschreven. 
Joden spraken vaak verschil-
lende dialecten van het Judeo-
Arabisch, afhankelijk van welk 
land ze bewoonden. Zij gebruik-
ten vaak Hebreeuwse en Ara-
mese woorden in hun taal.
De Egyptische Saädja Gaon, een 
prominente rabbijn, filosoof en 
geleerde uit de 10e eeuw, was 
de eerste  die Arabisch gebruik-
te voor wetenschappelijk werk 
maar bleef Judeo-Arabisch ge-
bruiken voor literair werk. Het 
Hebreeuws bleef gebruikt voor 
religieuze doeleinden. Veel van 
de belangrijkste en bekendste 
middeleeuwse boeken waren ge-
schreven in het Judeo-Arabisch.

Judeo-Perzisch
In 2011 zijn in grotten in Afgha-
nistan bewijzen gevonden dat 
ook daar in de Middeleeuwen al  
Joden waren gevestigd. Zij spra-
ken en schreven in Judeo-Perzisch 
en worden al genoemd in oude Ara-
bische en Perzische geschriften. 

Ref:  http://web.nli.org.il/sites/
nli/english/Pages/default.aspx

Fragment uit De Psalmen ver-
sierd met Islametische stijlmo-

tieven. First Gaster Bible Egypt? 
Circa 10e eeuw
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Rondom boeken 
door Erik Kweksilber

In het voorwoord van deze 
bundel schrijft Van Messel:
"...Haszliebe verbindt mij voor al-
tijd met de provincie, waar ik mijn 
jeugd heb doorgebracht. Waar-
naar ik poëtisch terugverlang. 
Maar op een oneigenlijke wijze.
Want mijn weg daarheen is 
voor altijd afgesneden! Met het 
dichterlijk verlangen daarnaar 
blijft onlosmakelijk verbonden 
het steeds opnieuw ervaren van 
wat er hier met ons kon gebeu-
ren. In dit gewest, waar wij let-
terlijk werden uitgeroeid..."
De Haszliebe slaat op de vernieti-
ging van het joodse leven én op de 
vele herinneringen aan zijn jeugd 
in het noorden. Als je die herinne-
ringen en aanklachten leest merk 
je hoe goed de Groninger taal 
zich leent voor de heftige beelden 
en gevoelens in deze gedichten.

Velen hebben als kind, of als 
(groot)ouder boeken van Maurice 
Sendak bekeken en (voor)gelezen. 
Hij was een Amerikaans illustra-
tor, een kinderboekenmaker die 
in Nederland vooral bekend is ge-
worden door het prentenboek Max 
en de Maximonsters en de blok-
boekjes over Kleine Beer. Maar 
hij heeft er veel meer gemaakt, 
allemaal van grote kwaliteit.
Geboren in 1928 in Brooklyn 
hoorde hij van zijn vader de door 
deze zelf verzonnen verhalen 

Deze keer aandacht voor dichter Saul van Messel en illustrator Maurice Sendak. 
Saul van Messel, geboren in 1912 in Winschoten, is het pseudoniem van de historicus Jaap 
Meijer. Onder dat pseudoniem schreef hij zijn gedichten, grotendeels in het Gronings. 
In 1987 verscheen de verzamelbundel Tougelieks, die antiquarisch nog wel te koop is.

Sjwoes

reiderland mijn geiderland
waar ik kind van arme ouders
met mijn talles om de schouders
groot werd tussen klei en zand

jood werdn tussn zaand en klaai
veurjoar pruifde in maand van maai
bloumm van maai in sjoel van sjwoes
onze sjoel zo vaast as 'n hoes

maar vaaster nog was 't jeudnlöt
dat in dit laid de klokke ludt
waar al mijn nostalgie verzandt
in reiderland mijn geiderland

Staarhoes

Over de spagel
Hangt moeke wit loakn

Klokke staait stil
En gedienn hangn slicht

Pabbe is dood
Twij jeudn komm woakn

Hou laank hest doe wacht
Doe mien smale gedicht

Saul van Messel (foto: van Nieuwenhoven)
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die doortrokken waren van her-
inneringen aan zijn vroegere 
woonplaats, een sjtetl in Polen.

"...Het gaat Sendak in zijn werk 
vooral om de kinderen, hún beleve-
nissen, hún gevoelens, hún pogin-
gen zich te handhaven in de we-
reld van de volwassenen. Uiterlijk 
lijken ze op elkaar, met hun grote 
hoofden, hun donker haar, stevig 
postuur en lange voeten, het uiter-
lijk van de Oost-Europese kinderen 
in zijn buurt. Maar hun gevoelens 
en gedrag zijn van alle kinderen...
...Max en de Maximonsters is een 
voorbeeld van Sendak's vakman-
schap en van zijn inlevingsvermo-

gen in de gevoelens van kinderen. 
Max is de vertegenwoordiger van 
alle kinderen die  niet op kunnen 
tegen de overmacht van volwas-
senen en die daardoor wel moeten 
uitwijken naar hun eigen fanta-
sie om dan weer, uitgeraasd en 
toch nog steeds zichzelf, terug te 
keren in de werkelijkheid. Ver-
kleed in een wit wolvenpak doet 
Max van alles dat niet mag, moet 
dan zonder eten naar bed. Maar 
zijn slaapkamer verandert in een 
machtige jungle, met de monsters 
door wie hij tot koning wordt ge-
kroond en die hij onder de duim 
heeft. En die hij - zonder eten naar 
bed stuurt. Ineens is hij dan weer 

de  kleine jongen met heimwee, 
die terugvaart naar zijn eigen 
kamer waar toch eten klaar staat 
'en het was nog warm....'"(Uit:  
Maurice Sendak, geschreven 
door M.E.G. Oorthuys-Backer)

De boekjes over Kleine Beer zijn 
in een andere stijl getekend: stijl 
is voor Sendak dan ook geen doel 
maar middel. Als je alles op de-
zelfde wijze illustreert, wordt 
het een maniertje, vindt hij.
Wat een plezier heb ik in de loop 
van de jaren gehad aan die ver-
schillende stijlen, die toch duide-
lijk door één hand zijn getekend, 
een hand die geleid wordt door 
een groot hart voor de kinderen, 
door grote fantasie en veel humor.
In het Amerikaans zijn nog heel 
wat van zijn boeken te koop, soms 
ook als vrij goedkope pocketboeken.

Maurice Sendak: Open house for Butterflies

Ruth Krauss: Open house for 
Butterflies
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De familie Oppenheim komt uit 
de Joodse gemeenschap van Oude 
Pekela. De grootvader van Julius 
Oppenheim verhuisde in 1833 
naar de stad Groningen en begon 
daar een drukkerij.  Zoon Urie 
Samuel trouwde op 27 februari 
1845 met Betje Israëls de Jongh 
uit Bolsward en tien maanden la-
ter werd Julius geboren. Hij werd 
kassier en later directeur van zijn 
eigen bank. Als aandeelhouder 
van rijwielfabriek Fongers had hij 
daar een flinke vinger in de pap 
evenals bij de Groninger Water-
leiding. Hij maakte deel uit van 
het consortium dat de Groningse 
paardentram op de rails zette 
en was verder voorzitter van het 
'comité der muziekvereeniging'. 
Julia Culp mocht bij de ontwik-
keling van haar carrière als 
zangeres delen in zijn gunsten. 
Het bankgebouw gesitueerd op 
de hoek van twee gevelwanden 
aan de Pelsterstraat en de Kleine  
Pelsterstraat werd gebouwd in 
1905 in opdracht van Julius  
Oppenheim naar ontwerp van de 
Groninger architect A.J. Sanders 
in Berlagiaanse stijl. De uitbrei-
ding uit 1910 aan de Pelsterstraat 
in dezelfde stijl is ontworpen door 
architect A.Th. van Elmpt. Het 
gebouw is thans nog steeds in ge-
bruik als kantoor. Inwendig res-
teert nog grotendeels de oorspron-

In 2016 verscheen van de hand van historicus Frans Westra het boek Het Palet van Groningen. 
Een verzameling van bijzondere gebouwen, personen, gebeurtenissen, die allen onderdeel uit-
maken van de geschiedenis van de stad Groningen. Zo ook het voormalige bankgebouw Julius 
Oppenheim in de Pelsterstraat. Met toestemming van de auteur volgt hieronder de tekst uit het 
boek Het Palet van Groningen.( Uitg. Passage 2016, ISBN 97890 5452 329 , blz. 270 en 271)

Oud Joods Groningen
Een bankgebouw in de Pelsterstraat 

door Frans Westra 

Voormalige bankgebouw Julius Oppenheim (foto Lex van der Star)

Detail voormalig bankgebouw Oppenheim (foto Lex van der Star)
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kelijke indeling. Het markante 
gebouw is opgetrokken op een 
rechthoekige plattegrond en telt 
twee bouwlagen en een zolderver-
dieping.  De gevels zijn opgetrok-
ken uit gele verblendsteen en zijn 
rijk versierd met hardstenen ele-
menten als hoekblokken, consoles 
en blokreeksen in het metselwerk. 
Ter weerszijden van de boven-

lichten van de toegangen steken 
gebeeldhouwde aapjes* uit het ge-
velvlak. De gevels bevatten voorts 
smeedijzeren muurankers, vlag-
gestokdragers en zinken hemel-
waterafvoeren. Inwendig resteert 
nog grotendeels de oorspronkelijke 
indeling met houten paneeldeuren 
en betegelde portalen. In 1919 
werd de bank overgenomen door de 

N.V. De Groninger Bank en sinds 
1931 was ze geheel onderdeel van 
De Twentsche Bank N.V. De bank 
bleef echter tot 1964 onder eigen 
naam (Oppenheim) opereren. 
Het Groninger Museum verwierf 
twee portretten van de familie 
Oppenheim. Het ene portret is  
gemaakt door Jozef Israëls en toont 
grootvader Samuel Juda Oppen-
heim (1785-1873). Samuel Oppen-
heim was koopman van beroep. Hij 
handelde in koffie en in kaarsen, 
bezat aandelen in schepen en was 
splitter van staatsloten (een split-
ter verkocht gesplitste staatsloten 
door). Hij was een succesvol zaken-
man, behoorde tot de welvarende 
Joodse inwoners van Oude Pekela 
en vervulde diverse bestuursfunc-
ties in de Joodse gemeenschap.  
Het andere portret is van zijn 
zoon Urie Oppenheim (1818-1893), 
broer van de bekende Groninger 
boekdrukker Izak Oppenheim, 
en is gemaakt door Johannes  
Egenberger. Urie was eveneens 
splitter, maar ook commissionair 
in effecten en bankier. Zijn ban-
kierszaak werd voortgezet door zijn 
zoon Julius Oppenheim. Na diens 
dood in 1903 werd de zaak voortge-
zet als de Julius Oppenheim bank. 

Het bankgebouw aan de Pelster-
straat, gebouwd in de jaren 1905-
1910, is nu een rijksmonument

*Naschrift redactie: Gebeeld-
houwde aapjes en relïefs mogelijk 
door Arie van der Lee 1872 - 1959

Detail voormalig bankgebouw Oppenheim (foto Lex van der Star)
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De huidige conservator
"Er is een hernieuwde belang-
stelling voor het Jiddisch," zegt 
Uzi Hagaï, conservator van de 
Dr. L. Fuks Bibliotheek. "Voor-
al door de populariteit van de 
klezmermuziek. Daarmee komt 
er weer belangstelling voor het 

Jiddisch en de verdwenen Oost 
Europese Jiddische cultuur."
Uzi Hagaï is al 24 jaar de drijven-
de kracht achter deze bibliotheek. 
Hij werkt er twee dagen in de week 
en is daarnaast docent Hebreeuws 
aan de Universiteit van Leiden. 
Verder is hij vertaler, vooral van 

zakelijke documenten. Hij woont 
in Amsterdam. Hoe kwam hij 
in Leeuwarden terecht als con-
servator van deze bibliotheek?
Uzi: "Ik was student van prof. 
Fuks-Mansfeld in Amsterdam. 
Ik studeerde Semitische Talen 
en  Culturen. Toen haar man Leo 

Een schat in de Mediene
Gesprek met Uzi Hagaï, conservator Dr. L. Fuks Bibliotheek

door Tea G. Rienksma

Aan het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden bevindt zich in het gebouw van  Tresoar - de 
voormalige Provinciale Bibliotheek en het Provinciaal Archief van Friesland - een bijzondere 
collectie boeken en geschriften, de Dr. L. Fuks Bibliotheek. Een bibliotheek, opgebouwd  door 
dr. Leo Fuks en zijn vrouw, prof. dr. Renate Fuks-Mansfeld en na het overlijden van dr. Fuks in 
zijn geheel overgebracht naar Leeuwarden. Een collectie met een Jiddisch hart. Onwillekeurig 
gaan de gedachten uit naar de plek waar de collectie zich nu bevindt. Op een steenworpafstand 
van de oude Leeuwarder Jodenbuurt waar natuurlijk Jiddisch gesproken werd. Maar er wordt 
geen Jiddisch meer gesproken. Zij, die deze taal spraken zijn vermoord, hun wereld is verwoest.

Uzi Hagai
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overleed vroeg zij mij of ik de bibli-
otheek in Leeuwarden wilde gaan 
beheren. Dat was voor mij na-
tuurlijk een uniek aanbod. En ik 
werd verliefd op Friesland. Ik hou 
heel erg van deze provincie, van-
wege haar eigen karakter, de taal, 
de natuur, de mensen." Niet een 
vanzelfsprekende plek voor een 
man wiens wieg in Israël stond. 
Geboren in 1958 in een moshav 
in de buurt van Netanya, uit ou-
ders die in 1950 uit Tunesië kwa-
men. Zijn ouders hadden citrus-
plantages en een pluimveebedrijf. 
Uzi: "Tunesië was in die tijd bezig 
zich los te maken van Frankrijk 
en veel Joden waren bang dat het 
er voor hen niet veiliger op zou 
worden. Een oom van mij had een 
zionistische groep opgezet en mijn 
ouders maakten daar deel van uit. 
Ze gingen eerst naar Marseille 
om daar een opleiding te krijgen 
voordat zij zich als boeren in Is-
raël konden vestigen. Het klimaat 
in Marseille was vergelijkbaar 
met dat in Israël. De grap was 
dat toen ze in er uiteindelijk  aan-
kwamen het voor het eerst in 50 
jaar sneeuwde",  zegt hij lachend. 

Een bibliotheek met een  
Jiddisch hart
Waarom kwam de Fukscollec-
tie naar Leeuwarden? Dat is 
een vraag die Uzi al vele ma-
len heeft moeten beantwoorden. 
Maar hij blijft het met enthou-
siasme vertellen, omdat het ook 
wel een bijzonder verhaal is.
Uzi: "Fuks was conservator  
geweest van de Bibliotheca  
Rosenthaliana (BR) aan de Uni-

versiteit van Amsterdam en het 
zou voor de hand gelegen hebben 
dat zijn collectie daar onder ge-
bracht zou worden. Maar hij wist 
dat de BR boeken bezat die hij ook 
bezat en hij realiseerde zich dat de 
BR dus niet alle boeken zou willen 
hebben. Fuks  wilde zijn collectie 
bijeen houden. Friesland kwam in 
beeld om verschillende redenen. 
Niet op de laatste plaats uit dank-
baarheid voor de provincie die zijn 
vrouw een veilig onderdak had 
verleend tijdens de oorlogsjaren. 

Maar er was voor Fuks ook een 
meer wetenschappelijk argument. 
Friesland bezat al een belangrijke 
collectie theologische en hebreeuw-
se boeken die ooit toebehoord 
hadden aan de universiteit van 
Franeker. Toen Napoleon in 1811 
deze universiteit ophief bleef haar 
bibliotheek voor een groot deel in 
Friesland, in de toen nog Provin-
ciale Bibliotheek in Leeuwarden. 
Fuks was van mening dat zijn 
collectie daar  thuishoorde.  En zo 
kwam de bibliotheek na zijn over-
lijden in 1990 naar Leeuwarden." 
Dat deze collectie een Jiddisch 
hart heeft maakt deze des te 
meer bijzonder en belangrijk. 
Uzi: "Het Jiddisch was immers de 
moedertaal van Fuks, zijn 'mame-
losjn'. Hij kwam oorspronkelijk uit 
Polen (Kalicz), stamde uit een oud 

rabbijnengeslacht en was voor de 
oorlog al naar Amsterdam geko-
men. Hij wilde de wetenschap in. 
Nederland was voor hem het land 
van Erasmus en Spinoza. Hij werd 
later universitair docent modern 
Hebreeuws en Jiddisch en ook ver-
taler Jiddisch." Ook zijn vrouw, de 
historica Renate Fuks-Mansfeld 
(geb.1930 in Berlijn) doceerde 
Jiddisch aan de Universiteit van 
Amsterdam.  Zij overleed in 2012.

Bijzondere boeken
De  Dr. L. Fuks Bibliotheek is 
een van de grootste collecties in 
de Mediene op het gebied van het 
Hebraïca en de Judaïca. "Je kunt 
rustig stellen", zegt Uzi, "dat het 
belang van deze collectie zelfs 
Nederland overstijgt. Wij krijgen 
hier uit heel Europa aanvragen, 
soms zelfs van ver daarbuiten. We 
maken regelmatig overdrukken, 
want we lenen de boeken niet uit."
Uzi neemt me mee naar het ma-
gazijn van de bibliotheek om 
een aantal bijzondere boeken te  
tonen. "We lopen nu onder de Prin-
sentuin", zegt hij. We passeren 
eerst het algemene magazijn van  
Tresoar en helemaal achteraan 
bevindt zich een groot deel van 
de collectie van de Dr. L. Fuks 
Bibliotheek. Hier staan de meest 
kostbare en bijzondere boeken; 
boven, in de openbare afdeling, 
de naslagwerken. Het oudste boek 
dateert uit 1485 . Het is een in-
cunabel* van de  Bijbel, gedrukt 
door  Soncino, een Joodse familie 
van drukkers. Uzi toont een ander 
bijzonder boek,  een uitleg in het  

Het oudste boek dateert 
uit 1485 . Het is een  
incunabel* van de   

Bijbel, gedrukt door  
Soncino 

Een schat in de Mediene
Vervolg
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Hebreeuws van woorden uit de 
Tora, op alfabetische volgorde, 
uitgegeven door Daniel Bamberg 
in Venetië in 1514. Hij laat nog 
een ander bijzonder boek zien.  
Het is een van de weinig overge-
bleven exemplaren van een boek 
van de Jiddische schrijver Itsik 
Manger, Dos Buch fun Gan-Eden: 
Di wunderliche levensbeshray-
bung fun Shmuel Abe Abewero. 
In het Nederlands vertaald als 
Het boek van het Paradijs. Met 
illustraties van de Pools-joodse 
graficus Mendel Reif. Toen de 
Duitsers Polen binnenvielen ver-
nietigden zij de gehele oplage. 
We lopen langs de verzameling 
archiefkasten, van boven tot on-
der gevuld met boeken. Vele, nog  
in donkerbruin leer ingebonden 
boeken. De meesten dragen op 
de rug nog een met de hand ge-
schreven nummering. Wat een 
fantastische collectie, wat een 
schat aan kennis om uit te putten. 

Meer bekendheid
De droom van Uzi is dat deze  
bibliotheek meer bekendheid 
krijgt. Daar werkt hij ook hard 
aan. "En ik zou willen dat we ook 
meer een studiecentrum worden. 
We hebben een samenwerking 
gehad met het studiecentrum  
Crescas uit Amsterdam, maar het 
is moeizaam om voldoende deel-
nemers te trekken. Sinds een jaar 
organiseren we een cursus Bijbels 
Hebreeuws voor beginners en deze 
loopt goed. Mede, omdat we het 
gratis aanbieden. Maar dat kan 
natuurlijk niet altijd. Verder doen 
we mee aan de jaarlijkse Euro-
pese dag van het Joods Cultureel 
Erfgoed (begin september), orga-
niseren we jaarlijks onze Jofel cul-
tuurdag en doen we mee met het 
evenement Open Joodse Huizen. 
In juni a.s. zijn we ook weer be-
trokken bij 'Famillement' de lan-
delijke dag over genealogie. In de 
sjoel komt dan een fototentoonstel-

ling over de Friese Joden in de di-
aspora. In maart jl. deden we mee 
aan het Jiddisch Festival, Yiddish 
Waves."  Uzi doet zoveel mogelijk 
om in de publiciteit te komen en 
de bibliotheek onder de aandacht 
te brengen van belangstellenden.

Lân fan Taal.
Wanneer ik afscheid heb genomen 
van Uzi steek ik het Oldehoofster-
kerkhof over en passeer het on-
langs geopende Bezoekerscentrum 
van het nieuwe project Lân fan 
Taal. Hier worden, in het kader 
van Leeuwarden Culturele Hoofd-
stad 2018  alle 8000 talen die over 
de hele wereld gesproken worden 
op een houten blokje genoemd. Het 
is even zoeken naar het Jiddisch 
want het blijkt geschreven te zijn 
als Yiddish, maar het staat erbij. 
Wellicht kan dit project er mede 
toe bijdragen dat meer mensen de 
weg naar de bijzondere Dr. L. Fuks  
Bibliotheek zullen weten te vin-
den. Uzi Hagaï zal ze hartelijke 
ontvangen en ze er wegwijs maken. 

* boek of geschrift gezet met losse 
letters en gedrukt vóór 1 januari 
1501. (wiegendruk)

Het boek van het paradijs Itzik 
Manger, 1940 (foto Uzi Hagai)
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Isaac Stern: gevoel in het spel
door Levi Bertrand de Jong

In 1980 kreeg de documentaire van 
Murray Lerner, From Mao to Mo-
zart een Oscar. De documentaire 
gaat over een drieweeks bezoek van 
de beroemde Joodse Amerikaanse 
violist Isaac Stern aan China, 
waar hij talentvolle Chinese stu-
denten lesgeeft, motiveert en voor-
al probeert het persoonlijke gevoel 
in het spel te laten doorklinken.    
 
Eerder heb ik in JaGDaF het on-
evenredig percentage Joodse vi-
olisten in de muziekgeschiedenis 
aangehaald. De globale strekking 
was dat het vioolspelen in de Jood-
se cultuur gebakken zit en dat het 
harde studeren er mede te maken 
had dat Joden er in een xenofobe 
omgeving veel voor over had-
den hun maatschappelijke meer-
waarde aan te tonen. Maar er is 
wellicht nog iets dat hiertoe heeft 
bijgedragen en wat wellicht riekt 
naar psychologie van de koude 
grond: een gemeenschappelijk roe-
rig verleden, vol van antisemitis-
me en vervolging wat ertoe geleid 
heeft dat ook de Joodse violist een 
innerlijke melancholie met zich 
meedraagt die doorklinkt in het 
vioolspel. Slechts weinig Joodse 
families zijn verschoond van dra-
ma's als gevolg van antisemitis-
me. Zoals humor een relativeren-
de en helende werking heeft voor 
het verwerken van verdriet, zo is 
wellicht muziek, en dan met name 
vioolmuziek, een gereguleerde uit-
laatklep voor innerlijke gevoelens.       

Toen Isaac Stern een jaar oud 
was, vluchtte het  gezin Stern voor 
de pogroms van Oekraïne naar de 

Verenigde Staten. Stern is een 
van de weinige joodse violisten 
die nooit in Duitsland heeft wil-
len spelen, vanwege de Jodenver-
volging. Tegen de Volkskrant zij 
Stern hierover: "Ik moet contact 
hebben met mensen voor wie ik 
speel; met hen [i.e. het Duitse pu-
bliek] kon ik dat niet opbrengen." 
(Volkskrant 28 augustus 1998)
Stern was zijn leven lang loyaal 
aan Israël. Een roemrucht moment 
uit zijn carrère is dat hij in Jeruza-
lem tijdens de Golfoorlog in 1991, 
na een Scud-alarm demonstra-
tief en onverstoorbaar een Bach 
solo ging spelen, wat het publiek 
inspireerde om te blijven zitten, 
met gasmaskers voorgebonden.  

In 1979 reisde Isaac Stern op uit-
nodiging van de Chinese regering, 
in het kader van de wederzijdse 
toenadering tussen China en de 

Verenigde Staten, door China. 
Het was een paar jaar na de dood 
van Mao en China was herstel-
lende van de Culturele Revolutie.  
Interesse in de Westerse klassieke 
muziek was weer toegestaan en 
de Chinese muziekwereld stortte 
zich met miljoenen tegelijk op de 
piano en de viool. Stern bracht 
enkele concerten en bezocht con-
servatoria waar hij bij repetities 
en masterclasses de musici en stu-
denten de westerse uitvoerings-
praktijk probeerde bij te brengen.   

Zalen zaten volgepakt met  
Chinezen, hongerig naar het ge-
nuanceerd kunnen musiceren met 
toonkleuren, passie en gevoel. 
De Chinese cultuur laat niet veel 
ruimte aan het ongebreideld ui-
ten van emoties. "Chinese people 
are great sportspeople", zei Stern  
tegen de aanwezigen. Hij hoefde 
dan ook niet veel tijd te spenderen 
aan de techniek en de motoriek, 
maar des te meer aan de emotio-
nele lading en dynamiek van mu-
ziek waarmee men in het Westen 
is opgegroeid. De Chinezen had-
den er goed aan gedaan een Joodse  
violist    uit te nodigen. Wie anders  
had het hen zo goed kunnen uit-
leggen?  

From Mao to Mozart  
(foto internet)
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Men Neme
door Iet Schabbing

Matses voor en matses na
Na de 'grote schoonmaak' voor 
Pesach gaan wij nu lekker ge-
nieten van de matses. Misschien 
even wennen, een leven zon-
der brood maar...... met matses.
Dus rustig beginnen met bij-
voorbeeld matse-roerei. 

Benodigdheden per persoon
1 matse
1 ei
Zout en peper naar smaak
Olie 

Breek de matse in kleine stukjes 
in een kommetje, giet er heet water 
over en laat het 1 minuut staan. 
Daarna de matse uitknijpen. Ei 
loskloppen, zout en peper naar 
smaak toevoegen en alles goed door 
elkaar roeren. Olie in een koeken-
pan, schenk het eimengsel erbij en 
bak aan beide kanten mooi bruin.

Voor sommigen is een mat-
se met suiker of jam alles. Ik 
vind ze met kaas heerlijk. Of 
ik maak een lekkere avocado-
salade. Dat gaat zo. Snij een rij-
pe, niet te zachte avocado door. 
Verwijder de pit en schep met een 
lepel het vruchtvlees uit de schil. 
Je kunt dit prakken of klein ma-
ken met de lepel. Meng er 2 of 3 
hardgekookte, kleingesneden eie-
ren door en een lepel mayonaise. 
Op smaak brengen met zout, pe-
per en een fijngesneden uitje.

Of een matse met een  
lekkere makreelspread.

Benodigdheden
1 gerookte makreel
125 gram kwark 
1 citroen
Een paar sprietjes bieslook of heel 
fijn gehakte ui.

De schoongemaakte makreel fijn 
maken en mengen met de kwark. 
Roer er wat sap en de geraspte 
schil van de citroen door. Op 
smaak brengen met fijngehakte 
bieslook of ui.

Tenslotte nog een recept 
van een traktatie, die mijn  
schoonmoeder z.l. eens voor mij 
maakte. Ik was zwanger van ons 
eerste kindje en had schoon ge-

noeg van de matses. Mijn schoon-
moeder z.l. maakte toen een boe-
bele (omaatje) voor mij: heerlijk!
Avram, mijn man, vond voor mij 
van een Israëlische site het vol-
gende recept en heeft het ook 
vertaald. Het heet Boebelech (g) 

Benodigdheden voor 4 porties
4 eieren
2 eetlepels olie
1 eetlepel suiker
4 eetlepels matsemeel
Een snufje zout
Olie of boter om in te bakken 

Scheid de eieren en klop de eiwit-
ten tot een stevig zacht schuim.
Klop de eierdooiers met de olie en 
de suiker tot een glad mengsel. 
Meng het matsemeel met het zout. 
Voeg het eigeelmengsel en het meel 
afwisselend toe aan het schuim 
en roer met een vouwbeweging.
Verhit een beetje olie in een 
kleine koekenpan (20 cm in  
diameter), roer een kwart van 
het mengsel in de koekenpan 
en bak het goudbruin aan de 
ene kant en daarna aan de an-
dere kant. Maak nog 3 pannen- 
koeken van de rest van het mengsel. 

Serveren met suiker, jam, 
honing of siroop.
 
Beté avon/eet  
smakelijk

smullen van matses  
(foto internet)
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Friesland
> 4 april
Om 10 uur is de deur open. Vanaf 
10.30uur begint Mifgasjiem 
met koffie en lekkers. Gevolgd 
door een matzelunch. Je kunt je 
opgeven bij Richard Frankfort 
tel.0592 399366, of  
Richard@Frankfort7.nl of bij Ro 
Dalsheim  
rodalsheim1937@gmail.com 
tel.0623502077.
> 23 april
19.30-21.30 uur, Zalencentrum 
Priyas, Kalverdijkje 77c, 8924 JJ 
Leeuwarden. (bij het zwembad)
Wij vieren hier met Ambassadeur 
Aviv Shir-On de 70ste Onafhan-
kelijkheidsdag van Israël, Jom 
Ha'atsma'oet. De muziek wordt 
verzorgd door Concertino. Wij 
zorgen voor lekkere koffie/thee en 
hapjes. Vrij entree, zorg er voor 
op tijd te zijn, wij verwachten een 
volle zaal! Collecte bij de uitgang. 
Info 058 212 524.
> 3 juni
Centraal Bureau voor Genea-
logie/Centrum voor familiege-
schiedenis organiseert een groot 
evenement 'Famillement'. In het 
kader van Leeuwarden Culturele 
hoofdstad, LF2018, dit jaar in 

Leeuwarden, zijn grootse plannen 
voor deze dag gemaakt. Zie voor 
info op hun site.
Het bestuur van de Nederlandse 
Kring voor Joodse Genealogie 
laat ook daarom, dit jaar de Jaar-
lijkse Medienedag hiermee samen 
vallen. Ook dit bestuur heeft een 
fantastisch programma voor u. 
Info op de site. 

Groningen
Synagoge, Folkingestraat 60, 
9711 JZ Groningen. Entree 
instap-rondleiding € 5, -, kinde-
ren t/m 16 jaar gratis. Afspraak 
voor groepen email  
info@synagogegroningen.nl. Tel. 
06 2819 2619 op werkdagen tus-
sen 13-17 uur. Openingstijden 
dinsdag t/m vrijdag en zondag 
13-17 uur. Voor info  
www.synagogegroningen.nl
Voor Info van de Hebreeuwse 
cursus in het Rabbinaatshuis, 
Nieuwstad 28  
info@synagogegroningen.nl 
>15 januari t/m 19 maart
14.30-16.00 uur, Centrum Edanz, 
van Oldebarneveltlaan 6, Gronin-
gen. Danscursus. Mandala dans 
en de Midden-Oosterse 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, wolffkadee@outlook.com  of
tel. 06 33 980 3451.
> 4 mei
Op vrijdag 4 mei zal voor de 
zevende keer Open Joodse Huizen 
- Huizen van Verzet plaatsvinden 

in verschillende steden in Neder-
land, zo ook in Noord-Nederland. 
Dit jaar kunt u weer naar ver-
halen luisteren in (Steenwijk), 
(Sneek), Appingedam, Winscho-
ten, Winsum en Groningen. Het 
programma van de dorpen kunt 
u vanaf medio maart vinden op 
www.openjoodsehuizen.nl.

> 31 mei
Stolpersteine leggen in de Schil-
derswijk, Groningen. Aanvang 
programma in de Synagoge Gro-
ningen: 13.30 uur. Om 15.00 uur 
worden de Stolpersteine gelegd bij 
Jan Lutmastraat 8. 
Google op:.stolpersteineschilders- 
wijk Groningen

Landelijk
In Herinneringskamp Westerbork 
is vaak op zondag een bijzondere 
bijeenkomst.   
Zie www.kampwesterbork.nl  
Museum Sjoel Elburg is te bezich-
tigen. Info www.sjoelelburg.nl of 
info@sjoelelburg.nl
Info over nieuwe cursussen Bij-
bels Hebreeuwsdie starten in de 
2e helft van 2018: de heer Huib 
Kuiper van de Stichting Vrien-
den van Sjoel Elburg via e-mail 
cursussen@sjoelelburg.nl.

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. 
Met één kaartje zijn alle vier te 
bezoeken. Voor info over tentoon-
stellingen en evenementen in het 
Joods Cultureel Kwartier, zie 

Loeach

voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

E-mail: ietschabbing@hotmail.com
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www.jhm.nl en www.jhmkinder-
museum.nl  

>tot en met 31 december 2020.
De nieuwe vaste tentoonstelling 
over de geschiedenis van de Joden 
in Nederland van 1600-1900 
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 kunstena-
res Charlotte Salomon met een 
bijzondere tentoonstelling gewijd 
aan haar artistieke nalatenschap: 
het kunstwerk  
Leven? Of Theater?
> 2 september 2016 t/m 31 
december 2019
In het Nationaal Holocaust 
Museum de tentoonstelling 'Kom 
vanavond met verhalen'.
>29 maart
19.30-20.30 uur. Portugese Syna-
goge. Duo Kalinowsky.

Feestdagen
> 1 maart
Poeriem-Lotenfeest.
> 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
> 3 tot 5 april 
Chol Hamoeet
> 5 april
Begin jomtov 19.05 uur.
> 6 april
Zevende dag Pesach, begin Sjab-
bat 19.05 uur
> 7 april
Achtste dag Pesach
> 12 april
Jom Hasjoa, herdenking Holo-
caust
> 18 april
Jom Hazikaron, herdenking 
slachtoffers Israël
> 19 april
Jom Ha'atsma'oet, Onafhanke-
lijkheidsdag van Israël
> 13 mei
Jom Jerusjalajiem, hereniging 
van Jeruzalem
> 19 mei
Sjabbat. 22.34 uur erev Sjawoeot
> 20 mei
Sjawoeot, Wekenfeest, eerste dag
> 21 mei
Wekenfeest. Sjawoeot, tweede dag

Save the date 23 april 
groot Jom Ha'atsmaoetfeest in 
Leeuwarden, met bezoek van 
Ambassadeur Aviv Shir-On.
Voor info jomhaatsmaoet@live.nl 

Sjoeldiensten
In Leeuwarden worden sjoeldien-
sten gehouden in de synagoge 
Slotmakersstraat 16. Wilt
u informatie over de Joodse  

Gemeente, 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)
Elke drie weken sjabbatochtend 
of vrijdagavond dienst in de syna-
goge Zuidlaren.  
Verdere informatie via e-mail:  
post@pjg-noordnederland.nl
secretariaat: tel. 0596 567649; 
voorzitter: tel. 050 3142971 
Zie: www.pjg-noordnederland.nl

In Groningen wordt eenmaal 
per veertien dagen een sjab-
batochtenddienst gehouden in 
de synagoge Folkingestraat. De 
woensdagavond voorafgaand aan 
de sjoeldienst is er een lernavond 
over de sidra van de week. Wilt u 
info over de diensten en de lern-
avonden, dan kunt u mailen naar 
info@nig-groningen.nl
Bezoek onze website:  
www.nig-groningen.nl

Voor informatie over de Joodse 
Gemeente in Drenthe kunt u 
bellen naar mevrouw Friedejet
van Blankenstein, tel. 0592 
357149
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The 36 Unknown, Thirty-Six Etchings
Ben-Zion 1971-5

The weaver
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5778
1 maart Poeriem, Lotenfeest
31 maart t/m1 april Pesach
2 april t/m 5 april Chol hamoed
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

Joodse feest- en treurdagen 5778/2018

De tien plagen.

Jos Vecht  
www.josvecht.com
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