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Wederom presenteren we u vol trots dit 
zomernummer. 
Dit keer veel bijdragen naar aanleiding van 
verschenen boeken of over bepaalde boe-
ken of Joodse auteurs. Een bijzondere bij-
drage betreft hetgeen dr. Frits Hoogewoud 
vertelt over zijn onderzoek naar Joodse 
exlibrissen.  
Wout van Bekkum besteedt in zijn bijdrage 
aandacht aan de interessante en belang-
wekkende boeken over de geschiedenis 
van de Joden, door Simon Schama. 
Els Boon en Han Lettinck besteden ook 
aandacht aan een stuk Joodse geschiede-
nis, namelijk van twee dorpen in Duitsland, 
waar enige tijd geleden ook twee boeken 
over verschenen zijn. 
Jammer is, dat een van onze vaste mede-
werkers, Erik Kweksilber zijn medewerking 
aan JaGDaF stopt. Hij heeft nog een laatste 
bijdrage geschreven. Bestuur en redactie 
danken hem bijzonder voor zijn boeiende 
boekbesprekingen en wensen hem het 
allerbeste toe. 
Verder vindt u een boeiend stuk over 
Heinrich Heine in dit nummer, alsmede 
een bijdrage van Salomon Bouman. Beide 
stukken zijn eerder elders gepubliceerd. 
Even een heel ander onderwerp betreft het 
boeiende reisverslag van Marcel Wichers. 
Hij ging op vakantie naar Sicilië en kwam 
toevallig terecht nabij de Joodse buurt. 
Ondernemend als hij is kwam hij daar in 
contact met joodse bewoners die hem 
meenamen naar het oudste mikwe van 
Europa. 
Tenslotte. In onze nieuwe rubriek "Oud 
Joods Groningen" nemen we weer een 
artikel op van Frans Westra uit zijn boek 
"Palet van Groningen". Ditmaal betreft het 
de Ranjafabriek van Calmar Polak Gzn. 
Wist u dat ranja een Groninger uitvinding 
is? 
Wij wensen u weer veel leesplezier met 
deze JaGDaF.

Het bestuur  en de redactie zijn volop bezig 
met de voortzetting van JaGDaF. Mocht u 
willen reageren op de oproep in de vorige 
JaGDaF, dan kan dat nog steeds.

Voor u allemaal een fijne zomer  
toegewenst!

Frits Grunewald
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O.R.T.

In de Sidoer (gebedenboek) in de 
vertaling van Dasberg kunt u 
deze Spreuken der Vaderen vinden  
( blz.191 t/m 216). Er zijn ook veel 
losse uitgaven van deze Spreuken 
der Vaderen met commentaren. 
De Pirké Awot zijn een onderdeel 
van de Misjna. De Misjna is een 
6-delig werk geschreven onder 
de redactie van Rabbi Jehoeda 
HaNassie (De Vorst). Het bevat 
voornamelijk halachische (joods 
wettelijke) uitspraken van onze 
geleerden over vrijwel alle zaken 
waar we in ons leven mee te ma-
ken kunnen hebben. Een groot ge-
deelte van de Mondelinge Leer is 
ook opgenomen in de Misjna. Na 
de Misjna volgt de Talmoed, een 
verslag van de discussies tussen 
de geleerden naar aanleiding van 
de Misjna. 
In dit geheel vormen de Pirké 
Awot een vreemde eend in de bijt. 
De Pirké Awot is een verzame-
ling van uitspraken van onze ge-
leerden, voornamelijk gericht op 
ethiek. Toch zijn ze een onderdeel 
van de Misjna, waarmee wordt 
aangegeven dat we er van uitgaan 
dat ook deze ethische uitspraken 
hun oorsprong vinden op de berg 
Sinaï. 
De allereerste paragraaf begint 
met de woorden: "Moshé heeft 
de Torah gekregen van de berg 
Sinaï…". De commentaren ver-
klaren dat zo wordt benadrukt 
dat ook dit ethische deel van het 
Joodse gedachtengoed afkomstig 
is van een Hogere Bron en niet de 
overwegingen van privé geleerden 
zijn. 
Gedurende de zomermaanden 

worden deze Pirké Awot gelezen 
op shabbat middag bij het middag-
gebed. Het zijn 6 hoofdstukken en 
na beëindiging van de eerste cy-
clus wordt de cyclus nog een aan-
tal keren herhaald. Hoe vaak deze 
cyclus herhaald wordt verschilt 
per traditie.
Eigenlijk is de vertaling Spreuken 
der Vaderen niet juist. Een betere 
vertaling zou zijn ‘Hoofdstukken 
der Vaderen’. De Vaderen zijn de 
geleerden en elk van hun uitspra-
ken biedt voldoende stof om er een 
heel hoofdstuk aan te wijden. Ik 
wil hieronder een uitspraak met 
bijbehorend commentaar met u 
delen.

Hillel geeft advies
Hoofdstuk 1, misjna (paragraaf) 
12. Hillel ( Joodse wetsgeleerde, 
leefde rond de gewone jaartel-
ling) zegt: "Wees van de leerlingen 
van Aharon, houd van de vrede 
en jaag de vrede na, houd van de 
schepselen en breng ze nader tot de 
Torah." 

Herstel van relaties
In de commentaren wordt verteld 
over het gedrag van Aharon, de 

broer van Moshé, die op een zeer 
bijzondere manier zich inzette 
voor de vrede .  Als hij zag dat 
twee mensen ruzie hadden, dan 
ging hij naar een van hun toe, 
zonder medeweten van de ander 
en zei tot hem: 'Zie je vriend is 
diepbedroefd en slaat op zijn hart, 
omdat hij tegen jou gezondigd 
heeft en heeft mij gevraagd om 
naar jou toe te komen en om ver-
giffenis te vragen.' Daarna ging 
hij naar de ander toe en vertelde 
hem dan precies hetzelfde. Wan-
neer de twee elkaar dan ontmoet-
ten, vielen ze elkaar in de armen 
en was de vrede hersteld.

Nader tot de Torah
En hoe bracht Aharon iemand 
nader tot de Torah? Wanneer hij 
bemerkte dat iemand afdwaalde 
van het pad van de Torah, dan 
ging hij naar hem toe en toonde 
hem een zeer vriendelijk gezicht. 
En juist door iemand zo te bena-
deren op een positieve manier, 
kwam iemand tot het besef dat hij 
zijn leven anders wilde inrichten 
en kwam men weer nader tot de 
Torah.
Andere geleerden benadrukken 
ook de formulering "houd van de 
schepselen". Enkel en alleen het 
feit dat iemand een schepsel van 
G’d is, is al voldoende reden om 
van hem te houden.
Het zijn geen makkelijke opdrach-
ten die Hillel ons meegeeft, maar 
als we allemaal ons best doen om 
iets vriendelijker naar elkaar toe 
te zijn, dan maken we er langza-
merhand een betere wereld van 
voor alle schepselen.

Pirké Awot

 Spreuken der Vaderen

door rabbijn S. Evers



4 JaG2 juli jaargang 31 nummer 2

"Abraham Toncman (geb. Oss 
1905 - Auschwitz 1943), vanaf 
1935 chazan, secretaris en leraar 
Hebreeuws van de Joodse ge-
meente van Oude Pekela,  had  in 
november 1934 een exlibris laten 
maken door de Oostenrijkse gra-
fisch kunstenaar Uriel Birnbaum 
(Wenen 1894 - Amersfoort 1956).  
Birnbaum maakte een prachtig 
kunstwerkje. De afbeelding ver-
telt indirect het verhaal wie Ton-
cman was. Afgebeeld is Abraham, 
die bezoek krijgt van drie figuren. 
Verder zien we in een klein ovaal 
een leraar (Toncman?) getekend 
met zes leerlingen. Langs de ran-
den staat in het Hebreeuws een 
tekst uit Nehemia 9:7: 'U bent de 
Heer, onze God, die Abram uit Ur 
der Chaldeeën wegleidde; die zijn 
naam veranderde in Abraham'.  
Onderin staat vermeld: 'Exlibris 
Abraham Toncman'. Toncman en 
zijn gezin werden vermoord door 
de nazi's; zijn boeken werden ge-
roofd.  Dankzij de inspanningen 
van de Amerikaanse bevrijders 
is in ieder geval (ook)  een afbeel-
ding van zijn exlibris bewaard 
gebleven. Deze houdt hiermee de 
herinnering aan Toncman levend. 
M.H. Gans gaf Toncman een op-
vallende plaats door zijn Memor-
boek (1971) * af te sluiten met de 
woorden waarmee Toncman  op 
31 december 1942 de laatste ker-
keraadsnotulen van de Joodse ge-
meente Oude  Pekela afsloot – aan 
de rand van de afgrond. Achteraf 
gezien is het opvallend dat deze 

afbeelding als afbeelding op mijn 
pad kwam – niet in een boek (dé 
plaats van een exlibris) en ook niet 

los (uit of in een collectie exlibris-
sen van een verzamelaar), maar in 
een in opdracht van Amerikanen 
in 1946 vervaardigd album met 
gereproduceerde exlibrissen."
Aldus Frits Hoogewoud.

Frits Hoogewoud houdt zich al 
zo’n twintig jaar lang bezig met 
onderzoek naar en studie van 
Joodse  exlibris. Een onderwerp 
dat eigenlijk per toeval op zijn pad 
kwam. "Je zou het misschien een 
‘bijvangst’ kunnen noemen van 
een veel groter thema, namelijk 
het grote verhaal van de roof en 
terugkeer van Joods boekenbezit 
door de nazi's," zegt Hoogewoud.  
Van 1972 tot 2005 was Hoogewoud 
(studie theologie en bijbel in Am-
sterdam en Jeruzalem, eredocto-
raat 2011, PThU) verbonden aan  
de Bibliotheca Rosenthaliana, een 
Bijzondere Collectie hebraïca en 
judaïca van de Universiteitsbiblio-
theek van Amsterdam.  Zijn in-
teresse voor Joodse exlibris werd 
langs een omweg gewekt in de ja-
ren 80. Een uitnodiging voor een 
conferentie in Frankfurt voor ver-
zamelaars van judaïca vormde de 
aanleiding om zich te verdiepen in 
de boekenroof door de nazi's. Een 
van de Nazi-instanties, belast met 
het in beslagnemen van Joodse 
bibliotheken was de Einsatzstab 
Reichsleiter Rosenberg. Daarover 
was weinig in Den Haag te vin-
den, maar des te meer over het 
proces van de terugkeer van de 
geroofde boeken. 

Geinteresseerd in Joodse exlibris en 
toch geen verzamelaar?

gesprek met dr. F. J. Hoogewoud oud conservator Bibliotheca Rosenthaliana
door Tea G. Rienksma

Exlibris Abraham Toncman 
(Oude-Pekela) 

Vervaardigd door Uriel Birn-
baum (1936)

Met verwijzing in het rand-
schrift naar Nehemia /Nechemja 

9:7

dr. F.J. Hoogewoud

Foto: Herman Heijn
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Vondst in het Algemeen  
Rijksarchief
Hoogewoud: “Destijds was jhr. 
mr. D. P. M. Graswinckel rijksar-
chivaris en bekleed met militair 
gezag (in de algemene studiezaal 
hing en hangt een portret van 
hem) – hij trad in 1945/6 op voor 
de belangen van de geroofde Ne-
derlandse bibliotheken en hij hielp 
de Amerikanen,  met name Capt. 
(later Col.)  Seymour Pomrenze, 
hoofd van het  Offenbach Archival 
Depot (O.A.D.). Dit depot hadden  
de Amerikanen in de buurt van 
Frankfurt ingericht voor de tijde-
lijke opslag van (uiteindelijk) een 
paar miljoen (!) geroofde boeken. 
Als herinnering hadden de Ame-
rikanen een album met foto’s sa-
mengesteld met opnamen van de 
diverse activiteiten in Graswinc-
kels tijd. Dat album in Den Haag 
was in de jaren ’80 onbekend en 
nadat ik in New York, Washing-
ton en Jeruzalem soortgelijke al-
bums had ontdekt publiceerde ik 
in 1992 een selectie van de foto’s 
in Studia Rosenthaliana. 
Ik ben verschillende keren naar 
de VS gegaan en vond daar  nog 
meer documentatie. Ook sprak ik 
met Pomrenze.  Het bleek dat de 
Amerikanen alle exlibris en stem-
pels in de geroofde boeken hadden 
gefotografeerd. Dat zijn duizenden 
foto's, ook in albums opgenomen.
En zo raakte ik betrokken bij het 
thema Joodse exlibris, zij het dat 
ik nooit een verzamelaar ben ge-
worden. In 1998 heb ik toen op 
een symposium in Jeruzalem een 
lezing gegeven over een aantal 

Amerikaanse, Britse, Franse en Nederlandse leiding in het Offenbach 
Archival Depot (OAD) (bij Frankfurt a,M,), waar de Amerikanen de 
geroofde boeken concentreerden voor terugzending naar de landen 

van herkomst. Uiterst rechts de eerste directeur van  het OAD: Capt. 
Seymour J. Pomrenze en naast hem Major D.P.M. Graswinckel, de 

Nederlandse Rijksarchivaris. Offenbach, 12 april 1946.

Uit het Offenbach Archival Depot – Photographic History, Volume I 
(Nationaal Archief, Den Haag, Archief Graswinckel)

De kisten met geroofde boeken en handschriften van de Bibliotheca 
Rosenthaliana (NIRO= Niederlande Rosenthaliana) in het Offenbach 

Archival Depot klaar voor terugzending naar Amsterdam, maart 
1946.

Uit het Offenbach Archival Depot – Photographic History, Volume I 
(Nationaal Archief, Den Haag, Archief Graswinckel)
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Nederlands Joodse exlibris, aan-
getroffen in geroofde boeken. "

Verder onderzoek
Hoogewoud toont mij een kaartje  
van de door de Duitsers veroverde 
landen in Europa en de boeken-
transporten naar Offenbach. Een 
andere kaart laat de omgekeerde 
beweging zien, de door de Ameri-
kanen georganiseerde teruggave. 
Hoogewoud: "Wij denken altijd 
dat de Duitsers vooral boeken ver-
brandden. Maar er was een veel 
grotere boekenroof. Deze was na-
melijk systematisch in gang gezet 
door Alfred Rosenberg, de partij 
ideoloog van de nazi's,  die in zijn 
'Institut zur Erforschung der Ju-
denfrage' in Frankfurt am Main 
het Joodse boekenbezit wilde  ge-
bruiken als bewijsmateriaal voor 
het gelijk van zijn antisemitische 
ideologie. De Duitsers wisten pre-
cies welke bibliotheken  in Ne-
derland (en België) over Joodse 
collecties beschikten en na de 
capitulatie in 1940 werd direct 
de suggestie geuit om de diverse 
Joodse bibliotheken in beslag te 
nemen. Feitelijk gebeurde dit in 
de loop van ‘43. De collectie van de 
Bibliotheca Rosenthaliana werd 
echter pas in  de zomer van 1944 
naar een stadje met een kasteel 
in de buurt van Frankfurt over-
gebracht, maar bleef in de kisten 
zitten omdat de Duitsers geen 
tijd meer hadden de collectie ge-
bruiksklaar te maken. Dat was 
een geluk, want de Amerikanen 
wisten zo precies welke kisten te-
rug moesten naar de Bibliotheca 
Rosenthaliana in Amsterdam."**

Hoogewoud stelde zichzelf aan-
vankelijk als doel om (na de selec-
tie voor de genoemde lezing)  alle 
Nederlands-Joodse exlibrissen uit 
de exlibris-fotocollectie van het 
Offenbach Archival Depot nader 
te bekijken. Het verder reikende 
plan om alle Nederlands Joodse 
exlibrissen te verzamelen, te be-
schrijven en te bundelen in een 
boek groeide in de loop van de tijd.
Na de voordracht in Jeruzalem in 
1998 ontmoette Hoogewoud  na-
melijk Chris Kooyman, socioloog 
bij Joods Maatschappelijk Werk 

en Jan Aarts, historicus, beiden 
ook geïnteresseerd in exlibrissen. 
Hun samenwerking leidde tot di-
verse publicaties***,  een website, 
presentaties en tentoonstellingen, 
in Amsterdam, Enschede, Gro-
ningen  (in 2007) en Middelburg.  
Rond de jaarwisseling 2016/17  
organiseerde Chris Kooyman, 
in samenwerking met Uzi Ha-
gaï van het Fuks Studiecentrum 
in in Tresoar in Leeuwarden  de 
tentoonstelling: Joodse exlibris in 
Fryslân.  Hier was o.a. de exlibris 
van Hartog Beem (bekend van 
o.a. Restanten van een taal, woor-
denboekje van het Nederlandse 
jiddisch) te zien.

Nieuwe inventarisatie: nieuw 
memorboek
Wat is een exlibris? Hoogewoud: 
"Een ex libris (latijn: uit de boeken 
[van])  is een boekmerk waarmee 
je in de allereerste plaats kenbaar 
wil maken dat het boek van jou 
is. Tegelijkertijd is het een klein 
kunstwerkje. Hoewel er natuurlijk 
ook exlibrissen zijn die dat abso-
luut niet zijn. Je moet je voorstel-
len dat op een heel klein oppervlak 
heel veel uitgedrukt kan worden. 
Bij veel exlibrissen heeft alles een 
betekenis. Vaak drukt het uit wie 
of wat de eigenaar van het boek 
is, of wat hem of haar kenmerkt. 
Of wat de eigenaar wil aangeven 
wat voor hem of haar belangrijk 
is. Zeer kort samengevat kunnen 
er vier elementen zijn: het woord 
exlibris, de naam van de eigenaar 
(titularis), een (of meer) symbo-
len (dat de eigenaar typeert), een 
tekst (spreuk, motto). Het derde 

Exlibris Hartog Beem, Leeuwar-
den (wrsch. Hans de Jong , voor 

1940 )  

Met in het midden in het He-
breeuws: ‘Desalniettemin’, 

Beems pseudoniem in het NIW.

Leraar Duits Leeuwarden, voorz. 
Joodse Gemeente Leeuwarden, 
auteur van diverse historische 
studies en taalkundige werken 
op het gebied van het Jiddisch, 

zoals Jerosche, Jiddische spreek-
woorden en zegswijzen om het 
Nederlands taalgebied (1959).
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en vierde element zijn vaak, maar 
niet altijd aanwezig.
Neem bv. dit prachtige exlibris, 
met in het Hebreeuws exlibris 
(Mi-sifree) en de naam, Ja’akov J. 
Vaz Dias  - en waar de voorstel-
ling en de tekst in elkaar over-
vloeien. Het beeld van de boom 
heeft een materiële kant (de titu-
laris was een meubelmaker, die 
van het hout van de boom leefde), 
en een geestelijke, omdat de boom 
hier als ‘levensboom’ staat voor 
de Tora, met een verwijzing naar 
Spreuken 3:18 (op de banderol). 
Ander symbool zijn de drie kope-
ren kandelaars als herinnering 
aan de Amsterdamse Portugese 
Synagoge, waarvan de bezitter lid 
was.  Over  de titularis J. Jacques 
Vaz Dias, Haifa (1913 – 2002) 
vind je meer in Dit is mijn boek." 

We lopen de trappen op naar de 
ruimte van de Bibliotheca Ro-
senthaliana. Hoogewoud klimt op 
een  ladder en pakt  Dit is mijn 
boek. Joodse ex libris cultuur in 
Nederland.**** Een vuistdikke 
inventarisatie van alle exlibris-
sen van in Nederland wonende/
gewoond hebbende Joodse titula-
rissen  met een uitvoerige beschrij-
ving en aanvullende informatie 
over o.a. de kunstenaars.  Resul-
taat van een  jarenlange samen-
werking tussen Chris Kooyman, 
Jan Aarts en Frits Hoogewoud, in 
het najaar van 2017 verschenen. 
Het is een indrukwekkend boek 
van bijna 1500 pagina’s met ruim 
1700 exlibrissen geworden. Naast 
zijn medewerking aan het geheel 
heeft Hoogewoud het hoofdstuk 

over de teksten (motto’s)  op 357 
Nederlands Joodse exlibrissen ge-
leverd. We bladeren door het boek 
en bekijken exlibrissen. Ik ben 
onder de indruk van de dikwijls 
schitterende voorstellingen, mini-
atuurkunstwerkjes en tegelijker-
tijd egodocumentjes.
Hoogewoud: "In feite is dit boek 
- dat door Kooyman en Aarts vol-
tooid werd en door Jan de Jong 
van de Buitenkant met veel zorg 
gedrukt - ook een soort memor-
boek. Het is een getuigenis van de 
geschiedenis van de Joden in al 
haar facetten en verscheidenheid  
van voor en na de sjoa. De exlibris-
sen verwijzen naar wie de mensen 
waren, hoe ze leefden, wat ze be-
langrijk vonden. Het boek vormt 

een eerbewijs aan degenen van wie 
de exlibrissen en de boeken waren, 
hun liefde en interesse voor boeken 
in het algemeen en voor Joodse 
boeken in het bijzonder."

* M. H. Gans, Memorboek. Pla-
tenatlas van het leven der joden in 
Nederland van de middeleeuwen 
tot 1940. Baarn: Bosch & Keuning 
1971.
Gans refereerde met de titel van 
zijn werk aan de middeleeuwse 
memorboeken, die de namen van 
de Joodse slachtoffers van po-
groms en andere vervolgingen in 
herinnering hielden.

** Zie F.J. Hoogewoud, De Bi-
bliotheca Rosenthaliana tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, in: De 
Boekenwereld, 31, 2 (2015).

***Zie o.a.:  Aarts, Hoogewoud, 
Kooyman, Duits-Joodse vluchte-
lingen in Nederland 1933-1940. 
Exlibris in exil,  in: Uitgelezen 
Boeken, 14, 2/3 (2011). Amster-
dam: De Buitenkant.

**** Jan Aarts en Chris Kooyman, 
Dit is mijn boek. Joodse exlibris-
cultuur in Nederland.  Met een 
bijdrage van F.J. Hoogewoud. 
Amsterdam: De Buitenkant 2017. 
In het Studiecentrum dr. L Fuks 
in Leeuwarden ( in Tresoar) 
aanwezig. Ook in de boekhandel 
verkrijgbaar.

Exlibris J.Jacques Vaz Dias, Am-
sterdam/Haifa (Adina Hadas)

Met een verwijzing naar Spreu-
ken/Misjlee 3:18

Mooi voorbeeld harmonie tussen 
beeld en tekst.
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Na terreur toch heimwee
door Els Boon en Han Lettinck

Hij begint zijn eerste boek met de 
vestiging van Joden in deze plat-
telandsplaatsen gedurende de 
Middeleeuwen, nadat ze uit steden 
waren verjaagd. Dat gebeurde tel-
kens weer: men verweet hun dat 
ze de pest hadden veroorzaakt, 
of dat ze kinderen vermoordden 
om met het kinderbloed matses 
te bakken, ook zouden zij woeker-
rentes rekenen bij geldtransacties 
(christenen mochten geloofsgeno-
ten geen geld tegen rente lenen, 
dus voor kredieten was men af-
hankelijk van Joden, die dat dan 
vervolgens werd verweten). Deze 
plattelandsjoden werden steeds 
verjaagd, nooit kregen ze dezelfde 
burgerrechten als de gojim.

Pruisen bestuurde vanaf 1815 het 
Rijnland en de koning voelde er 
niets voor om Joden kansen te bie-
den - noch in zijn administratie, 
noch in de samenleving - want hij 
wilde hen niet op posities waarin 
ze boven christenen stonden. In 
het Rijnland ontstond gaande-
weg een tamelijk goede verstand-
houding tussen de verschillende 
geloofsgemeenschappen, al stelt 
Bertram vast dat Joden en gojim 
zelden hechte vriendschappen 
sloten: men deed zaken, maar de 
verschillen in godsdienst zorgden 
toch voor enige afstand. Hoewel 

menigeen een kleine handelaar 
bleef, ontwikkelden sommige Jo-
den zich tot zakenlieden die voor 
de economie van het gewest be-
langrijk waren. Zij hadden na-
tuurlijk veel contacten met de 
niet-Joodse omgeving en die ver-
oorzaakten dat de Landtag van de 
Rijnprovincie in de jaren 1840 bij 
de vorst erop aandrong de Joden 
gelijke burgerrechten te geven. In 
de Landtag zaten vertegenwoordi-
gers van de vorsten, ridderschap, 
steden en landgemeenten. De 
conservatieve koning Friedrich 
Wilhelm IV bleef echter aarzelen.  
Pas toen in 1848 overal revoluties 
woedden, ging hij overstag en kre-
gen de Joden in het Rijnland ein-
delijk gelijkheid voor de wet. In 
Nederland was sedert 1796 sprake 
van gelijkberechtiging.)

Op de vlucht voor toenemende 
vervolging
De auteur volgt verschillende 
stamfamilies uit het Ahrtal, zo-
als de familie Heijmann, die onder 
meer koosjere wijn maakte. Al in 
de achttiende eeuw had deze fami-
lie een synagoge en Joodse school 
in haar boerderij te Dernau inge-
richt. Mozes Heymann was in de 
20e eeuw zo gerespecteerd dat 
hij lid van de gemeenteraad in 
Ahrweiler was, hetgeen in 1930 

trots op zijn grafsteen werd ver-
meld. Zijn vrouw en beide kinde-
ren moesten zonder hem het hoofd 
bieden aan de discriminatie, die 
meteen na Hitlers machtsoverna-
me in 1933 begon. Zij zette Mozes’ 
uniform uit de Eerste Wereldoor-
log in de etalage van haar manu-
facturenzaak om aan te tonen dat 
haar man zijn leven had gewaagd 
voor Duitsland, tevergeefs hopend 
dat mensen hun winkel daarom 
niet zouden boycotten. Het gezin 
begreep dat in het Ahrtal geen 
plaats meer voor hen was en na 
het eindexamen van de dochter 
maakte het alija. Naast doorzet-
tingsvermogen hield humor de 
Heymannen op de been. Een van 
de familieleden placht te zeggen: 
‘Wir sind von der Ahr gekommen, 
wir sind die ECHTE Arier.’
Hitlers uitsluitingspolitiek ging 
verder, waardoor ook andere Jo-
den in het Rijnland langzamer-
hand beseften dat een toekomst 
in Duitsland niet mogelijk was. 
Met achterlating van hun meeste 
bezittingen vertrokken ze naar 
Palestina, Engeland en Amerika. 
Sommigen vestigden zich in Ne-
derland, waar ze alsnog slachtof-
fer van de nazi’s werden, net als 
vrijwel alle achtergeblevenen. 

In het katholieke Rijnland was 

Lang bestond in Duitse regionale geschiedeniskringen een onuitgesproken taboe op studies 
naar het Joodse verleden. Degenen die zich daar niets van aantrokken, ontmoetten onbegrip en 
tegenwerking. Maar de naoorlogse generatie doorbreekt deze zwijgzaamheid. Zo schreef de in 
1950 geboren Matthias Bertram twee boeken over de Joodse geschiedenis van enkele dorpen in 
het Ahrtal (Rijnland), met name over Dernau en Ahrweiler. Hij beschrijft hoe in zijn regio het 
drama van de Holocaust kon gebeuren, in de hoop dat hij zo kan helpen voorkomen dat er ooit 
een herhaling van zulke gruwel plaatsvindt.
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aanvankelijk weinig belangstel-
ling voor de NSDAP. In 1932 
koos 37,3% van de Duitsers voor 
Hitler, in Dernau en de Ahrkreis 
was dat respectievelijk 3,3% en 
15,9%. Maar de dictatuur deed 
zijn werk en mensen gingen zich 
uit eigenbelang óf aansluiten bij 
de nazi’s, óf ze hielden zich stil, 
uit angst zelf het mikpunt te wor-
den. Na 1935 werd het antisemi-
tisme steeds heftiger: huwelijken 
met niet-Joden konden niet meer 
worden gesloten en de boycot van 
Joodse bedrijven werd strenger. 
Zo kregen mensen geen overheids-
baan als ze bij Joden kochten en 
mochten ze niet meebieden bij 
verkopingen van gemeentegrond. 
Een vroedvrouw die dit onzin 
vond kreeg te horen dat ze haar 
beroep niet langer mocht uitoefe-
nen als zij ‘haar vingers veront-
reinigde aan Joden’. Mannen die 
zaten te kaarten met een Joodse 
kameraad werden in het naziblad 
Der Stürmer met name genoemd 
en bedreigd. In 1937 overleed 
Sally Mayer en de Gestapo foto-
grafeerde de begrafenis om niet-
Joden die hem de laatste eer bewe-
zen onder druk te kunnen zetten. 
De Kristallnacht was het moment 
waarop iedereen in het Rijnland 
begreep dat de toestand definitief 
onhoudbaar was. Niet alleen de 
synagogen brandden, ook privé-
huizen en zaken werden vernield, 
Joodse mannen werden vastgezet. 
Wie het kon, probeerde alsnog het 
land uit te komen, maar dat werd 
nog moeilijker gemaakt. 
Ondanks alle terreur bleven en-
kele mensen helpen. Buren van 

de familie Bär bijvoorbeeld - de 
familie Kreuzberg - maakten een 
gat op zolder, waardoor ze voedsel 
aanreikten. Ze haalden spullen 
van de straat die bij de pogrom uit 
het huis waren gegooid en gaven 
die terug. Een niet-Joodse man  
weigerde van zijn Joodse vrouw 
te scheiden, al was het huwelijk 
slecht, om haar te beschermen. 

Heimwee 
De weinigen die de concentra-
tiekampen overleefden keerden 
niet terug naar het Ahrtal, maar 
met de familie Kreuzberg had-
den verschillende families van-
uit Amerika blijvend contact. 
Ludwig Kreuzberg onderhield de 
Joodse begraafplaats voor hen en 
dat waardeerden zij, evenals zijn 
houding gedurende de Hitlertijd. 
Toen het de Ahrtalers tijdens de 
geallieerde bezetting in de jaren 
1950 slecht ging, stuurde Julius 
Bär de Kreuzbergers voedselpak-
ketten uit de Verenigde Staten. 
Dit was persoonlijke trouw, maar 
ook heimwee. Want daarvan had-
den de weggetreiterde families 

toch last. Sommigen bezochten 
hun liefelijke geboortestreek af en 
toe. Julius Mayer bewaarde zijn 
leven lang een prentbriefkaart 
van Dernau, die hij op zijn inge-
wikkelde vlucht had meegenomen 
en in 1981 schreef Julius Bär aan 
een oude vriendin in Dernau: ‘Im 
Fruehjaer sehne ich mich immer 
wieder nach der alten Heimat.’ 
De conclusie van Bertram na al 
deze indringende verhalen luidt: 
we moeten waakzaam zijn dat 
zulk racisme niet weer terugkomt 
in de samenleving. Deze geschie-
denis moet in Duitsland blijvend 
worden onderwezen en verteld. 
In zijn tweede boek laat hij over-
levenden en nazaten zelf aan het 
woord. Door zijn onderzoek voor 
het eerste boek kwam hij met hen 
in contact. Zij leverden hem egodo-
cumenten en foto’s.
Voor ons zijn deze boeken inte-
ressant omdat ze wellicht genea-
logisch materiaal verschaffen, 
maar bovenal omdat de methoden 
van het naziregime vóór de Twee-
de Wereldoorlog duidelijk worden 
gemaakt en de reacties daarop 
van de omgeving en de Joodse ge-
meenschap zelf, die na jaren van 
integratie en assimilatie moest 
ontdekken dat de mooie Heimat 
een plaats werd waartoe zij niet 
langer mochten behoren. 

Matthias Bertram, …in einem an-
deren Lande. Geschichte, Leben 
und Lebenswege von Juden im 
Rheinland (Aken 2015) en …mit 
ihren eigenen Worten. Rheinische 
Juden erzählen aus ihrem Leben 
(Aken 2017)

Matthias Bertram, …in einem 
anderen Lande
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Ieder jaar in november wordt in de Martinikerk op gezag van de Volkskrant de Van der Leeu-
wlezing gehouden door een bekende wetenschapper, na wie altijd een referent optreedt. In 1989 
was dat Simon Schama, toen vooral bekend als kunsthistoricus met speciale belangstelling 
voor de Hollandse meesters. In zijn verhaal De Ark van Noach of de Onrijpe Nectarine legde 
hij alle nadruk op het zelfbeeld van Nederland in de 19e eeuw. Hier en daar zat een onvermoed 
Joods element in zijn verhaal dat door zijn referent, Ernst Kossmann, hoogleraar Geschiedenis 
aan de RUG en zelf van Joodse afkomst, onbesproken bleef.

Simon Schama, de meesterverteller
door Wout van Bekkum 

Simon Schama is in Nederland 
vooral bekend geworden door zijn 
in 1987 verschenen boek Over-
vloed en Onbehagen, een verzame-
ling opstellen over de Hollandse 
Republiek in de 17e eeuw aan de 
hand van concrete onderwerpen 
die vooral gaan over de Hollandse 
mentaliteit. Het boek kreeg veel 
aandacht maar werd wisselend 
ontvangen, ook door Kossmann 
die hem vooral op fout bronge-
bruik wilde betrappen. Niettemin 
waren beide sprekers tijdens de 
Van der Leeuwlezing erg aardig 
voor elkaar. Het weerwoord van 
Schama was kenmerkend: de his-
toricus mag een geschiedtheorie 
uitproberen en kan beter met een 
aanvechtbare analyse komen dan 
met helemaal niets. Hij vond de 
Nederlandse collega’s een beetje 
benepen en te voorzichtig in hun 
stellingname. Zelf had hij toen al 
bewezen dat hij breed geïnteres-
seerd was en ook hele andere the-
ma’s bestudeerde, vooral binnen 
de Franse en Britse geschiedenis.

Boeken en tv 
Schama’s boek uit 1978 over de 
bankiersfamilie Rothschild en 
hun belangstelling voor het land 
Israël legde zijn interesse voor 
de modern-Joodse onderwerpen 

bloot. De bank van Rothschild 
met vestigingen in onder andere 
Frankfurt, Parijs en Londen was 
buitengewoon succesvol. Het aan-
zien van de Rothschilds werd be-
vestigd door hun verheffi ng in de 
adelstand en nog steeds zijn er 
telgen uit deze familie die zich ba-
ron of baronesse mogen noemen. 
Deze internationaal opererende 
bankiers sympathiseerden met de 
zionistische beweging, aanvanke-
lijk alleen in woord maar later ook 
in daad. Schama maakt duidelijk 
dat de rol van de Rothschilds in de 
ontwikkeling van de staat Israël 
aanzienlijk is geweest. 
Gedurende de jaren tachtig en 
negentig was Schama hoogle-
raar aan Harvard University en 
opnieuw legde hij zich vooral toe 
op de Hollandse kunsttraditie en 
Britse geschiedenis waarover drie 
grote delen van zijn hand ver-

schenen. In 2000 keerde hij terug 
naar Engeland en werd toen door 
de BBC gevraagd om naar aan-
leiding van zijn boeken een serie 
uitzendingen over Britse geschie-
denis te maken. De serie werd 
goed bekeken en was zeer popu-
lair, een reden voor de BBC om 
hem ook voor andere tv-series over 
schilderkunst en individuele schil-
ders te vragen. 
Tegelijk breidde Schama zijn on-
derzoek uit naar Amerikaanse 
geschiedenis en ook op dat gebied 
scoorde hij goed en vestigde hij in 
de VS zijn naam.

Joodse geschiedenis
De grotere en meer intensieve 
bemoeienis van Schama met de 
Joden en de Joodse geschiedenis 
is van recente datum. Zijn goede 
ervaring met tv-documentaires 
maakte hem bij uitstek geschikt 

Simon Schama



DaF 19 tamoez jaargang 31 nummer 2 11

om zich met de verbeelding en 
vertelling van de Joodse geschie-
denis bezig te houden. Hierbij 
komt duidelijk zijn eigen Joodse 
achtergrond naar voren: Schama 
stamt van vaderskant uit een 
Sefardische familie die wortels 
heeft in de Turkse stad Izmir of 
Smyrna. Zijn moeder is afkomstig 
uit Litouwen en is veel meer Oost-
Europees beïnvloed. Het echtpaar 
Schama vluchtte naar Engeland 
waar Simon in 1945 werd geboren 
en een klassiek-Britse opvoeding 
kreeg. Wie hem zo hoort, identi-
fi ceert hem zonder meer als Brit, 
maar Schama was en is gewend 
aan vele talen en vele culturele 
tradities. Dat kwam hem goed van 
pas in de vijfdelige tv-serie Het 
Verhaal van de Joden dat goede 
recensies kreeg. Dit succes kan 

Schama mede gestimuleerd heb-
ben om zich aan een tweedelige 
boekversie te wagen, waarvoor hij 
prachtige titels bedacht. Het eer-
ste deel heet De Woorden Vinden 
en behandelt de periode vanaf het 
jaar 1000 voor de gewone  jaartel-
ling tot het jaar 1492. Het tweede 
deel heet Erbij Horen en richt zich 
op de periode 1492 tot 1900. 

Verhaal en werkelijkheid
Op het eerste gezicht lijkt het te 
gaan om de weergave van feitelijke 
geschiedenis, maar Schama houdt 
zich daar juist verre van. Van 
hoofdstuk tot hoofdstuk vertelt hij 
verhalen en kiest hij karakteris-
tieke gebeurtenissen en personen 
die hij op een onderhoudende ma-
nier voor het voetlicht brengt. Zo-
wel de beginner als de gevorderde 

komt aan zijn trekken omdat de 
verteltrant heel toegankelijk is 
en er steeds weer verrassende 
wetenswaardigheden langskomen 
die in de context van mensen van 
vlees en bloed worden geplaatst. 
Schama wil zoveel mogelijk de ab-
stracties van de geschiedenis ver-
mijden en gaat uit van de concrete 
invulling van Joods leven op zeer 
diverse momenten en plaatsen. Zo 
komt de kern van Joodse geschie-
denis het beste naar voren, name-
lijk, het bestaan van een Joods 
volk en een Joodse identiteit na-
vertellen voor de duur van een 
hele lange periode. Schama is de 
capabele meesterverteller aan wie 
deze grote opdracht kon worden 
toevertrouwd. Gelukkig zijn beide 
delen in goed Nederlands vertaald 
en overal verkrijgbaar. 

Volgens de achter-
fl ap van deel 2 is 
het de bedoeling 
dat er nog een 
derde deel ver-
schijnt (Red.) 
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Rondom boeken 
door Erik Kweksilber

Dit is mijn laatste bijdrage aan JaGDaF. Tientallen jaren heb ik samen met Ruth Lipschits de 
boekenpagina’s verzorgd.  Boeken met een joodse achtergrond, van een joodse schrijver, over 
een joods onderwerp. 

Onze bedoeling met de boekenpa-
gina’s was ons enthousiasme voor 
boeken over te brengen. Natuurlijk 
waren er ook bijdragen bij waarin 
dat persoonlijk enthousiasme niet 
meedeed. Vooral bij informatieve 
boeken. Je hebt nu eenmaal over 
weinig onderwerpen zoveel ver-
stand dat je die boeken daarover  
kunt beoordelen. Maar als ze van 
belang waren, en dat proefden we 
wel, dan kwamen ze op de boeken-
pagina’s terecht.
Bij de romans waren we echter 
ontzettend subjectief. We hebben 
ons voorgenomen geen aandacht 
te geven aan boeken waar we niets 
aan vonden. We pretendeerden 
ook niet een compleet overzicht 
te geven. We pretendeerden óók 
niet ons voor te doen als profes-
sionele literaire critici. We wilden 
onze voorkeuren aan de man en de 
vrouw brengen, zoals ik dat letter-
lijk deed toen ik nog boekverkoper 
was bij boekhandel Godert Walter.

En we hadden het tij mee. Wat zijn 
er veel prachtige romans versche-
nen in ‘onze’ tijd. Amos Oz, David 
Grossman, Meir Shalev en de on-
langs overleden en te weinig gele-
zen Aharon Appelfeld, ze namen 
ons mee in hun verhalen. We von-
den het jammer, heel jammer, dat 
we hun boeken uit hadden. Voor 
de Amerikanen Bernard Mala-
mud, de onlangs overleden Philip 
Roth,  E.L. Doctorow en Jonathan 
Safran Foer gold hetzelfde.

Leven en Lot van de Rus Vasili 
Grossman - wat een beklemmend 
boek over de slag bij Stalingrad. 
En dan mijn favoriet Joseph Roth 
natuurlijk, wiens boeken weer 
volop in het Nederlands uitgege-
ven zijn. Dit is slechts een kleine 
selectie.

Is er een gemeenschappelijke 
noemer te ontdekken bij deze 
schrijvers, los van die joodse ach-
tergrond? Ik denk het wel. Al de 
genoemde schrijvers tonen be-
trokkenheid bij leven en lot van 
de mens. Een andere eigenschap 

van onze favorieten is hun vak-
manschap. Hoe verschillend hun 
stijl ook mag zijn, zij zijn allemaal 
knappe vertellers.

We hebben het met plezier ge-
daan, Ruth en ik. Het was een 
aangename, soepele samenwer-
king net zoals zestig jaar geleden 
toen we samen de Doar verzorg-
den, het clubblad van de zionisti-
sche socialistische jeugdbeweging 
Haboniem.

Wij zijn benieuwd hoe het verder 
gaat met JaGDaF!
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Ze doen ons niets
recensie door Salomon Bouman

"Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
vochten ongeveer 25.000 Neder-
landse vrijwilligers in de Duitse 
Waffen-SS", schrijven Carry van 
Lakerveld en Victor Levie in hun 
boek Ze doen ons niets over Vervol-
ging en deportatie van de Joden in 
Nederland 1940-1945. Een opmer-
kelijk gegeven in dit rijk geïllus-
treerde boek is, dat van de door de 
Duitsers bezette West-Europese 
landen Nederland het grootste 
aantal vrijwilligers aan de Waf-
fen-SS leverde.
Over de vervolging van Joden 
tijdens de naziterreur en de be-
zetting in het algemeen zijn veel 
boeken en getuigenissen gepubli-
ceerd. Voor zover ik kan nagaan, 
is er niet eerder in Nederland een 
boek verschenen dat zo helder en 
compact het hele oorlogsverhaal 
van de vervolging van de Neder-
landse Joden vertelt. Een naar 
mijn oordeel voortreffelijke sa-
menvatting betreffende de Joden-
vervolging van het monumentale 
werk Het Koninkrijk der Neder-
landen in de Tweede Wereldoorlog 
van dr. L. de Jong.

Het boek is bijzonder rijk geïllus-
treerd met foto’s en documenten 
en is naar mijn mening buitenge-
woon geschikt voor geschiedenis-
lessen in de hogere klassen van 
het middelbaar onderwijs, maar 
ook voor een ieder die zich wil 
verdiepen in het verzet en de anti-
Joodse terreur tijdens de Duitse 
bezetting.
Carry van Lakerveld (historica, 
oud-adjunct directeur van het Am-
sterdam Museum en voormalig 

vicepresident van het Internatio-
naal Auschwitz Comité) heeft drie 
jaar gewerkt aan het schrijven 
van deze getuigenis van de Joden-
vervolging. In negen hoofdstuk-
ken (Joden in Nederland, Ze doen 
ons niets, Onderduiken, Hoezo, 
als makke schapen?, Kampen in 
Nederland, Kampen in Duitsland 
en Polen, Naar Huis!, Niet terug-
gekomen, SS-rangen) vat Carry 
van Lakerveld het Joodse drama 
in de Tweede Wereldoorlog samen.
Het boek gaat uitvoerig in op de 
geniepige manier waarop de Duit-
se bezetter het net rond de Neder-
landse Joden spande met behulp 
van Joodse Raden en informatie 
uit de Nederlandse burgerlijke 
stand.
In 1941 verstrekte het bureau 
voor de statistiek van de gemeente 
Amsterdam aan de Duitse bezet-
tingsautoriteiten een keurig uitge-
werkt overzicht waarin nauwgezet 
werd aangegeven hoeveel Joden er 
per straat woonachtig waren. Elke 

stip (op de kaart) staat voor tien 
Joden. De kaart staat in het boek. 
Verzet en verraad tijdens de Duit-
se bezetting worden in dit boek, 
dat ook de functie heeft van een 
naslagwerk, uitvoerig belicht.

Rabbijn Menno ten Brink merkt 
in zijn voorwoord op dat dit boek 
juist nu zo belangrijk is omdat 
"met name het Shoah onderwijs 
op scholen sterk te wensen over-
laat." In woord en beeld hebben 
de schrijvers volgens de rabbijn 
op toegankelijke wijze de stel-
selmatige Duitse opbouw van de 
Jodenvervolging weergegeven. 
"Het waren niet alleen Duitsers, 
het waren net zo goed Nederlan-
ders die meegewerkt hebben, die 
aan de kant stonden en het heb-
ben laten gebeuren, zonder in te 
grijpen", aldus Menno ten Brink, 
rabbijn van de Liberaal Joodse 
Gemeente Amsterdam.

Ze doen ons niets is uitgegeven bij 
Boom. De titel is ontleend aan een 
passage uit het boek Het bittere 
kruid van Marga Minco.

Met toestemming van auteur ge-
plaatst. Eerder verschenen op de 
website van Crescas, 4 mei 2018.
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Zo héél bijzonder is het ook weer 
niet om een historisch mikwe in 
het buitenland te bezoeken. Maar 
er kan iets gebeuren waardoor het 
onvergetelijk wordt. Zoals in het 
mikwe van Syracuse op Sicilië dat 
in de jaren '80 werd ontdekt. 
Dat het naar verluidt het oudste 
van Europa is, is natuurlijk wel 
bijzonder. Maar nog meer dan dat: 
de toevallige aanwezigheid van 
een jonge Joodse vrouw uit Am-
sterdam, geboren en opgegroeid in 
Israel. "Ze is zwanger", vertrouwt 
haar Nederlandse vriend mij toe.

Soms is Hogerhand mij welge-
zind bij het bezoeken van joods 
erfgoed in het buitenland. Zoals 
in Gdansk, waar ik in een appar-
tement direct tegenover de syna-
goge verbleef. Zonder dat tevoren 
te weten.
Nu had ik via Booking.com een 
woning op het schiereiland Orti-
gia in Syracuse gereserveerd dat 
volgens een reisgids midden in de 
voormalige Joodse buurt van de 
stad staat. En dat in deze buurt 
een mikwe bezocht kan worden. 
Benieuwd geworden zocht ik thuis 
op het internet naar nog meer in-
formatie.
Een site meldde dat het mikwe 
mogelijk het oudste van Europa 
is, waarschijnlijk uit de 6e eeuw. 
De toegang van het bad werd in 
1492 door de leden van de Joodse 
gemeente van Syracuse afgesloten 
toen zij van het eiland werden ver-
dreven. Ook vulden ze trap met 
puin en zand om ontheiliging te 
voorkomen. 
In de tachtiger jaren van de vorige 

eeuw ontdekte de adellijke Amalia 
Daniele het mikwe in het ernstig 
vervallen gebouw waarvan ze een 
hotel wilde maken. Na het ver-
wijderen van grote hoeveelheden 
puin uit de trap naar het mikwe 
ontdekte ze de onderaardse ruim-
te, waarvan ze al snel vermoedde 
dat het een mikwe moest zijn. Ze 
wist immers dat dit de voormalige 
joodse buurt was, dus de verbin-
ding was al snel gelegd. Vervol-
gens verwijderde ze de laag water 
en modder in het bad. Ze ontdekte 
dat het water geen zout zeewater 
was, maar vers, stromend zoet wa-
ter uit een bron onder Ortigia. 
  
Gelukstreffer
Op de dag van aankomst ging ik 
meteen op zoek. Ver hoefde ik niet 
te lopen. Twee steegjes van mijn 
woning verwijderd vond ik al snel 
het bewuste gebouw dat in later 
eeuwen bovenop het mikwe werd 
gebouwd. Op een raam hing een 
briefje met de melding dat het 
mikwe uitsluitend om 10, 11 en 12 

uur bezocht kon worden. Ik besloot 
om 12 uur te gaan. De volgende 
ochtend besloot ik die van 11 uur 
te nemen: een gelukstreffer. 
Voorbij de voordeur kom ik in een 
mooi, oud binnenplaatsje onder 
wat blijkt een hotel te zijn, niet 
toevallig genaamd Alla Giudecca 
(de Joodse Buurt). Na een kaartje 
gekocht te hebben voor de rond-
leiding, want onbegeleid bezoek 
is niet mogelijk, wacht ik op een 
bankje geduldig op de rondleid-
ster, tevens caissière. Ik lijk de 
enige deelnemer te zijn. Tot een 
blonde jonge man een stenen trap 
af komt. We zeggen 'hello'. 
Om een of andere reden denk ik 
dat hij Nederlander is, met zijn 
korte blonde haar en casual kle-
ding. Dan volgt een knappe jonge 
vrouw, met zwart haar en grote, 
donkere ogen. Ze horen bij elkaar.
"Do you also come for the guided 
tour?", vraagt hij met een onver-
valst Nederlands accent. "Ja, jij 
ook?", antwoord ik. Hij glimlacht: 
"Ook uit Nederland?"

Het oudste mikwe van Europa
Door Marcel Wichgers

Toegang Mikwe Syracuse (foto Marcel Wigchers)
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We stellen ons aan elkaar voor. 
Hij heet Geert en zij heet Esther*. 
We raken aan de praat, de rond-
leidster staat nog steeds achter 
de kassa. Ik vertel hem over mijn 
interesse voor het mikwe vanwege 
mijn werk in de synagoge in Gro-
ningen waar we er ook een ont-
dekt hebben.
"Mijn vriendin komt uit Israel", 
zegt hij. Esther komt bij ons staan 
en vertelt dat ze in Amsterdam 
wonen en werken. 

Kristalhelder bronwater
Dan komt de rondleidster. Ze 
neemt ons mee, naar een ander 
binnenplaatsje. We gaan door een 
deur en dalen een lange, stenen 
trap af. We horen water klateren. 
Twintig meter dieper treden we 
het mikwe binnen: een grote kel-
der met uit de rotsen gehakte ge-
welven. De sporen van hakbijlen 
zijn nog goed te zien.
Het is imposant. In de vloer drie 
stenen baden met kristalhelder 
water. Langs de wanden uit steen 

gehouwen zitbanken. Vier zware 
pilaren. Naast de drie baden in 
zijkamertjes nog twee aparte ba-
den, volgens de rondleidster voor 
de rabbijnen. Het water sijpelt van 
het ene naar het andere bad, zo-
als de regels voor een mikwe voor-
schrijven. Een elektrische pomp 
staat permanent te draaien om 
te voorkomen dat het mikwe op-
nieuw onderloopt. Want de bron 
kan niet worden gedicht.

Spoorloos
Terwijl de rondleidster in haar 
beste Engels wat uitleg geeft, is 
Esther plotseling spoorloos. Even 
later zie ik haar, op de knieën weg-
gedoken achter een van de brede 
zuilen. Haar blik op oneindig.
Geert fluistert mij toe: "Ze is 
zwanger, Dit is voor haar een 
speciale plek. Ze is niet religieus, 
maar dit doet haar als Joodse 
vrouw heel veel."Ik raak op mijn 
beurt geroerd door dit bijzondere 
moment waarop deze  jonge Jood-
se vrouw zich kennelijk één voelt 

met haar traditie in dit eeuwenou-
de mikwe. Zou ze stilstaan bij het 
feit dat dit mikwe zo lang vergeten 
is geweest door de verdrijving van 
het Joodse volk, háár volk? Zou 
ze beseffen dat een mikwe veel te 
maken heeft met de vruchtbare 
en onvruchtbare periode van de 
Joodse vrouw, zoals zij zelf is? Met 
geboorte dus? 

Time is up
Esther staat op en komt met haar 
gezicht naar beneden gericht naar 
ons toe gelopen. Ik vraag haar 
voorzichtig naar haar gevoelens. 
Ze heeft me kennelijk met Geert 
zien praten, want ze vraagt ver-
legen: "Did he tell you about my 
pregnancy?" Ik kan niet anders 
dan dat beamen. 
Verder praten in het mikwe kan 
niet, want de rondleidster meldt: 
"Time is up."
Boven gekomen wil ik het stel niet 
meer lastigvallen. Ik vraag Es-
ther of ik haar na terugkomst in 
Nederland mag bellen over haar 
ervaringen omdat ik een  artikel 
wil schrijven over het mikwe in 
Syracuse. Dat wil ze wel. Ik geef 
haar mijn email adres zodat ze 
mij haar telefoonnummer kan 
sturen. We nemen afscheid. Met 
een hoofd vol gedachten loop ik te-
rug naar mijn appartement. Nog 
steeds wacht ik op haar mailtje.

Video over het mikwe in Syracuse: 
zoek op Youtube naar 'miqwe 
siracusa'
*De namen Geert en Esther zijn 
uit overwegingen van privacy 
gefingeerd.

Mikwe Syracuse (foto internet)
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Heinrich Heine 
een leven vol paradoxen

door Carel Zuil

Ich weiss nicht was soll es bedeu-
ten,
Dass ich so traurig bin.

Zou de jonge generatie na dertig 
jaar 'constructief onderwijsbeleid'  
nog weten dat deze regels uit de 
pen vloeiden van een der grootste 
Duitse dichters  Heinrich Heine? 
Op 17 februari 1856  stierf hij in 
armoede in zijn ballingstad Pa-
rijs, op no.3 aan de Avenue Matig-
non, vlak bij zijn geliefde Champs  
Elysées. Al op 14 januari  1848 
schreef Friedrich Engels aan Karl 
Marx: "Heine is bezig kapot te 
gaan. (…) Hij kan geen drie stap-
pen meer lopen, hij sleept zich 
steunend tegen de muur, van zijn 
stoel naar zijn bed en vice versa." 
Acht jaren (!) zou hij bijna onafge-
broken liggen in zijn Matratzen-
gruft  (zijn matrassengraf). De 
kwaal?  Een geslachtsziekte? De 
Heine-vorsers zijn het er niet over 
eens.Op 20 februari 1856  vond  op 
het  kerkhof van Montmartre  de  
begrafenis plaats van  Heine. So-
ber, dat was immers zijn wens.

Keine Messe wird man singen,
Keinen Kadosch wird man sagen.
Nichts gesagt und nichts gesungen
Wird an meinen Sterbetagen

Tijdens zijn leven was Heine ge-
liefd én gehaat. Zijn populariteit 
ontleende hij vooral aan het Buch 
der Lieder  uit 1827. Componis-
ten als Robert Schumann, Franz 
Schubert en Felix Mendelssohn 
hebben zijn gedichten op muziek 
gezet. Daarmee is hij verreweg de 
populairste schrijver van liede-

renteksten in de Duitse taal.
Maar gehaat was hij ook. Zo ver-
bood de Duitse Bondsdag op 10 
december 1835 niet alleen zijn 
reeds verschenen werk, maar ook 
alles wat hij nog zou publiceren. 
Om te voorkomen dat zijn naam 
hoe dan ook zou worden genoemd  
schrapte de censor zelfs  artikelen 
tegen hem.
Ook na zijn dood bleef Heine 
een omstreden figuur. Julius  
Streicher,  de beruchte hoofd-
redacteur van het  naziblad 
Der Stürmer  noemde hem  'das  
Schwein von Montmartre.' Bij de 
boekverbranding van 10 mei 1933 
voor de Staatsoper Unter den Lin-
den in Berlijn en andere Duitse 
universiteitssteden werden ook de 
boeken van Heine op de brandsta-
pel gegooid. Hoe kwam zijn voor-
spelling uit die hij gedaan had 
in het  treurspel  Almansor uit 

1820:  "Daar, waar men boeken 
verbrandt, worden uiteindelijk 
ook mensen verbrand!" Overigens 
ging het in dat treurspel  over de 
verbranding van de Koran op de 
markt van Granada!
Zelfs na 1945 moesten zij die  de 
universiteit  van Heines geboorte-
stad Düsseldorf  wilden omdopen  
tot Heinrich-Heine Universiteit 
nog een bittere strijd van 20 jaar 
voeren om hun doel  tenslotte te 
zien verwezenlijkt. .
In zijn mooie boek Het matras-
sengraf  merkt Martin van 
Amerongen terecht op dat Heine  
filosofisch,theologisch,laat staan 
politiek moeilijk is in te delen. 
Heine is een vat vol paradoxen. 
Op filosofisch gebied  rekent hij 
in o.a. Die romantische Schule  
af met de Duitse Romantiek  en 
vooral met de verheerlijking van 
de katholieke en antisemitische 

Heinrich Heine

(1797-1856)
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Middeleeuwen. Zo schreef hij over 
de mediëvist Görres:  "(Hij) wordt 
met de dag katholieker. Binnen-
kort wordt hij zeker kardinaal. 
Mevrouw Görres breit al paarse 
sokken." In Deutschland. Ein 
Wintermãrchen prijst hij Luther 
dat  deze de oorzaak was van de 
stopzetting van de bouw van de  
Keulse Dom (die alte Zwingburg). 
Maar ook schrijft hij: "Ondanks 
mijn veldtochten tegen de Roman-
tiek, bleef ik toch altijd een Ro-
manticus."
Ook op theologisch gebied is er 
een paradox. Heine is als jood ge-
boren, maar in 1825 ging hij over 
tot het protestantisme . De doop  
'was het entreebiljet tot de Euro-
pese cultuur '. In 1841 trouwde 
de protestantse Jood met de ka-
tholieke, ongeletterde verkoop-
ster van handschoenen Mathilde.  
Hoe diep zijn geloof ging is niet te 
zeggen. Hij beschouwde zich als 
Unglaubensgenosse  (broeder in 
ongeloof) van de grote Spinoza. 
Maar in 1849 schreef hij: "Ik ben 
thans niet meer dan  een arme 
doodzieke Jood." Een terugkeer 
naar zijn oorspronkelijk geloof? 
Hij dreef overal de spot mee. "Als 
ik met krukken kon lopen, zou ik 
naar de kerk gaan, als ik zonder 
kon naar het bordeel." 
Overigens is het interessant op 
te merken dat de uitdrukking  
'Godsdienst is opium van het volk' 
van Marx uit 1843 al eerder (nl. in 
1840 ) door Heine werd gebezigd.

Tenslotte over het paradoxale van  
Heine op politiek  terrein. Hij 
wordt meestal in de linkse  

(socialistische-communistische) 
hoek geplaatst. 
In Parijs werd hij gegrepen door 
het Saint-Simonisme. Hij was 
bevriend met Marx en schreef 
in diens emigrantentijdschrift.  
In zijn gedicht De Silezische Wevers 
protesteerde Heine tegen de uit-
buiting van de textielarbeiders in 
Silezië. Passages uit Deutschland. 
Ein Wintermärchen  (1844) staan 

niet ver af van Het Kommunistisch  
Manifest  van Marx en Engels. 
Was hij daarmee een communist? 
Hij voorspelde in 1842 een Euro-
pese oorlog die in een sociale revo-
lutie zou veranderen, waaruit een 
ijzeren communistische dictatuur 
zou voortkomen. "De oud absolu-
tistische traditie (…) maar in een 
nieuw jasje (…) en met andere kle-
ren en nieuwe slogans (…).Er zal 
slechts één herder zijn met een 
ijzeren herdersstaf en één iden-
tiek geschoren en blatende kudde.
Er komen duistere tijden.Ik raad 
onze kleinkinderen aan om met 
een zeer dikke huid ter wereld te 
komen." 

Tot zover een greep uit de para-
doxale kanten bij Heine. Waarin 
schuilt nu het aantrekkelijke en 
actuele van Heine?
Niet in zijn vrouwonvriendelijke 

opmerkingen; niet in zijn haan-
tjesachtige Don Juan-gedrag;  
niet in zijn bewondering voor de 
dictator Napoleon;  niet in zijn 
afkeer van de homoseksuele Graf 
von Platen. Het aantrekkelijke zit 
hem in zijn humor, zijn leesbaar-
heid , zijn onbevangen en ondog-
matische kijk op politieke, filoso-
fische en godsdienstige zaken en 
zijn respectloze houding tegenover 
allerlei zogenaamde autoriteiten. 
Bovenal verdient  hij juist nu onze 
bewondering voor zijn strijd te-
gen de censuur en voor de vrijheid 
van meningsuiting. Daarom tot 
slot  het twaalfde hoofdstuk van  
Das Buch le Grand  uit 1826 dat 
slechts uit  vier  woorden bestaat:
"Die  
Deutschen  
Zensoren  
Dummkõpfe"

Tenslotte: over Heine bestaat een 
stortvloed van literatuur.  Een 
paar titels.
De vermakelijke biografie van 
Martin van Amerongen Het 
matrassengraf.  Heine’s sterfbed 
1848-1856.Soesterberg, 2002
Fritz J. Raddatz, Taubenherz und 
Geierschnabel Heinrich Heine,  
Weinheim und Basel, 2005
Rolf Hosfeld, Heinrich Heine, 
München, 2014
Kerstin Decker, Heunrich Heine 
Narr des Glück,s Berlin, 2007
Van Heine zelf: Reistaferelen,  
Amsterdam/Antwerpen, 2003 

Dit artikel verscheen eerder  
in de Leeuwarder Courant op 18 
februari 2012.

Hij beschouwde zich 
als Unglaubens-

genosse  (broeder 
in ongeloof) van de 

grote Spinoza
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In zijn in 2016 verschenen 
boek, Het Palet van Gronin-
gen, heeft de historicus Frans 
Westra ook een hoofdstuk 
gewijd aan de Ranjafabriek 
van de Joodse ondernemer 
Calmer Polak Gzn. Met toes-
temming van de auteur volgt 
hieronder de betreffende 
tekst. 

Bijna niemand weet het, maar 
ranja, een van oudsher zeer popu-
laire aanmaaklimonade voor kin-
deren en kinderfeestjes is een Gro-
ninger uitvinding. De fabriek van 
David Polak aan de Petrus Cam-
persingel produceerde de drank 
voor het eerst in 1921. Het werd 
een enorm succes en droeg bij aan 
de groei van het bedrijf, dat in de 
jaren tachtig Groningen verliet. 
De joodse ondernemer Calmer 
Polak Gzn. (de naamgever van 
Ranja CP) kwam in 1866 vanuit 
Wildervank naar Groningen om 
op Rademarkt 6 te gaan handelen 
in 'koloniale waren' en er likeuren 
te stoken. Omdat zijn neef Abra-
ham Josef Polak in Groningen 
puddingpoeder ging produceren, 

werd de eerste in de volksmond 
de 'natte' en de laatste de 'droge' 
Polak genoemd. In 1894, toen de 
zaak van Calmer Polak inmid-
dels verhuisd was naar Ooster-
straat 60, begon de 'natte' Polak 
met de productie van advocaat en 
vier jaar later met het succesvolle 
drankje 'Kroonkwast'. Calmers 
zoon en opvolger - de in 1871 ge-
boren David - verplaatste het be-
drijf in 1907 naar de Singelweg, 
de latere Petrus Campersingel. 
Hij kocht daartoe de in 1880 ge-
bouwde leerlooierij van Otte Lam-
merts aan en liet deze verbouwen 
tot 'twee kantooren en eene distil-
leerderij'. Het huis van Lammerts 
- het huidige nummer 33 aan de 

Petrus Campersingel, een monu-
ment - werd pas in de jaren zestig 
bij het bedrijf gevoegd als kantoor. 
De eerste nieuwbouw vond plaats 
in 1920, toen Polak naast het be-
drijf een beneden- en bovenwoning 
liet bouwen. De start van de pro-
ductie van de naar de oranje ge-
perste sinaasappels genoemde si-
roop ‘ranja’ ging in 1921 gepaard 
met een grote bedrijfsuitbreiding. 
Polak liet een extra 'werk- en ma-
gazijnruimte' bouwen. Op zijn zes-
tigste gaf David Polak de directie 
over aan Herman Sanders. Polak 
kreeg de functie van president-
commissaris en verhuisde met zijn 
echtgenote van de Ossenmarkt 
7 naar het Franse Nice. In april 
1939, toen hij weer in Nederland 
in Den Haag woonde, legde Polak 
zijn functie neer. Hij overleefde 
de oorlog door op tijd naar Ame-
rika te emigreren. Directeur San-
ders werd op 31 december 1940, 
net als twee joodse commissaris-
sen, tot aftreden gedwongen. De 
binnen het bedrijf opgeklommen 
Cornelis Henricus Antonius ten 
Berge verving hem als directeur. 
Sanders en bijna zijn hele familie 

Oud Joods Groningen

De ranjafabriek van Calmer Polak Gzn
door Frans Westra

Leeuwarder krant 1928
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vonden de dood in Auschwitz. In 
1942 kreeg het bedrijf een Duitse 
'bewindvoerder'. Misschien is het 
toeval, maar niet lang daarna - op 
21 april 1942 - brak brand uit in 
de fabriek. Na de bevrijding bleef 
Ten Berge directeur en herstelde 
het bedrijf zich. Het nieuwe pro-
duct 'Mokka-CP' ging vergezeld 
van een boekje met recepten voor 

producten als mokka-vla, -pudding 
en -taartjes. Ranja werd geprodu-
ceerd in maar liefst negen smaken 
en CP gaf stripboekjes uit met de 
avonturen van Ranja en zijn zusje 
Rojo. Vanaf 1956 veranderde het 
bedrijf wezenlijk. Doordat de over-
heid het gebruik van kleurstoffen 
verbood, kreeg de CP-Ranja een 
klap en werd gezocht naar een 
nieuw product. Het Rotterdamse 
Oranjeboom nam het bedrijf over 
en er volgde een splitsing in CP 
en de Noord-Nederlandse Bottel-
maatschappij. De laatste begon, 
onder de nieuwe directeur Gerard 
Steen, in november 1957 met de 
productie van Coca Cola. In 1967 
werd een nieuw bedrijfspand in 
gebruik genomen op Bornholm-
straat 46. Daarna volgde een 
nieuwe bedrijfsovername. De 
nieuwe eigenaar werd het En-

gelse Allied Breweries, dat in Ne-
derland SKOL-bier op de markt 
bracht. Het complex aan de Petrus 
Campersingel bleef nog in gebruik 
tot november 1974. CP-Import BV, 
zoals het toen heette, werd ver-
plaatst naar Etten-Leur. Op het 
voormalige fabrieksterrein wer-
den in 1977-'78 huizen gebouwd. 
In 1984-'85 hield de frisdrankpro-
ductie aan de Bornholmstraat ook 
op. Andere bedrijven namen het 
pand in gebruik. 

Daarmee kwam een einde aan de 
Groninger geschiedenis van een 
bedrijf dat landelijk naam maakte 
met ranja.

Illustratie: Collectie Groninger 
Museum en RHC Groninger Ar-
chieven 1774-1445. 
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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

Loeach 
Friesland 
> 10 augustus 
Vóór 10 augustus je bestelling 
voor de bloemenactie van WIZO 
doorgeven  op:  
wizofriesland@hotmail.com, of 
per tel. 058 2121 524. De bloemen 
kosten €10,00 per bos of plant.

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 

Landelijk
In Herinneringskamp Westerbork 
is vaak op zondag een bijzondere 
bijeenkomst.   
Zie www.kampwesterbork.nl  

Museum Sjoel Elburg is te be-
zichtigen. Info www.sjoelelburg.nl 
of info@sjoelelburg.nl
Info over nieuwe cursussen Bij-
bels Hebreeuws die starten in de 
2e helft van 2018, is verkrijgbaar 
bij de heer Huib Kuiper van de 
Stichting Vrienden van Sjoel  
Elburg via  
cursussen@sjoelelburg.nl.  

Joods Cultureel Kwartier  
Amsterdam
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  
Kwartier, zie www.jhm.nl en 
www.jhmkindermuseum.nl  
>tot en met 31 december 2020
In het Joods Historisch Museum 
de nieuwe vaste tentoonstelling 
over de geschiedenis van de Joden 
in Nederland van 1600-1900. 
Deze tentoonstelling vertelt het 
verhaal van de joodse migranten, 
die uit alle windstreken naar de 
Republiek kwamen.
>17 april t/m 30 september
De tentoonstelling ‘Joden en het 
Huis van Oranje’.
>19 mei t/m 2 september
Installatie in het Kunstkabinet, 
‘Tchelet’ (blauw) van  
Pearl Weisstub.
>29 september 2018 t/m 24 
februari 2019
‘The Institute of Ongoing Things’.

>19 oktober 2018 t/m 20 maart 
2019
Fototentoonstelling van David 
Seymour (Chim).
>2 september 2016 t/m  
31 december 2019
In het Nationaal Holocaust 
Museum de tentoonstelling ‘Kom 
vanavond met verhalen’.

Feestdagen
>1 juli
Vastendag 17 Tammoez, begin 
vasten 01.45 uur.
>22 juli 
Tisja be’Av ( vastendag van 9 Av 
), verwoesting van de Tempels.
>9 september
Begin jomtov 19.20 uur.
>10 september
Eerste dag Nieuwjaar-Rosj  
Hasjana 5779.
>11 september
Tweede dag Rosj Hasjana- 
Nieuwjaar 5779.
>12 september
Vastendag van Gedalja, begin 
vasten 5.23 uur.
>18 september
Begin vasten en werkverbod 
19.20 uur.
>19 september
Jom Kippoer-Grote Verzoendag.
>23 september
Begin jomtov 19.20 uur.
>24 september
Eerste dag Soekot-Loofhutten-
feest.
>25 september
Tweede dag Loofhuttenfeest-
Soekot.
>30 september
Begin jomtov 19.05 uur
>1 oktober
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Sjemini Atseret-Slotfeest.
>2 oktober
Simchat Tora-Vreugde der Wet.

Sjoeldiensten
In Leeuwarden worden sjoel-
diensten gehouden in de synagoge 
Slotmakersstraat 16. Voor infor-
matie over de Joodse Gemeente, 
joodse lessen of over de diensten, 
kunt u bellen met
de heer B. Troostwijk, tel. 058 
2884521.

Progressief Joodse Gemeente 
Noord-Nederland (PJGNN)
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 
ook: www.pjg-noordnederland.nl. 

In Groningen wordt eenmaal 
per veertien dagen een  
sjabbatochtenddienst gehouden in 
de synagoge Folkingestraat. De 
woensdagavond voorafgaand aan 
de sjoeldienst is er een lernavond 
over de sidra van de week. Voor 
informatie over de diensten en de 
lernavonden 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

Per toeval werd enige jaren geleden een medaillon ontdekt met foto's 
van de familie Vogel, tijdens de oorlog ondergedoken in Oranjewoud. 
Na een zoekactie kon Ro Dalsheim het medaillon onlangs overhandi-
gen aan een familielid van de familie Vogel. Dit gebeurde tijdens een 

bijeenkomst van de groep Mifgasjiem in Oranjewoud.

Jom ha'atsmaoet 2018

Op 23 april jl. organiseerde WIZO Friesland in Leeuwarden een 
feestelijke viering van de 70-ste Onafhankelijkheidsdag van Israël. 

Onder leiding van de Honorair Consul van Israël, de heer Arjen Lont 
en in aanwezigheid van de Israëlische Ambassadeur de heer Aviv 

Shir-On (zie foto).
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Men Neme
door Ruthy Schabbing

Shakshuka
Plotseling is het hip en hap-
pening. Als van het ene op het 
andere moment zie je overal de 
meest fantastische varianten op 
één van de lievelingsrecepten uit 
mijn jeugd. In mijn herinnering 
had dit weinig te maken met 
een culinair hoogstandje maar 
was het meer een ontbijt voor als 
iedereen trek in iets lekkers had 
( heel vaak dus). Eigenlijk ook 
wel eens als een snelle lunch. En 
okay…. Eerlijk is eerlijk, soms 
ook wel eens als avondeten. 
Goed, het moge duidelijk zijn; we 
hebben het hier over shakshuka. 
Een simpel gerecht van eieren 
in tomatensaus. Ik neem jullie 
graag mee in mijn meest simpele 
variant maar door mijn kinderen 
ook de meest geliefde. Schroom 
vooral niet om naar hartenlust te 
variëren.  Heerlijke smoes om je 
koelkast op te ruimen en allerlei 
restjes groenten hierin te verwer-
ken.

Men neme: 
Een grote koekenpan, hapjespan 
of tajine, als er maar iets van een 
deksel op kan of iets anders om 
de pan af te dekken.

Olijfolie
Een flinke ui, gesnipperd
Een paar tenen knoflook, gesnip-
perd

Een rode peper, of een stukje 
ervan, of als je er niet van houdt 
kun je het ook weglaten.
Eieren (Ik reken altijd twee per 
persoon)
8 Grote tomaten of twee blikjes 
gepelde tomaten op sap.
Een flinke hand verse koriander.
Een handje za’atar
Eetlepel komijn
Zout en peper naar smaak.

Verhit de olijfolie in de pan en 
fruit de knoflook, ui en eventueel 
de peper glazig. Snijd de tomaten 
in stukken. Als je dat lekkerder 
vindt kun je ze eerst ontvellen 
maar dat doe ik nooit. Wanneer je 
tomaten in blik gebruikt, gebruik 
je ook het vocht uit de blikken en 
wanneer je verse tomaten ge-
bruikt voeg je ongeveer een glas 
water toe.

Vervolgens voeg je de za’atar, de 
komijn en naar smaak zout en 
peper toe.
Was de koriander, hak fijn en 
voeg toe. 
Nu kun je voor elk ei een kuiltje 
maken en daar breek je dan het 
ei in. Dek de pan af en zet hem op 
een zacht vuurtje zodat de eieren 
rustig kunnen stollen. De eieren 
“horen” grotendeels gestold te 
zijn met een nog een beetje zacht 
eigeel. Serveer met brood waarbij 
je bij voorkeur je brood gebruikt 
als bestek.
Zoals ik eerder zei kun je naar 
hartenlust variëren met de saus. 
Ik doe er vaak spinazie door of 
courgette. Aubergine is ook een 
grote aanrader, maar probeer 
vooral wat je zelf lekker lijkt.

Beté avon

Foto Ruthy Schabbing
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5778

1 juli vastendag 17 Tammoez
22 juli Tisja be’Av, verwoesting van de Tempels

5779 

10 september eerste dag Nieuwjaar
11 september tweede dag Rosj Ha’sjana
12 september vastendag van Gedalja 
19 september Jom Kippoer-Grote Verzoendag
24 september eerste dag Soekot
25 september tweede dag Loofhuttenfeest
1 oktober Sjemini Atseret-Slotfeest
2 oktober Simchat Tora-Vreugde der Wet

Joodse feest- en treurdagen 2018

Op 7 maart jl. overleed dr. Jan 
Ridderbos. Jan Ridderbos was 
een bijzondere persoonlijkheid. 
Binnen zijn eigen Gerefor-
meerde Kerk riep hij dikwijls 
weerstand op met zijn uitge-
sproken opvattingen. Hij was 
niet alleen predikant, maar 
ook historicus. 
In nr. 2 van 2017 van JaGDaF 
stond een lang interview met 
hem, vanwege zijn bijzondere 
inzet voor de geschiedenis van 
de Joden van Assen en hun 
vervolging. 

"Opdat zij niet vergeten  
worden...

In 2007, vlak na zijn emeritaat 

als gereformeerd predikant 
raakt Jan Ridderbos door een 
gebroken wervel aan zijn stoel 
gekluisterd. 

Inmiddels van Haren naar 
Assen verhuisd, geeft een 
bevriend predikant hem min 
of meer de opdracht zich maar 
eens bezig te gaan houden met 
de geschiedenis van de Joodse 
inwoners van Assen. Wat als 
een soort arbeidstherapie 
begint, wordt gedurende de 10 
jaren die volgen min of meer 
een levenswerk. 

Het levert o.a. twee boeken op: 
Kroniek van de Jodenvervol-
ging in Assen en De Drentse 

In memoriam dr. Jan Ridderbos 

Sjoa, alsmede twee websites www.
joodsebegraafplaatsassen.nl  en 
www.sjoa-drenthe.nl.
Een monnikenwerk, een werk  
waaraan je slijt, zo vertelt Rid-
derbos, en dat alles overhoop 
gooit van een ooit simpel wereld-
idee van wie/wat goed is en wie/
wat fout is, naar een wanhopig 
makend inzicht van het niet meer 
weten.  
"Sadder and wiser", zegt hij, 
"mijn wereld is helemaal niet 
meer overzichtelijk, om gek van te 
worden".
................................
Zijn herinnering zij tot zegen.......
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Mooie ontwerpen voor uw 
drukwerk!

Jos Vecht
www.daybreakdesign.nl

Grafi sch ontwerp,
 webdesign en realisatie


