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Deze JaGDaf zal rond Poerim op uw deurmat vallen. Poerim, 
het vrolijke feest van de vroege lente. Het feest van het verhaal 
van Esther die op vreemde grond een snood plan van de slech-
terik Haman verijdelde en daarmee de Joden redde van een 
wisse dood. Om deze wonderbaarlijke ontsnapping aan de dood 
te vieren is Poerim ontstaan, het feest van de uitbundige en jo-
lige verkleedpartij, waarbij met de kinderen heerlijk ongeremd 
keihard lawaai gemaakt kan worden. 
In de vorige editie heeft u kunnen lezen dat nieuwe mensen met 
nieuw elan het voortbestaan van JaGDaF veilig helpen stellen 
en dat er frisse, nieuwe ideeën ontstaan om het blad nog mooier 
en aantrekkelijker te maken. Dit was weliswaar geen geweldige 
ontsnapping, zoals in het verhaal van Poerim. We hebben ons 
niet verkleed, en niet met ratels oorverdovend lawaai gemaakt, 
maar we werden er zeker wel feestelijk vrolijk van!
In dit nummer is een nieuwe rubriek geïntroduceerd: Het Jo-
dendom en ik. Op basis van interview vertellen mensen over 
hun persoonlijke betrokkenheid bij het Jodendom. Persoonlijk 
vind ik het altijd erg interessant om te vernemen hoe andere 
mensen als enkeling, uniek persoon, in de huidige wereld het 
Jodendom beleven, wat het betekent om ermee verbonden te 
zijn. Weer een inspirerend nieuw idee dus! Dit soort vernieu-
wingen zorgt ervoor dat het goed gaat met ons blad JaGDaf. 
Ook nu weer hebben wij ons best gedaan er een mooi en inspire-
rend nummer van te maken. Bestuur en redactie wensen u veel 
leesplezier met deze JaGDaf en een fijn voorjaar.

Levi Bertrand de Jong, bestuur
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O.R.T.

Vier Mitswot

door rabbijn S. Evers

Het woord mitswa heeft in ons 
Joods taalgebruik maar liefst vier 
betekenissen.

Mitswa 1 – Een G’ddelijke op-
dracht.
De officiële betekenis van het 
woord mitswa is een opdracht. 
Dit kan op vele manieren worden 
uitgewerkt. In de Torah staan 
613 mitswot, verdeeld over 248 
doe-mitswot (geboden) en 365 
doe-niet-mitswot (verboden). Voor 
de meeste mitswot geldt dat de 
Schriftelijke Torah de mitswa 
noemt en dat de verdere uitwer-
king van de mitswa in de Monde-
linge Torah is. 
De mitswot kunnen ook op een 
andere manier worden ingedeeld, 
namelijk mitswot tussen mens 
en G’d en mitswot tussen mens 
en medemens. De Tien Uitspra-
ken staan verdeeld over de Twee 
Stenen Tafelen, de eerste Vijf Uit-
spraken gaan over de verhouding 
tussen mens en G’d en de tweede 
Vijf Uitspraken over de verhou-
ding tussen mens en medemens. 
Onze geleerden benadrukken dat 
de Twee Tafelen gelijkwaardig 
zijn. Of, om het anders te 
formuleren: elke mitswa 
tussen mens en medemens 
is gelijktijdig ook een mits-
wa tussen mens en G’d.
Een derde manier van in-
delen is nog wat meer ge-
specificeerd in drie soorten 
mitswot.
Misjpatiem- voorschriften 
die heel logisch zijn. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan 

het verbod om te moorden of te 
stelen, om afgoden te dienen. Het 
gebod om anderen te steunen en 
tot G’d te bidden.
Édot – getuigenissen. Dit zijn 
mitswot die van iets getuigen. 
Hierbij denken we bijvoorbeeld 
aan de mitswot die te maken 
hebben met Pesach, de mezoeza 
aan de deurpost. Hoewel we deze 
mitswa misschien niet zelf be-
dacht zouden hebben, kunnen we 
wel begrijpen wat het doel is van 
deze mitswa.
Choekiem – Wetten waarvoor we 
geen rationele verklaring kunnen 
geven. Het bekendste voorbeeld- 
waarmee we dagelijks worden 
geconfronteerd – is kasjroet. We 
weten niet waarom we verplicht 
zijn om kosher te eten.

Onze geleerden hebben de au-
toriteit gekregen om mitswot 
in te stellen. Ook deze mitswot 
hebben een G’ddelijk karakter. 
Bij het doen van de mitswa zeg-
gen we een beracha (lofzegging) 
waarin we G’d danken voor deze 
mitswa. Bekende voorbeelden zijn 
Chanoeka en Poeriem en de we-
kelijkse mitswa om vrijdagavond 
kaarsen aan te steken. 
Een kabbalistische verklaring 
leidt het woord mitswa af van de 
stam tsawta – verbinding. Door 
het naleven van een mitswa cre-
eert men een band met de Aller-
hoogste.

Mitswa 2 – Een goede daad.
“Doe me een mitswe en geef me 
alsjeblieft een glaasje water.” 
Het lijkt een beetje oneigenlijk 
taalgebruik, maar is het niet. De 
gedachte hierachter is, dat in de 
Torah mitswa staat om een ander 
lief te hebben net zo als je jezelf 
lief hebt. De Torah noemt hierbij 
niet hoe je dit moet invullen. Zo-
doende kan elke goede daad naar 
een ander als een mitswa worden 
beschouwd.

Mitswa 3 – Een eretaak 
in sjoel.
Gedurende de dienst zijn 
er verschillende eretaken, 
die onder de aanwezigen 
worden verdeeld. Ereta-
ken zijn o.a. het openen 
en sluiten van de Torah-
kast, het optillen en tonen 
van de Torah. De gabbai / 
gabbe is verantwoordelijk 
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voor het uitdelen van deze mits-
wes. Soms gebeurt dat mondeling 
en in vele sjoels zijn er (zilveren) 
kaartjes met daarop de eretaak 
die je krijgt toebedeeld. Na af-
loop bedank je de gabbe en zeg je 
‘sjkoich / sjkouch’ een verbaste-
ring van jishar kochacha, moge 
jouw kracht tot zijn recht komen.

Even voorstellen
Guy zit tegenover mij aan tafel 
met zijn rug naar het raam, om 
niet afgeleid te worden door de 
bewegende beelden op straat. 
In dit café, niet ver van zijn bo-
venwoning in de binnenstad van 
Groningen, spreekt hij vaker 
met mensen af. Ik heb hem voor 
dit gesprek benaderd. Hem in de 
schijnwerpers zetten op het kleine 
podium dat JaGDaF is, lijkt mij 
interessant voor de lezers van dit 
blad. Voor wie hem niet kent, Guy 
komt uit Israël en heeft in de Ne-
derlandse dans- en toneelwereld 
in korte tijd naam gemaakt. Het 
is de laatste dag van 2018, een 
doordeweekse dag voor wie van 
kinds af aan gewend is Nieuwjaar 
te vieren in de herfst, binnens-
huis, intiem en zonder knallend 
vuurwerk. Over een week zou 
dit gesprek niet hebben kunnen 
plaatsvinden, want dan begint 
Guy aan een nieuw regieproject, 

Mitswa 4 – De zorg voor de 
overledene.
Deze term wordt alleen bij de 
Portugese Joden gebruikt. Het 
wordt uitgesproken als mietswa. 
De zorg voor de overledene is een 
van de belangrijkste taken die 
een Joodse gemeente heeft. Bij de 
Portugese Joden noemt men dit 

dan ook een mietswa. Denk hier-
bij in het bijzonder aan de was-
sing, de tahara en de begrafenis, 
de lewaja. 

Al met al hebben we volop gele-
genheid om mitswot / mitswes te 
doen en ons zo te verbinden met 
een Hogere Bron.

Het leven als reiscircus
Gesprek met Guy Weizman

door Tsafrira Levy

zijn derde totaaltheatervoorstel-
ling Brave New World 2.0. 
We kennen elkaar als landgeno-
ten in Groningen. De Israëliërs 
in de drie noordelijke provincies 
zijn een verzameling van tiental-
len individuen, van wie een deel 
een hechte subgroep vormt en 
de rest als los zand aan elkaar 
hangt. Toch weten de meesten 
van elkaars bestaan en in grote 
lijnen ook van elkaars doen en la-
ten. Wat de reden van ieder van 
ons ook mag zijn (liefde, studie, 
werk enzovoort) om in Nederland 
te zijn, zodra we elkaar tegenko-
men, stroomt het gesprek vanzelf-
sprekend in onze moedertaal He-
breeuws. Een andere, aangename 
bijkomstigheid is dat wij dan 
impliciete achtergrondinformatie 
niet hoeven te expliciteren. Soms 
moeten we wel heel even naar een 
woord zoeken, een vakterm bij-
voorbeeld, omdat we in ons werk 
hier gewend zijn een andere taal 

te spreken. Ook omdat de nieuwe 
woorden, die in elke taal worden 
gevormd om het hedendaagse le-
ven te kunnen blijven verwoor-
den, niet altijd vóór in de mond 
liggen voor wie ver van zijn ge-
boorteland woont. 

In de schijnwerpers
In de schijnwerpers zetten … 
daar weet Guy als voormalig top-
danser, choreograaf en operare-
gisseur, vanaf 2017 artistiek en 
algemene directeur van het Noord 
Nederlands Toneel (NNT) en the-
aterregisseur, winnaar van de re-
gieprijs 2018, heel veel van. Hij 
oogt bescheiden met zijn onopval-
lende honkbalpet en innemende, 
vriendelijke uitstraling, al is hij 
in zijn werk veeleisend en iemand 
over wie landelijke en regionale 
kranten geregeld lovend schrij-
ven. Hij en zijn vrouw Roni heb-
ben elkaar als dansers in het Bat-
Sheva dansensemble in Tel-Aviv 

JagDaF
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Guy Weizman  
foto: Valentina Vos @ 
witmankleipooklein

leren kennen. Daarna dansten ze 
in Berlijn en Barcelona. In Gro-
ningen hebben ze aanvankelijk 
gedanst bij Galili Dance. Na twee 
jaar, in 2002, besloten ze hun ei-
gen dansensemble Club Guy & 
Roni op te richten, dat sindsdien 
erin slaagt de tijdgeest in dans en 
muziek weer te geven en zelf ook 
in de prijzen valt. De choreogra-
fie hebben ze aanvankelijk samen 
gedaan, nu doet Roni dat vooral 
en richt Guy zich steeds meer op 
het theaterwerk in zijn nieuwe 
dubbelfunctie van directeur en 
toneelregisseur. NNT is één van 
de vier grote, gesubsidieerde the-
atergezelschappen in Nederland, 
verschillende regisseurs werken 
onder zijn hoede. Zelf maakt hij 
als regisseur unieke theatervoor-
stellingen. Voor dat werk moeten 
we bij het NITE (Nationaal Inter-
disciplinair Theater Ensemble) 
zijn, waaronder het NNT (thea-
ter) én Club Guy & Roni (dans) 
én Asko/Schönberg (muziek) én 
Slagwerk Den Haag vallen. Je 
moet wel een artistieke visie en 
durf hebben, om drie gelijkwaar-
dige vormen van podiumkunsten 
bij elkaar te brengen. Beide heeft 
Guy zeker wel, naast voelsprieten 
voor de tijdgeest en het talent om 
zijn artistieke visie vorm te geven 
in een meeslepend totaaltheater. 
Zijn producties bereiken niet al-
leen het publiek in de belangrijke 
steden van de drie noordelijke 
provincies, maar ook in veel ande-
re steden in het land. En dan heb 
ik het nog niet over zijn buiten-
landse producties, waar hij soms 

als regisseur wordt gevraagd. 
Een zeer veelzijdige man kortom, 
die met zijn vrouw min of meer 
toevallig in Groningen is beland, 
maar is gebleven vanwege de kan-
sen die zij hier allebei hebben ge-
kregen.

Je eigen stem en visie vorm 
geven
De reden dat Guy en Roni als 
dansers nooit langer dan twee 
jaar bij eerder genoemde dansen-
sembles zijn gebleven en nu hun 
eigen dansensemble hebben, is 
dat zij “niet kunnen spreken via 
de woorden van een ander”. De 
innerlijke noodzaak om je eigen 
stem en visie via de kunst naar 
buiten te brengen, is voor Guy de 
drijfveer in zijn werk als podium-
kunstenaar. Wat hij in Groningen 
heeft weten te combineren in zijn 
werk, bestaat in deze vorm ner-
gens anders in de wereld, stelt hij 
met zekerheid vast. Het is hem 
hier namelijk niet alleen gelukt 
om artistiek leiderschap van een 
groot theatergezelschap te com-
bineren met de eigen regie van 
grote producties, maar tegelij-
kertijd ook mee te denken en een 
soort redactiewerk te blijven doen 
voor de voorstellingen van hun 
dansensemble. Daarnaast geeft 
hij opdrachten aan hedendaagse 
auteurs en componisten, die voor 
zijn totaaltheater het nodige leve-
ren, en werkt hij natuurlijk ook 
aan de inhoud ervan met de ac-
teurs, dansers en musici. Samen 
met Roni helpt hij ook mee om een 
aparte groep jonge topdansers op 

te leiden en biedt hij hen een po-
dium. 

‘On the road’
Guy is 45 jaar. Mensen van zijn 
generatie lijden volgens hem min-
der dan de vorige generatie aan 
gewetenswroeging en innerlijke 
verscheurdheid wanneer ze hun 
geboorteland inruilen voor een 
ander, waar meer kansen liggen 
om zich individueel te ontplooien. 
Hij kenmerkt zijn generatiege-
noten als individualistischer en 
minder honkvast. Miljoenen men-
sen zijn tegenwoordig wereldwijd 
‘on the road’. Ze komen uit Afrika, 
Azië, Zuid-Amerika, hoppen van 
land naar land. Waar ze kansen 
zien op een beter leven, zetten 
ze, als het moet, alle middelen in 
om die kansen te bemachtigen, 

JagDaF
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sommigen zelfs met gevaar voor 
eigen leven. Israëliërs zijn hierin 
geen uitzondering, zegt hij. “Het 
leven neemt ons mee als een rei-
zend circus.” Heeft hij met zijn 
voelsprieten voor de tijdgeest er 
gelijk in? Ik weet het niet en neig 
tot enige nuance, waarbij ik aan 
de persoonlijke geschiedenis en de 
levensfase denk, die de beleving 
van immigratie kunnen kleuren.

Politiek als drijfveer
Guy wordt als kunstenaar ge-
dreven door een links humane, 
sociaal- democratisch- politieke 
wereldvisie. Esthetiek op zich, 
schoonheid om de schoonheid, 
interesseert hem niet, wel als de 
esthetiek zijn visie naar buiten 
helpt dragen. Zijn drie totaalthe-
aterproducties bij het NITE - Car-
rousel (2017), Salam (2018) en 
Brave New World 2.0 (2019) -  zijn 
geïnspireerd op respectievelijk de 
film They shoot horses, don’t they? 
(1969), het verhaal van Abraham 
uit Genesis (circa 2000 jaar gele-
den op schrift gezet) en Brave New 
World (1932), het boek van de En-
gelse schrijver Aldous Huxley. Hij 
blaast graag nieuw leven in oud 
werk dat hem na aan het hart 
ligt, verbindt oude bronnen met 
actuele politieke thema’s die ieder 
van ons dagelijks op zijn netvlies 
heeft. Daarnaast raadpleegt hij 
ook andere boeken van invloed-
rijke, hedendaagse auteurs zoals 
Piketty* en Harari**en spreekt 
hij met wetenschappers over  
hedendaagse maatschappelijke 
vraagstukken. Van zijn eerste 

twee producties herinner ik me 
de beleving van gedompeld zijn 
in een overweldigend geheel van 
woord, beeld en geluid. Het heeft 
me op verschillende niveaus aan-
gesproken: sensueel, zintuiglijk, 
talig, politiek, esthetisch. 

Brave New World 2.0
In de nieuwe voorstelling Brave 
New World ***, geïnspireerd dus 
op het boek van Aldous Huxley 
(1932) dat aanvankelijk bedoeld 
was als schrikbeeld na de indus-
triële revolutie, speelt Guy in 
deze versie 2.0 onder andere met 
de vraag, of de hedendaagse tech-
nologische ontwikkelingen (Ar-
tificial Intelligence, hyperintelli-
gente algoritmes) van de wereld 
een betere plek zullen maken, of 
juist het omgekeerde. Gaan ze 
de ongelijkheid tussen ‘haves’ en 
‘havenots’ extreem vergroten, zo-
als Harari in zijn doemscenario 
schetst, wanneer grote groepen 
mensen op aarde door robots 
vervangen worden en economi-
sche irrelevant zijn? Of gaan ze 
misschien juist verder bijdragen 
aan de bestrijding van armoede, 
ziektes, verwoestende oorlogen en 
natuurrampen? Dat de toekomst 
onzeker is en onmogelijk te voor-
spellen, weten we al een halve 
eeuw dankzij de wiskundige in-
zichten van de chaostheorie. Hoe 
Guy deze tegensprekende visies 
op de toekomst op toneel gaat uit-
beelden, verklap ik niet. 
In zijn regie - vroeger ook in zijn  
choreografisch werk - zorgt Guy 
voor de grote lijn en de kaders, die 

de toeschouwers van buiten naar 
binnen leiden en hun kijk op het 
voorgestelde helpen verdiepen. 
Roni vertaalt de kaders en grote 
lijn als choreografe in precieze 
details (“woorden”). Zoals een 
architect met bestektekeningen, 
brengt zij de essentie dan van 
binnen naar buiten. Het publiek 
vult de rest aan met de eigen 
waarneming en gedachten. Guy 
Weizman, een reiziger met visie, 
een podiumkunstenaar waar het 
Noorden trots op kan zijn.
 
Meer over het werk van Guy Weizman, 
zie www.nnt.nl

* Thomas Piketty is een Frans eco-
noom,gespecialiseerd in het thema 
economische ongelijkheid vanuit een 
historisch en statistisch oogpunt. 
Zijn bekendste boek is Kapitaal in de 
21ste eeuw (2013). 
** Yuval Noah Harari is een Israë-
lisch historicus, filosoof, futuroloog 
en transhumanist. Hij is verbonden 
aan de Hebreeuwse Universiteit van 
Jeruzalem.
*** Voor deze nieuwe totaaltheater-
productie zijn al kaarten te koop. De 
twee try-outs, première en daarop-
volgende voorstellingen zijn vanaf 7 
maart tot 17 mei 2019 in Groningen 
en andere steden te zien.

Tsafrira Levy (1951) komt uit Isra-
el, studeerde af in Groningen en heeft 
hier 36 jaar als psychotherapeute ge-
werkt in de verslavingszorg. Daarnaast 
heeft ze vanaf 1997 meerdere romans 
en dichtbundels in het Nederlands ge-
publiceerd. Zie ook www.Tsafritalevy.nl  

JagDaF
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Op 28 december jl. is Amos Oz 
overleden, waarschijnlijk net in 
Sjabbat in Israël. 
Voor mij voelt het alsof ik een 
goede vriend ben kwijtgeraakt 
aan de dood. Terwijl ik hem niet 
persoonlijk heb gekend. Van zijn 
boeken heb ik er maar een paar 
gelezen, en zijn biografie nog niet 
voor de helft. En toch, een vriend 
is er niet meer. Hij was een baken 
in mijn bestaan, blijkbaar, maar 
daar was ik me niet van bewust. 

Naar aanleiding van de dood van Amos Oz
door rabbijn Tamarah Benima

En ik denk, dat hij 
een baken in het be-
staan van heel veel 
Joden over de hele 
wereld was.
Oz was de stem van 
de redelijkheid. Van 
de compassie. Van de 
bereidheid om naar 
de tegenstanders, de 
vijanden, de tegen-
strevers, de radicaal 
andersdenkenden te 
luisteren. Zonder ook 
maar enige illusie te 
wekken dat Israël 
uiteindelijk wel zou 
ophouden te bestaan, 
dat de Israëli’s hun 
biezen uiteindelijk 
wel zouden pakken 
en teruggaan naar 
waar zijzelf, hun ou-
ders of hun voorou-
ders vandaan kwa-
men. 

Onvermoeibare inzet voor de 
bevrijding van Israël
Ik weet niet hoe betekenisvol het 
is dat Oz ziek was en is gestorven 
in de week dat we begonnen zijn 
met het lezen van het boek Sje-
mot/Exodus. De eerste sidra van 
Sjemot heet ook Sjemot, Namen. 
Toen ik zijn autobiografie las Een 
verhaal van liefde en duisternis 
(A Tale of Love and Darkness) 
was ik verbaasd over alle figuren 
van naam met wie hij opgroeide, 
studeerde, werkte, debatteer-
de. Figuren van naam, zoals de 
schrijver Agnon, die de Nobelprijs 

voor Literatuur kreeg, en die een 
huisvriend was. De pioniers van 
de Staat Israël, de andere schrij-
vers, de politici, de hoogleraren, 
de kunstenaars – iedereen die er 
toe deed en doet in Eretz Jisrael, 
sinds zijn geboorte in 1939, en 
daaraan voorafgaand. 
Sidra Sjemot begint met namen, 
en heeft op een andere plek nog 
een hele reeks namen, maar de 
focus ligt op Mosjé. Mosjé die ge-
red wordt van moord op jongens-
babies, waartoe de Farao een de-
creet heeft uitgevaardigd. Mosjé 
die opgroeit aan het hof van de 
Farao, als de aangenomen zoon 
van zijn dochter. Mosjé die een op-
zichter doodslaat, die zich aan een 
Israëliet heeft vergrepen. Mosjé 
die vlucht naar Midjan. Mosjé die 
God ontmoet, sprekend vanuit 
een brandend braambos. Mosjé 
die de opdracht krijgt om zijn volk 
te redden uit de duisternis van de 
slavernij. Mosjé die onophoudelijk 
moet pleiten voor de Bné Jisrael, 
de Israëlieten, bij de Farao. Mosjé 
die de gave van het woord niet 
heeft. Daarin verschilde Oz totaal 
van Mosjé. Bij heel veel van de fa-
sen in het leven van Mosjé zou je 
Oz ernaast kunnen plaatsen. Oz, 
kind van vermoorde familieleden. 
Oz, wiens ouders aan de moord-
partij zijn ontkomen. Oz die een 
moeder had die wel én niet voor 
hem kon zorgen. Oz, die opgroeide 
als zoon van de Israëlische elite 
en als kibboetsnik ook tot de elite 
behoorde. Oz, die de fysieke strijd 
met de vijand moest aangaan, hij 
vocht in de Zesdaagse Oorlog en 

Amos Oz in 1972  
foto Nat. Library of Israel  
Photographer IPPA Staff
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in de Jom Kippoeroorlog. Oz, die 
niet hoefde te vluchten, maar 
zich toch vaak ontheemd moet 
hebben gevoeld in een land dat 
zo sterk veranderde nadat het 
de socialistische idealen van zijn 
jeugd los liet. Oz, die zocht naar 
de essentie van het leven, hoewel 
hij deze op andere plaatsen vond 
dan Mosjé. Oz, die - en daarin is 
de overeenkomst met Mosjé heel 
sterk - zich onvermoeibaar heeft 
ingezet voor de bevrijding van zijn 
volk. Een bevrijding uit de rol van 
bezetter. Een bevrijding uit een 
bestaan dat door de nimmer af-
latende strijd met de Palestijnen 
en de Arabische buurvolkeren en 
Israëls tegenstrevers in de wereld 
tot een soort opgeslotenheid heeft 
gevoerd, een soort ballingschap ín 
Israël zelf. 
De Exodus is een reis door de 
woestijn, naar een plek waar het 
Joodse volk zich kan ontplooien, 
in vrijheid en vrede. Voor die 
reis waren leiders nodig. Maar 
voordat de reis naar de vrijheid 
en de vrede kon beginnen, moest 
worden verwoord wat de feitelijke 
situatie was. Mosjé en zijn broer 
Aharon benoemden het: slaver-
nij, onvrijheid, de onmogelijkheid 
om de Allerhoogste te dienen op 
de wijze waarop de Eeuwige dat 
wilde. Amos Oz benoemde voort-
durend de feitelijke situatie, en 
wat daarin moest worden ver-
anderd. Begin dit jaar pleitte hij 
bijvoorbeeld, samen met andere 
schrijvers als Zeruya Shalev, Da-
vid Grossman, Etgar Keret, A.B. 
Yehoshua, Meïr Shalev, Orly Cas-

tel Bloom, Joshua Sobol en nog 
talloze anderen, bij de regering 
Netanyahu om de Ethiopische 
vluchtelingen die hun weg had-
den gevonden naar Israël, niet te-
rug te sturen naar hun geboorte-
land of naar een ander Afrikaans 
land. In de roep om compassie 
voor de verdrukten was hij een 
leidende figuur. Ook over andere 
misstanden in Israël werd hij niet 
moe zijn mond open te doen. 

Wat blijft zijn de boeken
In het tv-programma Buitenhof, 
dat zo’n twee jaar geleden plaats-
vond, maakte Oz het verschil 
tussen pacifisten en vredesacti-
visten. Het verschil tussen hen, 
zei hij toen, is dat voor pacifis-
ten oorlog het ultieme kwaad is, 
voor vredesactivisten is agressie 
het grootste gevaar, en agressie 
moet soms worden gestopt door 
fysieke kracht. Wat me ook voor 
hem innam was zijn pleidooi voor 
humor en nieuwsgierigheid. Fa-
natici ontbreekt het aan beide. 
Het interview werd gehouden de 
dag na de aanslag op de Bataclan 
in Parijs. Isis, zei hij zelfs toen, is 
afschuwelijk, maar… ook voortge-
komen door een verwonding. Een 
wond kan niet alleen met de stok 
van geweld worden genezen, er 
moeten ook andere middelen wor-
den ingezet. Oz ziet - als een soort 
Mosjé - zijn volks- en lotgenoten 
als ...”half-hysterische vluchtelin-
gen en in doodsnood verkerende 
overlevenden”..Terwijl de Arabie-
ren in onze ogen de reïncarnatie 
van Farao en zijn slavendrijvers 

zijn. Oz drukte zich iets anders 
uit wat deze laatste vergelijking 
betreft. Maar ik maak hier de ver-
binding met de betreffende para-
sja.
Of Amos Oz een arrogant type 
was of juist tamelijk beschei-
den, weet ik eigenlijk niet. Mosjé 
wordt als de meest bescheiden 
mens in de hele Joodse traditie 
voorgesteld, door diezelfde Joodse 
traditie. Het lijkt me dat Oz ta-
melijk nuchter bleef onder alle lof 
die hem in vele maten en soorten, 
en overal ter wereld werd toege-
zwaaid. Het is jammer dat hij niet 
meer gehoord kan worden, omdat 
de duistere dood hem heeft opge-
slokt. Maar ach, hij heeft genoeg 
gezegd en geschreven waarnaar 
we kunnen teruggrijpen, zoals 
we ook met Mosjé doen. Er is een 
verschil tussen Tanach en de ge-
schriften van Oz. Maar sommige 
uitspraken van Oz zouden moei-
teloos in de boeken van Tanach 
kunnen staan. Ja, ik, wij zijn een 
vriend kwijtgeraakt. Maar geluk-
kig zijn we een volk van boeken. 
We hebben altijd nog de boeken – 
de belichaming van troost. Mogen 
er anderen in de voetsporen van 
Oz treden. Ken jehe ratson, Moge 
dat Gods wil zijn. 

Rabbijn Tamarah Benima sprak deze 
woorden tijdens haar Derasja in de 
Progressief Joodse Gemeente Noord-
Nederland in de synagoge in Zuidla-
ren, op Sjemot, 29 december 2018.

JagDaF
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Afgelopen jaar was Leeuwarden 
een jaar lang Culturele Hoofdstad 
van Europa en werden in deze 
stad en in de provincie Friesland 
een groot aantal bijzondere acti-
viteiten georganiseerd . Een op-
vallende rol was weggelegd voor 
Lucette van den Berg, zangeres en 
gepassioneerd vertolkster van het 
Jiddische lied. Een terugblik met 
Lucette op haar betrokkenheid bij 
Leeuwarden CH2018.

Jiddisch als verbindende 
schakel 
Lucette vertelde dat haar rela-
tie met Leeuwarden en in het 
bijzonder met Tresoar, het Fries 
archief, in 2008 ontstond. In dat 
jaar werd zij benaderd door de 
in 2007 bij Tresoar aangestelde 
directeur Bert Looper . Hij wilde 
de relatie met de Jiddische col-
lectie in Tresoar onderstrepen 
door middel van het organiseren 
van verschillende activiteiten, bij 
voorbeeld rond het Jiddische lied. 
Hij had Lucette in Zwolle zien 
optreden met een Jiddisch pro-
gramma. De uitnodiging leidde 
tot een CD, een aantal gedichten 
vertaald in het Fries en concer-
ten. Bovendien, veel belangrijker 
nog, merkte Lucette dat het Fries 
als minderheidstaal veel overeen-
komsten had met het Jiddisch. 
Beide talen zijn niet alleen mooi 
en rijk aan uitdrukkingen van 
het gevoel. Ook is het van belang 
de talen te beschermen tegen het 
verloren gaan.
Lucette kreeg de mogelijkheid om 
in 2008 een Jiddisch festival te  

Jiddisch en Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
Gesprek met Lucette van den Berg 

door Evelyn van Pinxteren - Nagler

organiseren, in samen-
werking met Tresoar. 
Het werd een succes. 
Ook bij herhaling in 
2010 en 2014 was er 
veel belangstelling . Het 
Jiddisch bleek daarbij 
verbindend, leidde tot 
ontmoetingen tussen 
mensen, talen en cul-
turen. Iedereen kon en 
mocht meedoen. Toen 
het thema van Leeu-
warden CH2018 ‘Iepen 
Mienskip’ ( open gemeen-
schap)werd, lag het voor 
de hand de verbindende 
rol van het Jiddisch en 
de jiddische festivals te 
benutten. Een 3-daags 
festival werd opnieuw 
georganiseerd. Niet on-
verwacht weer een groot 
succes.
Intussen hadden velen, ook van 
buiten de Joodse gemeenschap, 
zelfs van buiten Nederland, en 
ook allochtone medemensen door 
de festivals de Jiddische cultuur 
ontdekt en voelden zich ermee 
verbonden. Lucette herkende 
hierbij verschillende redenen 
om deze verbinding aan te gaan. 
Sommigen werden geraakt door 
de schoonheid van de Jiddische 
taal, anderen hebben ervaren dat 
trots zijn op afkomst, taal en cul-
tuur er mag zijn. Het is belangrijk 
dat taal en cultuur niet verloren 
gaan, dat een ieder de vrijheid 
ervaart om te zijn wie hij of zij is 
en daartoe zijn of haar eigen taal 
en cultuur mag uitdragen. Dit  

besef leidde ertoe, dat Lucette zelf 
ook de verbinding maakte met 
andere, in onze omgeving rela-
tief onbekende culturen, zoals de 
culturen van de nieuwkomers in 
onze samenleving. Dit werd een 
heel belangrijk thema voor het 
culturele jaar. ‘Iepen Mienskip’ 
kreeg vorm en inhoud: samen zijn 
terwijl een ieder zichzelf mag zijn.
Lucette werd uitgenodigd om te 
zingen bij de officiële opening van 
het culturele hoofdstad jaar. Ara-
bisch, Fries en Jiddisch werden in 
één programma gebracht, waarbij 
Lucette een jas met een gouden 
pauw, ‘die goldene pave’, symbool 
voor de jiddische cultuur, droeg. 

Lucette van den Berg
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Project Vrijheidswijk
De samenwerking met musici uit 
andere culturen leidde ertoe dat 
er een muziekprogramma ont-
stond met Arabische musici, ‘Ka-
ravanserai’ geheten. Na slechts 
één repetitie bleek men samen 
een prachtig optreden te kunnen 
neerzetten. Immers, als een ieder 
open staat voor de muziek van de 
ander, kan in en door de muziek 
verbinding bereikt worden. Deze 
ervaring leidde tot doorgaan en 
verbreden. Lucette zette een sa-
menwerking op met de multicul-
turele vrouwen van de Vrijheids-
wijk in Leeuwarden, weliswaar 
een van de armste wijken van 
Nederland, maar met een rijk-
dom aan culturen, met de daarbij 
behorende liederen, muziek en 
kookkunst. 
Het project in de Vrijheidswijk 
was een uiting van ‘Community 
Art’ in de zuiverste vorm. Een-
maal per twee weken kookten de 
vrouwen met elkaar, waarbij af-
wisselend schotels uit Arabische 
landen, Balkan landen, Rusland 
en de Jiddische keuken werden 
bereid. Zo maakte Lucette matze-
ballensoep en chrein. De recepten 
van deze krachtige vrouwen wer-
den gebundeld en uitgegeven als 
‘Smaken van de Vrijheidswijk’. 
Afronding van het project viel 
samen met de viering van Bevrij-
dingsdag op 5 mei 2018. Symbo-
lisch! Voor Lucette zelf hele bij-
zondere dagen! Zij werd vanwege 
de reeds uitgevoerde projecten 
met hun verbindende karakter 
verzocht ambassadeur van de 

Vrijheid in Friesland te zijn. In die 
hoedanigheid zong ze op 4 mei in 
de Prinsentuin in Leeuwarden, en 
op 5 mei. Zij zong op 4 mei het lied 
‘De Jiddische Kaddisj’, geschre-
ven voor de slachtoffers van de op-
stand in Warschau. De volgende 
dag, Bevrijdingsdag, trad Lucette 
op tijdens het Bevrijdingsfestival 
bij het onderdeel ‘Verzet en Keu-
zes’, dat in de Blokhuispoort in 
Leeuwarden plaatsvond. Hierbij 
vond onder meer ook de presenta-
tie plaats van het project van An-
dre Broers, zoon van het echtpaar 
Barend Broers en Mimi Dwinger, 
van de documentaire ‘film van 
de Joodse bruiloft’ . Tevens werd 
het boek ‘De joodse bruiloft. Een 
koffer vol oorlogsgeheimen’, van 
Auke Zeldenrust gepresenteerd. 

Daarna ging zij naar de viering 
van het vrouwenproject in de Vrij-
heidswijk. Deze combinatie van 
activiteiten onderstreept naar 
mijn mening de terechte keuze 
om Lucette tot ambassadeur van 
de Vrijheid te benoemen.

Het culturele hoofdstad jaar 
was nog niet voorbij….
De kennismaking met de vrou-
wen uit de Vrijheidswijk leidde er 
mede toe, dat Lucette een volgend 
project startte met vrouwen, dit 
keer met zingende vrouwen. ‘As 
she sings’ werd een programma 
van zang door vrouwen van Bul-
gaarse, Roma, Friese en Joodse 
afkomst. Het viel Lucette op, dat 
de vrouwen uit Bulgarije, maar 
ook de Romavrouwen liedjes  

Leeuwarden 2018 - foto Ingrid Petit

JagDaF
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De in Israël geboren beeldend kunstenaar en dichter 
Asaph Ben Menahem (Petah-Tikwa/Ra’anana,1940) 
woont al meer dan 30 jaar in Nederland. Tegen-
woordig in Haren.Hij is een veelzijdig kunstenaar. 
Hij schildert en tekent en maakt houtgravures en 
schrijft daarnaast gedichten. Verschillende musea 
over de wereld hebben werk van hem. Hij heeft les 
gegeven aan kunstacademies in Israël en in de VS. 
Daarna jaren aan de Akademie Minerva en de Klas-
sieke Academie in Groningen. In Israël heeft hij ook 
voor de radio gewerkt. Hij zat jaren in de redactie 
van het Israëlischse literaire tijdschrift Carmel.

zongen over lieflijke, schattige 
meisjes, waarbij de ‘platte’ kan-
ten van de liefde vrij letterlijk ter 
sprake kwamen. Terwijl de Jid-
dische liederen vooral over sterke 
vrouwen gingen en er in meer be-
dekte termen over de liefde - soms 
met een niet goede afloop - gezon-
gen werd. Sommige mannelijke 
muzikanten die de vrouwen bege-
leidden moesten erg wennen aan 
de vooraanstaande rol van de zan-
geressen; de mannen hadden een 
spoedcursus emancipatie nodig. 
Lucette moest leren duidelijk en 
direct op te treden. 
Dit project, waarin ook zange-
ressen uit Plovdiv ( Bulgarije), 
Culturele Hoofdstad in 2019, op-
traden, vormde een mooie brug 
naar het einde van het Culturele 
Hoofdstad jaar.

Voor Lucette geheel onverwacht 
werd zij ook gevraagd te zingen 
bij de afsluiting van dit bijzondere 
jaar. Bijzonder vanwege de activi-
teiten verbonden aan Culturele 
Hoofdstad van Europa, maar ook 
bijzonder omdat deze activiteiten 
Lucette de mogelijkheid gaven 
om een gezicht, een ponem (Jid-
disch) te geven aan het Jodendom 
in Friesland . Een ander gezicht 
dan de treurige verhalen van de 
Holocaust, een ander gezicht dan 
de weer sterker wordende anti-
semitische sentimenten in de sa-
menleving. 
Volgens Lucette heeft dit jaar vol 
Jiddische evenementen haar ver-
der geholpen de kapotte schakels 
in de ketting van het Jodendom te 
repareren, zodat de ketting weer 
heel wordt, opdat ‘le-dor-wa -dor’, 

van geslacht tot geslacht, de ver-
binding blijft bestaan. Niet alleen 
in Friesland is dit gebeurd, maar 
dankzij de enorme verbindende 
kracht van het Jiddisch, ‘het Es-
peranto van de Joden’, heeft pu-
blicatie in de Jiddische krant 
Yiddish Forward dit over Europa 
verspreid. Daarmee heeft Lucette 
bijgedragen aan het verwezenlij-
ken van het doel van Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad 18, ‘Iepen 
Mienskip’.

Evelyn van Pinxteren-Nagler is kin-
derarts en woont en werkt in Leeuwar-
den. (MCL)

JagDaF

Asaph Ben Menahem  
beeldend kunstenaar en dichter

Veni vidi

Houtgravure Asaph Ben Menahem uit bundel 
Veni vidi
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Hij publiceerde diverse gedichten-
bundels waaronder in 2018 ‘Veni 
vidi’. Deze bundel bevat 37 ver-
taalde gedichten, een keuze uit 
vier eerder verschenen bundels in 
het Hebreeuws. Deze 37 gedichten 
zijn vertaald door Tsafira Levy, in 
nauwe samenwerking met Tamir 
Herzberg en de dichter zelf.

Roze geur

hoeveel mensen zijn al
plotseling vertrokken
en hebben onderweg rozen geroken

hebben zich opgesloten met die "roze"geur
in de rossige aarde
getralied met cipressenwortels
druppelend van scherpe hars

gewikkeld in witte lakens van huis
geen beweging geen licht geen lucht
in een grote ruimte van onderaards volk
waar knersend bewegen vrijelijk stroomt

zonder vijanden zonder herinneringen
vloeit naar wie sponsachtig verwordt
aangevreten tot teer gaas
tot vochtig stof
dat de rozenwortels voedt
en geur afgeeft in warme zomeravonden

opgezogen door een mensmachine
die aan het eind van de dag vertrekt
en onderweg de rozengeur inademt
als de jakhals zonder afscheidsgroet

(Oldehove, 2013)
(vertaling Tsafira levy en Tamir Herzberg)

In 2017 heeft de componist René 
Samson (1948) acht gedichten uit 
deze bundel op muziek gezet voor 
contralto en piano. Deze liederen-
cyclus, The Scent of Pink werd 
onlangs ten gehore gebracht in 
Assen. Ter gelegenheid van dit 
concert werd tevens een tentoon-
stelling van grafisch werk van 

Asaph Ben Menahem geopend.
Zie ook:  
www.asaphbenmenahem.com

Met toestemming van de kunste-
naar worden twee van de op mu-
ziek gezette gedichten hieronder 
weergegeven. 

JagDaF
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Mijn tweede oorlog met een andere buurvrouw

ik hing een nestkast voor koolmezen
in een boom aan de rand van de tuin - 
een vogel kwam kijken, zag en vloog weg

ik hing ook een vetbol op
een ketting van pinda's en zaadjes

daaronder op een torentje van steen een drinkbakje

roodborstjes koolmezen merels zijn langsgekomen
krijsende eksters
barbaarse bendes zonder achting voor de ander
eters met van alle soorten bekken
roodborstjes klein met een grootheidswaan
als van die Corsicaan
en - niet te geloven - ook een specht uit spechtenland
en massa's huismussen zonder huis

en ik zag
twee tuinen verderop achter de heg
bij een gescheiden schoonheidssalonspecialiste
een nestkast aan de saaie muur hangen
daarheen komen en gaan
de koolmezen die er nestelen en zingen, en van daar
vliegen ze naar mij om te eten:
hier aten zij, daar streken zij neer

toen hing ik vijf nestkasten op
in elke hoek van mijn tuin
ik wacht af
zie het aan

ik zal die schoonheidssalon nog knock-out slaan

( Oldehove, 2012)
(vertaling Tsafira Levy en Tamir Herzberg)

Uit: Veni vidi, gedichten, Asaph Ben Menahem, 
vertaling Tsafira Levy, Tamir Herzberg,
Uitgeverij Vliedorp, Houwerzijl, 2018.
ISBN 978-94-6048-051-5

JagDaF
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Wat is je link met het 
Jodendom?
'De vader van mijn oma 
was Joods. Door de oor-
log zijn wij ons als familie 
daar altijd heel bewust 
van geweest. Hij was ge-
trouwd met een niet-Jood-
se vrouw en heeft daar-
door de oorlog kunnen 
overleven. De rest van zijn 
familie heeft de oorlog niet 
overleefd; ook voor mijn 
oma heel traumatiserend. 
Dat drukt natuurlijk een 
stempel op de familie. Als 
het vroeger op school over 
de oorlog ging, dacht ik, dit gaat 
over mijn familie. Als mijn over-
groot-opa en -oma beiden Joods 
waren geweest, had ik waar-
schijnlijk niet bestaan. Mijn va-
der lijkt in zijn doen en laten erg 
op zijn opa en ik lijk weer op mijn 
vader. Zijn opa was niet religieus, 
maar bepaalde tradities bleven. 
Zo was bijvoorbeeld de vrijdag-
avond altijd speciaal. En toen ik 
opgroeide was dat nog altijd zo. 
Ook bij onze kinderen is vrijdag-
avond de verwennerij-avond, het 
meest speciale moment van de 
week.' 

Wat betekent het Jodendom 
voor jou?
'Mijn moeder komt uit Schot-
land. Mijn Nederlandse kant uit 
Amsterdam, kortom, ik ben een 
mengelmoesje. Vroeger heb ik me 
hier in Groningen altijd anders 
gevoeld dan de anderen. Ik kende 
niemand met een achtergrond als 

Het Jodendom en ik
door Erna Woortman

naam: Emily Hoogma-Wortel
geboren te: Amsterdam (jeugd in Groningen)
leeftijd: 39 jaar
beroep: thuis bij de kids / beeldend kunste- 
 naar

die van mij. Toen ik hier een keer 
in de synagoge kwam, raakte me 
dat enorm. Ik zag allemaal types 
zoals mijn vader. Ik voel dus een 
herkenning in het Jodendom. Bo-
vendien vind ik het ‘doen’ dat in 
het Joodse geloof zit erg mooi. Het 
gaat om de Eeuwige en om hoe je 
met je medemens omgaat.'

Hoe werd je je daarvan  
bewust?
'Vier jaar geleden vroeg mijn zoon: 
“Wanneer eten we weer eens Ha-
mansoren?” Want die hadden we 
in het verleden wel eens gehad. 
Daardoor zijn we ons meer met 
de Joodse feesten gaan bezig hou-
den. Zodat de kinderen en wijzelf 
daar meer over zouden weten.'

Wat doe je er actief mee?
'Ik geef nu al een paar jaar rond-
leidingen in de synagoge. Voor-
namelijk voor leerlingen van 

het  basis- en voortgezet 
onderwijs. Veel mensen 
linken het Jodendom aan 
de oorlog en dat begrijp 
ik. Dat deed ik eerst ook, 
maar er is zoveel meer 
dan dat! En ik vind het 
super tof om daarover te 
vertellen, om de rijkdom 
van het Jodendom over te 
brengen, uit te leggen, om 
drempels weg te nemen. 
Want het is het mooiste 
om in gesprek te komen. 
Om te kunnen praten over 
dat ‘anders-zijn’ soms niet 
‘raar’ is maar gewoon an-

ders is. En dat het zo belangrijk 
is om dat te respecteren. Dat de 
jongeren wat meer gaan snappen 
waar dingen vandaan komen, zo-
dat ze daar wat meer begrip voor 
krijgen.'

Deel je het met anderen?
'Nou zeker wel, door de rondlei-
dingen die ik geef. Ook zijn fami-
lie en vrienden soms aanwezig als 
we thuis de feesten doornemen. 
Ik ben altijd lerende. Ik mag met 
een cursus meedoen die de rab-
bijn hier in de synagoge geeft. 
Dat is super. En hoe meer je leert, 
hoe meer vragen er komen. Ik zit 
altijd vol vragen en ben graag 
in gesprek met mensen. Mensen 
interesseren me. Dat komt ook 
terug in de foto’s die ik maak en 
de gedichten die ik schrijf. Ik ben 
een beelddenker. Net als mijn va-
der, die kunstenaar is. Beelden, 
verhalen en gedachten doorgeven, 
dat zit in ons.'*
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Zit er een bepaalde ontwikke-
ling in?
'Vier jaar geleden waren we be-
nieuwd of er in de synagoge ook 
een soeka (loofhut) zou zijn. Zo 
hebben we daar wat mensen ont-
moet en daar zijn waardevolle 
contacten uit voortgekomen.
Eerst waren we van plan één 
jaartje de feesten door te nemen, 
maar na dat jaar zijn we er mee 
doorgegaan omdat je aldoor meer 
leert. Telkens andere aspecten. 
Wij zijn niet-Joods en we vieren 
de feesten ook niet alsof we dat 
zijn, maar we nemen het door en 
leggen uit wat het inhoudt. We 
maken het eten dat rondom de 
feesten gegeten wordt, want we 
hebben al wel gemerkt dat onze 
kinderen de feesten onthouden 
door het eten dat erbij hoort. Als 
we zeggen: “Toe Bisjvat komt er-
aan”, dan vragen ze: “Is dat met 
het fruit?” 
Ook vanwege mijn werk als rond-
leider leer ik graag bij. Of is dat 
een excuus? Ha-haha, ik leer zelf 
gewoon graag en maak graag din-
gen mee. En wat is er mooier dan 
wat je weet en doet door te kun-
nen geven aan de volgende gene-
ratie? Soms krijg ik de vraag of ik 
zelf niet gioer wil doen, maar dat 
doe ik niet. Ik hoor bij de groep 
die niet-Joods is. Ik ben een men-
gelmoesje en daarin echt niet de 
enige. En dat is goed.'

Wat zijn je toekomstwensen/
zorgen op dit gebied?
'Ik maak me wel zorgen over het 
feit dat anti-Israel op één lijn 

komt te staan met antisemitis-
me. Ik snap ook niet hoe mensen 
soms kunnen zijn. Of doen. On-
begrijpelijk. Juist daarom ga ik 
zelf vooral door met die rondlei-
dingen geven. Ook met de hoop 
dat je kinderen en jongeren be-
wustmaakt van wat ze doen en 
zeggen. Het is zo mooi om te zien 
hoe open en geïnteresseerd die 
kinderen vaak zijn. Hoe ze soms 
ook vragen: “Hoe kan het nou?“  
Je kunt zelf een verschil maken. 
Als je daar begint, dan geeft dat 
hoop.'

JagDaF

* zie het verhaal van Emily over de 
kapstok en de Brit Mila van het jong-
ste zoontje van de rabbijn op pagina 
27

Erna Woortman (Amstelveen/Amster-
dam), opleiding Rietveldacademie, 
werkte in het onderwijs en onderwijs-
gerelateerde organisaties.
Raakte betrokken bij het activiteiten-
programma rond de restauratie van 
de voormalige synagoge in Winsum en 
is daar bestuurslid van stichting Een 
Joodse Erfenis.
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Midden december 1917 schreef 
Rosa Luxemburg uit de gevange-
nis in Breslau aan Sonja Lieb-
knecht: ‘Ach, Sonitschka, ik heb 
hier iets diep-treurigs ondervon-
den, op de binnenplaats, waar ik 
wandel, komen vaak wagens van 
het leger, volgeladen met zakken 
of oude soldatenjassen.(…) Een 
paar dagen geleden kwam er zo’n 
wagen met zakken binnenrollen, 
de vracht was zo hoog opgesta-
peld, dat de buffels niet over de 
drempel van de poortingang kon-
den. De begeleidende soldaat, een 
brute kerel, begon op de dieren los 
te slaan, dat een ervan bloedde. 
De dieren stonden bij het afla-
den doodstil, uitgeput,en het dier, 
dat bloedde, staarde daarbij voor 
zich uit met een uitdrukking in 
het zwarte gezicht als een moege-
schreid kind. Ik stond ervoor en 
het dier keek mij aan, de tranen 
sprongen in mijn ogen,- het wa-
ren zijn tranen, men kan om de 
liefste broeder niet smartelijker 
sidderen,dan ik in mijn machte-
loosheid om dit stille leed sidder-
de…. O, mijn arme buffel, mijn 
arme geliefde broeder, wij staan 
hier beide zo machteloos en ver-
slagen en zijn slechts één in smart, 
machteloosheid en heimwee’.

Deze gevoelige vrouw riep en 
roept gevoelens op van haat en 
afkeer, maar ook van bewonde-
ring en verering. Zo wenste de  

‘Orde heerst in Berlijn’
Rosa Luxemburg vermoord 

15 januari 1919
door Carel Zuil

beroemde socioloog Max Weber 
(1864-1920) haar in de dierentuin 
op 4 januari 1919 (elf dagen voor-
dat zij vermoord werd) en haar 
strijdmakker Liebknecht in een 
gekkenhuis. Maar mede door haar 
gewelddadige dood werd en wordt 
zij gezien als een icoon van links. 
Feministen bewonderen haar om-
dat zij het in een door mannen be-
heerste politieke wereld tegen hen 
durfde op te nemen en misschien 
ook vanwege haar zeker voor die 
tijd nogal vrije liefdesleven.

Activiste en theoretica
Rosa Luxemburg kwam op 5 
maart 1871 in Zamosc in zuidoost 
Polen ter wereld als de jongste van 
vijf kinderen in een Joods seculier 
middenstandsgezin. In 1873 ver-
huisde de familie naar Warschau. 
Daar volgde Rosa het gymnasium, 
waar zij in aanraking kwam met 
socialistische denkbeelden. Dat 
moest in het toen door het tsaris-
tische Rusland beheerste deel van 
Polen in het geheim gebeuren. 
Zij verliet Polen om in het veel 
vrijere Zürich te gaan studeren: 
eerst wis- en natuurkunde, later 
economie. Daarin promoveerde zij 
in 1897 op een marxistisch proef-
schrift over de industriële ontwik-
keling van Polen.
Politiek actief was zij vanaf het 
begin. Zo sprak zij op het congres 
van de Tweede Internationale 
in augustus 1893 in Zürich. De  

Rosa Luxemburg

latere SDAP leider Troelstra 
hoorde de 22-jarige Rosa aan met 
‘grote bewondering en sympathie’.
Door een schijnhuwelijk in 1897 
verkreeg Rosa Luxemburg de 
Duitse nationaliteit en kon zo een 
grote rol spelen in de SPD, de best 
georganiseerde en intellectueel 
gezien belangrijkste partij binnen 
de Europese socialistische arbei-
dersbeweging. Zij bevond zich op 
de linkervleugel. Dat moge blij-
ken uit haar houding tegenover 
Eduard Bernstein (1850-1932). 
Deze wilde bepaalde theorieën 
van Marx herzien, omdat deze 
niet uitkwamen (revisionisme), 
wees revolutie en dictatuur van 
het proletariaat af en pleitte voor 
verbeteringen van het lot van de 
arbeidersklasse door hervormin-
gen ( reformisme). Rosa Luxem-
burg vond dat hij uit de partij ge-
stoten moest worden…… Fel ook 
bekritiseerde zij Jean Jaures, de 
grote leider van het Franse refor-
misme, die zo fataal aan zijn ein-
de zou komen aan de vooravond 
van de Eerste Wereldoorlog. Als 
invloedrijke theoretica leverde 
zij belangrijke, hoewel omstreden 
bijdragen aan de marxistische 
theorie. Zo publiceerde zij in 1913 
Die Akkumulation des Kapitals. 
Imperialisme (verkrijgen van niet-
kapitalistische markten) of ster-
ven’ was de keuze waarvoor het 
kapitalisme stond. Belangrijker 
nog dan dit sterk theoretische 
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werk was Massenstreik, Partei 
und Gewerkschaften uit 1906. 
Sterk beïnvloed door de massale 
stakingen tijdens de Russische re-
volutie van 1905 benadrukte Rosa 
Luxemburg de spontaniteit van 
de massa in een revolutionaire 
situatie. Massastakingen konden 
niet ‘gemaakt’ worden door de lei-
ding van socialistische partijen of 
vakbonden. 

Spartacusbond
Het uitbreken van de Eerste We-
reldoorlog in 1914 en vooral het 
feit dat de SPD fractie unaniem 
instemde met de oorlogskredie-
ten van de keizerlijke regering 
kwamen als een schok voor Rosa 
Luxemburg. Zij vreesde krank-
zinnig te worden en dacht een 
moment zelfs aan zelfmoord. 
Het was Karl Liebknecht (zoon 
van de stichter van de SPD), die 
in december 1914 als enige van 
die fractie de moed opbracht te-
gen nieuwe oorlogskredieten te 
stemmen. Met hem vormde Rosa 
Luxemburg in 1915 de Spartacus-
bond, die zich in 1917 aansloot bij 
de linkse afsplitsing van de SPD, 
de Unabhängigen Sozialdemokra-
tischen Partei Deutschlands 
(USPD). 
Tijdens de gevangenschap van 
Rosa Luxemburg tussen1916 
en1918 grepen de communisten 
in Rusland in oktober 1917 de 
macht. Haar houding kenmerkt 
zich door tweeslachtigheid: zij 
juichte de Oktoberevolutie toe, 
maar nog in de gevangenis in 
september 1918 schreef zij een 

brochure, die overigens pas he-
laas in 1922 (dus na haar dood) 
zou verschijnen. Daarin wees zij 
de rode terreur en de onderdruk-
king van de democratie af, zoals 
het uiteenjagen van de democra-
tisch gekozen Grondwetgevende 
Vergadering in januari 1918 door 
de communisten. ‘Vrijheid alleen 
voor de aanhangers van de rege-
ring, alleen voor leden van een 
partij - al zijn zij nog zo talrijk - 
is geen vrijheid. Vrijheid is altijd 
vrijheid voor andersdenkenden. 
(…) Zonder algemene verkiezin-
gen, ongehinderde vrijheid van 

Ansichtkaart Rosa Luxemburg
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drukpers en vergadering, zonder 
vrijheid van opinies, kwijnt het 
leven in elke openbare instelling 
weg, wordt het een schijnleven 
waarin alleen de bureaucratie het 
actieve element vormt’,zo schrijft 
zij. Dit zou uitlopen op ‘de dicta-
tuur van een handjevol politici’.

Revolutie 
In Duitsland brak na de verloren 
oorlog de revolutie uit. Op zater-
dagmiddag 9 november 1918 riep  
Scheidemann (SPD) vanaf de 
Rijksdag de parlementaire repu-
bliek uit, Liebknecht vanaf het 
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keizerlijk Slot de socialistische 
republiek. De politieke macht 
kwam in handen van een Raad 
van Volksafgevaardigden on-
der leiding van SPD-voorzitter 
Friedrich Ebert (1871-1925), be-
staande uit 3 SPD-ers en 3 leden 
van de USPD. De haat tegen de 
SPD door de houding van die 
partij vanaf 1914 was zo groot 
dat Liebknecht een hem aange-
boden ministerspost weigerde.  
De breuk tussen SPD en Spar-
tacusbond (die in december de 
USPD vaarwel zei en zich uitriep 
tot de Communistische Partij 
van Duitsland, de KPD), was de-
finitief. De KPD zag de regering 
Ebert als de doodsvijand van het 
Duitse proletariaat. Maar deze 
regering had wel de democrati-
sche steun van arbeiders- en sol-
datenraden. Orde was het diepste 
verlangen en Ebert was er de beli-
chaming van. Zijn regering moest 
een wapenstilstand en vrede slui-
ten en een catastrofale hongers-
nood voorkomen. Wat hem voor 
ogen stond was een democrati-
sche republiek met sociale hervor-
mingen en zeker niet een staat à 
la de Sovjet-Unie. Om die orde te 
handhaven was hij zelfs bereid de 
steun van het oude leger en van 
zogenaamde vrijkorpsen te aan-
vaarden. 

Burgeroorlog en moord
In de laatste maanden van haar 
leven leek Rosa Luxemburg aan 
invloed binnen de Spartacusbond/
KPD te verliezen. Toen de KPD-
deelname aan de in januari te 

houden algemene verkiezingen 
afwees, noemde zij dat politieke 
onrijpheid. ‘De revolutie van de 
werkende klasse heeft geen ter-
reur nodig en haat koelbloedige 
moord’, was haar opvatting, ter-
wijl haar partijgenoten naar de 
wapens grepen. Terwijl zij pleitte 
voor ongehinderde vrijheid van 
drukpers bezetten KPD-ers het 
kantoor van de SPD-krant Vor-
wärts .Dit was het signaal voor de 
burgeroorlog. Met de vrijkorpsen, 
die in de loop der jaren de voor-
hoede van het opkomende nati-
onaal socialisme bleken te zijn, 
sloeg SPD minister van defensie 
Gustav Noske (‘Iemand moet de 
bloedhond zijn’) in de eerste we-
ken van januari de opstand van 
de Spartakisten met grof geweld 
neer. Op 14 januari schreef Rosa 
Luxemburg haar - wat later bleek 
- laatste artikel ‘Orde heerst in 
Berlijn’: ‘De verslagen revolutie 
zal zich weer oprichten: Ik was, ik 
ben, ik zal zijn’.De volgende dag 
werden zij en Karl Liebknecht ge-
arresteerd in een woning aan de 
Mannheimerstrasse 43 in de Ber-
lijnse wijk Wilmersdorf. Zij wer-
den overgebracht voor een korte 
ondervraging naar Hotel Eden. 
Bij het verlaten van dat hotel 
sloeg de vrijkorpssoldaat Runge 
met de kolf van zijn geweer zowel 
Liebknecht als Rosa Luxemburg 
op het hoofd. Liebknecht werd 
even later ‘auf der Flucht erschos-
sen’. Rosa Luxemburg kreeg een 
kogel door haar hoofd. Haar lijk 
werd in het Landwehrkanaal ge-
gooid en pas op 1 juni gevonden. 

De Nazi regering beloonde in 1933 
Runge met 6000 Reichsmark. 

De definitieve breuk tussen soci-
aal-democraten (SPD) en commu-
nisten (KPD) zou fatale gevolgen 
hebben. Immers, de diepe ver-
deeldheid binnen de Duitse arbei-
dersklasse vergemakkelijkte het 
aan de macht komen van Hitler in 
januari 1933.

Verder lezen
Nog altijd blijven Brieven van 
Rosa Luxemburg, Amsterdam, 
1958 met een mooie inleiding 
van J. de Kadt de moeite waard. 

Niet erg kritisch is Henriëtte 
Roland Holst, Rosa Luxemburg. 
Haar leven en werken. Rotter-
dam, 1935.
 
Meer recent: Annelies Laschitza, 
Rosa Luxemburg. Im lebens-
rausch, trotz alledem. Berlin, 
1996
 
Zeer belangrijk blijft de biografie 
van Peter Nettl, Rosa Luxem-
burg, London, Oxford, New York, 
1969 Dit is de verkorte uitgave.

Carel Zuil (1946) was leraar geschie-
denis in Oosterwolde en jarenlang po-
litiek actief en betrokken.
Dit artikel is eerder verschenen in de 
Leeuwarder Courant van 11 januari 
2014

JagDaF
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De Jodenvervolging in foto’s
Dit is het eerste fotoboek over de Jo-
denvervolging in Nederland. De au-
teurs deden uitvoerig onderzoek in 
fotoarchieven in binnen- en buitenland. 
Van de foto’s is veel achtergrondin-
formatie achterhaald, waardoor de 
aangrijpende beelden nog meer zeg-
gingskracht krijgen. Particulieren stel-
den hun foto’s ter beschikking. Het re-
sultaat is een indringende selectie van 
beelden voorzien van uitvoerige bij-
schriften. Dit boek is de weergave van 
de herinnering aan de Jodenvervolging 
in Nederland in foto’s.

Hirsch & Cie in Amsterdam 
(1872-1976)
Femke Knoop
In september 1882 opende mode-
huis Hirsch & Cie haar deuren 
aan het Leidseplein in Amster-
dam. Oprichters Sally Berg en 
Sylvain Kahn voorzagen hiermee 
in een grote behoefte. Voor het 
eerst konden vrouwen uit de elite 
in eigen land haute couture aan-
schaffen. In het imposante Hirsch-
gebouw dat in 1912 tegenover de 
stadsschouwburg verrees, konden 
zij kennismaken met spectaculai-
re modeshows. Hirsch was meer 
dan een modepaleis. Het groot-
winkelwarenhuis was een knoop-
punt van tegenstellingen in de 
massasamenleving – tussen mo-
dern en traditioneel, de familie en 
het bedrijf, productie en consump-
tie, de naaisters en de dames, 
mannen en vrouwen –, die in dit 
boek kritisch worden onderzocht. 
Het belicht Hirsch & Cie als een 
joods familiebedrijf met een rijk  

Over boeken
door Erwin de Vries

geschakeerd personeelsbestand 
en een gedistingeerde klanten-
kring die elkaar ontmoetten in 
een fraai vormgegeven gebouw. 
Vernieuwend is de aandacht voor 
wat in Hirsch werd verkocht: ex-
clusieve kleding die vrouwen tot 
op zekere hoogte kon maken tot 
wie zij wilden zijn.

‘t Hooge Nest
Roxane van Iperen
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
bestieren twee Joodse zussen - 
Janny en Lien Brilleslijper - een 
van de grootste onderduikadres-
sen in Nederland: ‘t Hooge Nest, 
een villa in ‘t Gooi. Terwijl de 
laatste joden in Nederland wor-
den opgejaagd gaat het leven van 
enkele tientallen onderduikers 
zo goed en kwaad als het gaat 
door, pal onder de neus van NSB-
buren en nazi-kopstukken. Toch 
wordt het Nest verraden en de  
familie Brilleslijper belandt met 
het laatste transport in Ausch-
witz, samen met de familie Frank. 
‘t Hooge Nest is een verhaal over 
moed, verraad en menselijkheid 
in barbaarse tijden, en brengt 
een ongekende geschiedenis met 
kracht tot leven.

Spiegelmoeders. Een verzwe-
gen familiegeschiedenis
Judith van der Wel
Niemand in het dorp mag het we-
ten van de oude tweeling. “Willen 
we niet,” zegt Selly. “We schamen 
ons.” Judy draait zich naar me 
toe. “Dat is toch verschrikkelijk? 
Misschien is ‘schamen’ een ver-
keerd woord. We verbergen het, 
niemand hoeft het te weten.” Judy 
en Selly (1927) zijn een onafschei-
delijke eeneiige tweeling. Ze wo-
nen samen in een flat, slapen in 
één bed en delen een geheim: dat 
ze Joods zijn. Niemand mag het 
weten, want na negen concentra-
tiekampen hebben ze wel geleerd 
dat ze geen mens zomaar kunnen 
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vertrouwen. Spiegelmoeders is 
het levensverhaal van drie gene-
raties Joodse vrouwen: een groot-
moeder en haar onafscheidelijke 
tweelingzus, haar dochter en haar 
kleindochter. Hun levensverhalen 
worden door Judith van der Wel 
– oorspronkelijk afkomstig uit 
Groningen – verbonden met gro-
tere thema’s uit de geschiedenis, 
waarvan er opvallend veel weer 
actueel zijn. 

De gestolen tijd
Philo Bregstein
In de eerste helft van zijn leven 
hield Philo Bregstein zich ver van 
zijn privégeschiedenis, die gete-
kend was door het verzwegen oor-
logsverleden van zijn ouders. Het 
lezen van Pressers Ondergang, 
eind jaren 1960, was voor hem 

een ‘schok van ontwaken’. Daar-
na maakte hij een reeks veelge-
prezen films en boeken over de 
Jodenvervolging.
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De zoektocht naar zijn eigen Jood-
se voorgeschiedenis begon voor 
Bregstein in 1991 in Litouwen, 
waar een deel van zijn familie was 
vermoord. In Tel Aviv, New York 
en Montevideo ontdekte hij ver-
loren gewaande familieleden die 
met onthullende verhalen kwa-
men over zijn ouders en grootou-
ders. Zijn grootvader was in mei 
1940, op de dag dat Nederland ca-
pituleerde, uit een raam gespron-
gen terwijl hij uitriep: “Ze gaan 
mijn zoon vermoorden!” Dit ver-
zwegen familiedrama bracht de 
schrijver uiteindelijk tot een pos-
tume verzoening met zijn door de 
oorlog getraumatiseerde ouders.

Afgelopen zomer (augustus 2018) verscheen een bijzondere bundel met 
teksten voor individuele overdenking, samengesteld door een aantal 
progressieve rabbijnen. De redacteur van deze publicatie, rabbijn dr. 
Kineret Sittig beschrijft de bundel in haar Voorwoord als: ‘ … een vers 
geplukt boeket uit de tuin der wijze stemmen. Een grote tuin is het, een 
park vol wilde bloemen, met een eeuwenoude boomgaard en een on-
doordringbaar bos, en ook een enkel groen gemaaid gazon.’ Een prach-
tig beeld van de enorme rijkdom aan Joodse teksten; oude, hertaalde 
teksten, maar ook voor deze bundel nieuw geschreven teksten. 

Machzor
Deze bundel is geïnspireerd door de reacties op Sjema Koleenoe, een 
gebedenboek voor de avonddienst van Grote Verzoendag, dat het  

Woorden van wijsheid
Kol Chochma

door Tea G. RienksmaEen tijd van inkeer 

De periode rond het begin van 
het Joodse jaar is een tijd van 
zelfonderzoek, verwerking, 
inkeer en herstel van ge-
maakte fouten. De climax valt 
op Jom Kippoer. Het boekje 
Kol Chochma, ‘Woorden van 
Wijsheid’, wil zowel inspiratie 
en aansporing, als troost en 
bemoediging bieden.
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Verbond voor Progressief Joden-
dom in Nederland in 2017 liet 
verschijnen als proef voor een 
nieuw gebedenboek voor de Hoge 
Feestdagen. Rabbijn Kineret Sit-
tig legt een en ander uit: “Voor de 
Hoge Feestdagen - Rosj haSjana 
(Joods Nieuwjaar) en Jom Kip-
poer (Grote Verzoendag) - wordt 
in de progressieve Joodse ge-
meenten een machzor (gebeden-
boek) gebruikt die meer dan 50 
jaar oud is. Deze is gebaseerd 
op een Duitse Reform-machzor. 
Een prima gebedenboek, maar 
langzamerhand kwamen er toch 
geluiden dat het boek niet meer 
helemaal van deze tijd was. Men 
vond de vertaling hier en daar te 
gedragen of ouderwets, en de lay-
out onduidelijk. Ook wordt erin 
bijvoorbeeld alleen over de aarts-
vaders gesproken, terwijl het 
langzamerhand in de progressie-
ve wereld geen discussie meer is 
dat ook de aartsmoeders vermeld 
worden. De drijvende kracht ach-
ter het samenstellen van nieuwe 
gebedenboeken was rabbijn Da-
vid Lilienthal en toen hij wegging 
heeft hij het stokje aan mij door-
gegeven.” 
Het is niet zo vreemd dat Kine-
ret deze opdracht kreeg. Zij heeft 
een grote affiniteit met liturgie en 
taal en heeft al eerder gebeden-
boeken samengesteld (o.a. voor 
Beit ha’Chidush, een progressie-
ve gemeenschap in Amsterdam). 
Bovendien is zij naast rabbijn 
Hebraïste en docente Hebreeuws 
en Jodendom. Haar liefde voor 
teksten uit zich ook in haar  

wetenschappelijk onderzoek aan 
Middeleeuwse Joodse handschrif-
ten. 

Teksten voor individuele over-
denking, Kol Chochma
Samen met een groep collega-rab-
bijnen is Kineret aan de slag ge-
gaan. Door middel van een aantal 
diepte-interviews kreeg men een 
beeld van de behoeften en wensen 
van gemeenteleden wat betreft 
een nieuw gebedenboek voor de 
Hoge Feestdagen. Zo werd dui-
delijk dat men graag verdiepende 
teksten en verklarende uitleg zou 
willen, evenals transcripties (fo-
netisch Hebreeuws) en meer aan-
wijzingen voor de ‘choreografie’ 
tijdens de dienst. De proefuitgave 
Sjema Koleenoe was het resul-
taat. In de meeste progressieve 
gemeenten is deze proefuitgave 
bij de Kol Nidree-diensten in 2017 
en 2018 gebruikt. “Het overgrote 

deel van de reacties was enthou-
siast over de aanpak, al vond een 
aantal gebruikers, waaronder 
ikzelf, de leesbaarheid voor ver-
betering vatbaar”, aldus Kineret. 
“Daarnaast werd aangegeven dat 
het fijn zou zijn wanneer er meer 
teksten beschikbaar zouden zijn 
voor individuele overdenking, bij-
voorbeeld tussen de diensten door 
op de lange dag van Jom Kipoer, 
maar ook voor in het dagelijkse 
leven. De rabbijnen hebben deze 
suggestie opgepakt en hun werk 
heeft in 2018 geresulteerd in de 
bundel Kol Chochma. Voor deze 
bundel hebben we nieuwe teksten 
geschreven en ook bestaande He-
breeuwse teksten opgenomen die 
we opnieuw vertaald hebben. Veel 
van de poëzie wordt tweetalig ge-
presenteerd.”
Kol Chochma bevat bijdragen 
van de rabbijnen Awraham Soe-
tendorp, Marianne van Praag, 
Menno ten Brink, Corrie Zeidler, 
Albert Ringer, Tamarah Benima 
en Kineret Sittig zelf.
Het boek kon gerealiseerd wor-
den dankzij particuliere giften. 
Deze manier van financieren 
maakt het mogelijk dat voor ko-
mend najaar een machzor voor 
Ne’ila (de afsluitende dienst van 
Jom Kipoer) kan verschijnen. Ki-
neret verwacht dat zo op termijn 
voor alle diensten van de Hoge 
Feestdagen gebedenboeken gere-
aliseerd zullen worden, bij elkaar 
een complete machzor voor de 
Hoge Feestdagen. 
Belangstellenden kunnen een 
exemplaar van de bundel Kol 
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Foto: Kine Sittig
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De verstopte boekrol
Het verhaal van de boekrol Esther

verteld door Henk en Doron Ros

Dit jaar zal tijdens het Poeriemfeest in de kleine sy-
nagoge van Mevo Horon in Israël (een kleine moshav 
in de buurt van Jeruzalem)weer de boekrol Esther 
gelezen worden. Deze keer zal echter uit een speci-
ale boekrol gelezen worden. Een boekrol namelijk 
met een bijzonder verhaal, een boekrol uit Neder-
land, voor de oorlog in bezit van de Joodse familie 
Bobbe. Vader Benjamin Bobbe had de boekrol vlak 
voor de deportatie van het gezin (vader, moeder en 
3 kinderen) in de schoorsteen verstopt, vanuit de 
verwachting dit kostbare familiebezit op deze ma-
nier te behouden tot na de oorlog. Tevergeefs, zou 
blijken. De gruwelijk waarheid is dat het gezin via 
Westerbork op transport werd gezet naar de vernie-
tigingskampen. Het hele gezin, ook hun dochter met 
haar man en dochtertje en hun zoon met zijn vrouw 
en twee zoontjes werden vermoord. De boekrol bleef 
bewaard.

JagDaF

Chochma bestellen door een mail te sturen naar 
chochmaproject@gmail.com, Een donatie (richtbe-
drag € 15, inclusief verzendkosten) wordt zeer op 

Uit: Woorden van Wijsheid

Synagoge van Mevo Horon Israël

prijs gesteld. Het geld komt ten goede aan de uitvoe-
ring van het vervolgproject. 
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JagDaF

Wat is het verhaal van deze 
boekrol?
Het verhaal begint met de Haagse 
familie Ros, vredig wonend in het 
toen nog kleine kustplaatsje Duin-
dorp, vlakbij de oude kern van 
Scheveningen. Het was een mooi 
dorp en het leven werd er als goed 
ervaren. De meeste bewoners wa-
ren praktiserende christenen en 
ging trouw ter kerke. Vader Ros 
ging, zoals veel kinderen in het 
dorp, op zijn 13e (1901) werken op 
een vissersboot (logger). Destijds 
lagen de vissersboten nog met 
hun vlakke bodem op het strand 
en werden met paarden de zee 
in getrokken. De mannen waren 
soms maanden op zee en niemand 
hoorde taal nog teken van ze. Ze 
voeren soms naar Newfoundland, 
soms naar Scandinavië. Velen 
kwamen nooit terug. Ieder jaar 
verging er wel een schip in een 
zware storm. 
Totdat de oorlog uitbreekt. En 
dan blijkt, dat de familie Ros, 
zoals vele Scheveningers in de 
door de Duitsers te bouwen ver-
dedigingslinie, de ‘Atlantikwall’, 
woont. In november 1942 krijgen 
ze het dwangbevel van de Duitse 
bezetter, in samenwerking met de 
gemeente Den Haag om hun huis 
ter verlaten. Duizenden bewoners 
worden geëvacueerd.

Van vader op zoon op klein-
zoon
Het is Henk Ros (Den Haag, 
1953), de kleinzoon, die uitein-
delijk het verhaal van de boekrol 
Esther kan vertellen.

Henk: “Ik heb het verhaal 
van mijn vader gehoord, 
die toen 15 jaar was en 
bezig was met zijn MULO 
examen. In het begin van 
de oorlog ging het leven 
nog zo’n beetje zijn gewo-
ne gang. Mijn grootvader 
was gestopt met varen en 
huisschilder geworden en 
schilderde en onderhield 
huizen in het dorp Sche-
veningen. Twee broers 
van mijn vader waren bij 
een razzia al opgepakt en 
op transport gezet naar 
een werkkamp (‘Arbeit-
slager’) in Duitsland. Het 
leven kreeg echter hele-
maal een nare wending 
toen mijn grootvader van 
de gemeente Den Haag 
een bericht ontving dat ze 
moesten verhuizen naar een tij-
delijke woning in Den Haag. De 
familie werd een huis toegewe-
zen in Den Haag, in de Repelae-
rstraat 80. (Dit huis staat er nog 
steeds en is aan de buitenzijde 
nagenoeg niet veranderd). Mijn 
grootvader ging te voet (januari 
1943) op verkenning uit en trof de 
toenmalige bewoners, de Joodse 
familie Bobbe. Zij moesten zich 
binnen afzienbare tijd melden bij 
een verzamelplaats in Den Haag 
met achterlating van alle huis-
raad. Ze mochen alleen een klei-
ne tas of koffer meenemen met 
persoonlijke spullen als sieraden 
enz. De familie verkeerde in de 
veronderstelling dat zij na ver-
loop van tijd weer terug zou keren 

naar hun huis. Benjamin Bobbe 
(51 jaar) en zijn vrouw Mietje de 
Winter hadden drie kinderen: Ja-
cob Levie Bobbe (13 jaar) en twee 
kinderen die al getrouwd waren 
en elders in Den Haag woonden. 
Sophia 28 jaar, gehuwd met Har-
tog de Jong en dochtertje Roosje. 
en zoon Michel Bobbe (30 jr), ge-
trouwd met Eva Fuld en hun twee 
zoontjes Louis en Benjamin. Ben-
jamin Bobbe vroeg mijn grootva-
der goed op hun huisraad te pas-
sen. Ook vertelde hij, dat hij iets 
heel bijzonders had verstopt in de 
schoorsteen. Het bleek een boek-
rol Esther te zijn, een kostbaar 
familiebezit. Mijn grootvader had 
weinig kennis van het Jodendom, 
maar hij begreep dat het een deel 

Megillat Esther van de Joodse familie 
Bobbe 

foto: Henk Ros
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van de Joodse Bijbel moest zijn en 
hij nam zich voor er goed voor te 
zorgen.
Toen mijn grootouders zich een 
maand later vestigden in het huis 
van de afgevoerde Joodse familie 
heeft hij de boekrol op een andere 
plek verstopt en bewaard tot de 
familie Bobbe weer terug zou ko-
men. Maar de familie Bobbe keer-
de nooit meer terug. Mijn groot-
ouders en ook mijn vader gingen 
eind 1946 terug naar hun oude, 
dichtgespijkerde huis in Duin-
dorp. De boekrol verhuisde mee.
Mijn grootouders gaven in 1960 
de boekrol ter bewaring aan mijn 
vader, die de rol in 1990 aan mij 
doorgaf. Ik was op mijn 18e voor 
een paar weken in een kibboets 
in Noord Israël gaan werken en 
in de jaren 80 hebben wij, mijn 
toenmalige vriendin en ik, enkele 
jaren als verpleegkundigen in Is-
rael gewerkt. De boekrol had nog 
steeds geen bestemming en bleef 
bewaard in Nederland. 

Naar Israël
De rol was enigszins beschadigd 
geraakt. Een van de handvatten 
van de rol was afgebroken. In 
2018 is de rol door de Utrecht-
se museaal restaurateur Peter 
Kipp gerestaureerd. Het rechter 
handvat is vervangen en met 3D 
scanning gekopieerd van het an-
dere handvat. Rond april 2018 
was dit gereed en er zijn twee 
strookjes materiaal aan begin en 
einde toegevoegd. De tekst van 
het Boek Esther begon namelijk 
direct bij het openen van de rol 

en was daardoor kwetsbaar voor 
beschadiging. De handgeschreven 
tekst op perkament is ondanks de 
voortschrijdende tijd kwalitatief 
goed gebleven.
Nu, 75 jaar later, hebben mijn 
zoon Doron en ik op voorstel van 
Frank Levy in Ramat Gan (af-
komstig uit de Achterhoek, zijn 
grootvader was actief lid geweest 
van de Joodse gemeente in Ter-
borg) de boekrol Esther gedoneerd 
aan Mevo Horon, een klein dorpje 
(moshav) dichtbij Jeruzalem. Als 
eerbetoon aan de familie Bobbe 
uit Den Haag.
De synagoge van Mevo Horon is 
een replica van de synagoge van 
Terborg (Achterhoek). De syna-
goge in Terborg dateerde uit 1905 
en veel Joodse burgers uit Varsse-
veld en Terborg maakten gebruik 
van deze synagoge. De synagoge 

in Terborg werd in de oorlog door 
een foute inschatting van de Brit-
se RAF getroffen door een bom 
en met de grond gelijk gemaakt. 
Wel werden de belangrijke boek-
rollen gered uit de synagoge. De 
synagoge uit Terborg is op basis 
van beschikbare bouwtekeningen 
in Mevo Horon herbouwd en inge-
wijd in 2018. Op 28 oktober 2018 
hebben Doron en ik de boekrol Es-
ther overgedragen aan de moshav 
in Israël. Tevens staan daar de 
drie wetsrollen met hun zilveren 
siertorentjes en aanwijsvinger 
(Jad) uit de voormalige synagoge 
van Terborg. Het is dus de bedoe-
ling dat dit jaar met Poeriem het 
verhaal over koningin Esther uit 
deze rol gelezen zal worden. Zo 
heeft deze rol na 75 jaar tot onze 
vreugde weer een plaats gekregen 
in een Joodse gemeente.”

Frank Levy in gesprek met vertegenwoordiger van Horon

JagDaF
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Het thema van de jaarlijkse in-
terreligieuze lichtceremonie van 
het Platform Religie en Levens-
beschouwing* in Groningen in 
december jl. was geborgenheid. 
Voor ‘het Jodendom’ sprak Annet 
Helmink. Hieronder volgt een ver-
korte versie van haar bijdrage.

“Met behulp van drie van voor 
mij belangrijke pijlers van de To-
rah wil ik invulling geven aan het 
begrip geborgenheid. Deze drie 
pijlers zijn emoena, geloof, bita-
chon, vertrouwen en hisjtadloet, 
inspanningen. 
Emoena is het geloof in G’d, in 
de uniciteit van één G’d, in het 
bestaan van G’d en in het geloof, 
dat G’d altijd in alwetendheid en 
voorzienigheid aanwezig is en dat 
alles bestaat met reden. Dat ge-
loof kan zijn doorgegeven of ont-
staan door te lezen en te leren en 
te bidden en erover te spreken, 
maar kan ook diep van binnen in 
je aanwezig zijn zonder er vorm 
aan te kunnen geven in de uiter-
lijke wereld. Hoe dan ook met je 
wezen verweven, je ontkomt er 
niet aan om er naar te leven. Het 
neemt zijn plaats in en je geeft er 
ruimte aan. In welke mate dan 
ook. Wanneer je bewust volgens 
emoena leeft, houd je bij alles G’d, 
HaSjem, de Eeuwige, voor ogen. 
Als je onbewust volgens emoena 
leeft, leef je zonder dat je expli-
ciet weet waar de oorsprong van 
je leefwijze ligt.
Het Jodendom kent vele ver-
schillende manieren van leven, 
van beleven. Daar kunnen grote 

Geborgenheid

verschillen in zichtbaar zijn in 
de uiterlijke wereld. Maar wat 
gezamenlijk is, is het gevoel van 
verbonden zijn, het voelen van 
dezelfde wortels, hoe verschillend 
ook gevoed. In het Nederlands is 
er de uitdrukking: ‘eerst zien, dan 
geloven’. in het Jodendom geldt: 
‘eerst doen, dan zien/geloven.’

Het tweede woord is bitachon, 
vertrouwen, maar ook geborgen-
heid, veiligheid, vastigheid. 
In december werd uit de Torah 
het gedeelte gelezen waarin Yo-
sef tot het inzicht komt dat als hij 
niet door zijn broers was losge-
rukt uit de geborgenheid van zijn 
leven bij zijn vader Jacob en zijn 
broers en zuster, hij niet in de put 
was gegooid, niet verkocht was 
als slaaf, niet beschuldigd was 
van aanranding door de vrouw 
van Potifar en daarop in de ge-
vangenis was gegooid, niet bege-
nadigd was geweest met de gave 
van droomuitlegging, niet was 
aangesteld als vertegenwoordiger 

van de farao, hij niet zijn dierbare 
familie had kunnen helpen tijdens 
de vele jaren van hongersnood. 
Hij zag in een keer het grotere 
verband en zijn vertrouwen bleek 
niet ongegrond. Ondanks zijn vele 
jaren van afzondering was hij zich 
verbonden blijven voelen met zijn 
wortels, vertrouwde hij er op dat 
de Eeuwige hem niet verlaten had 
en hem gedragen had en had hij 
zijn leven zo goed mogelijk geleid. 
Hij had, naar wat hij kon en waar-
in zijn talenten lagen zijn leven zo 
zinvol mogelijk vormgegeven. 
Zijn inspanningen, in het He-
breeuws hisjtadloet, (het derde 
woord) waren niet voor niets ge-
weest. Behalve dat hem veel na-
righeid was overkomen werd hij 
ook gedragen door vertrouwen 
en uiteindelijk vervuld van groot 
geluk. En dan spreekt men van 
bitachon, een vertrouwen dat het 
rationele ver te boven gaat. On-
voorwaardelijke erkenning dat de 
Eeuwige bij alles wat je ervaart en 
voelt aanwezig is in je leven. Zon-
der direct bewijs.

Als Joodse gemeenschap proberen 
wij geborgenheid aan elkaar te 
geven en aan hen die zich verder 
van onze gemeente bevinden. Dat 
lukt niet altijd, want dat is een 
ingewikkeld en soms ongrijpbaar 
proces, maar we proberen het. We 
merken dat op de goede momen-
ten deze waarden groeien en de 
saamhorigheid en geborgenheid 
groter, sterker worden, wij ons 
veiliger voelen. Maar het maakt 
ons ook kwetsbaarder.

Flyer platform religie en  
levensbeschouwing Groningen

door Annet Helmink



26 JaG29 maart jaargang 32 nummer 1

Helaas blijkt te vaak dat men zich 
ook ten onrechte veilig kan voe-
len. 
Nog geen twee maanden geleden 
werden in Pittsburgh elf bezoe-
kers van de Tree of Life Synago-
gue tijdens een dienst doodgescho-
ten. Hoe wrang dat op deze plek 
waar zij zich het meest geborgen 
moeten kunnen voelen zij uit het 
leven werden gerukt. Er is veel 
steun betuigd, uit alle hoeken van 
de aarde, uit alle windrichtingen 
en richtingen van levensovertui-
gingen. Er worden veel gebeden 
uitgesproken om de nabestaan-
den en bezoekers, als ook aan de 
toen aanwezige reddende agenten 
de kracht te geven om te herstel-
len en weer vertrouwen te krij-
gen. De door hen gekozen naam, 
De Levensboom, Ets Chajiem 
zoals deze in Gan Eden werd ge-
noemd, getuigt van hun intenties 
en hun inspanningen: zij willen de 
boom van het leven onderhouden, 
de boom die hen wortels geeft, 
kracht, bescherming en vruchtop-
brengst. Mogen zij doorgaan.

Met enige zelfspot noem ik mijn 
eigen tuin regelmatig een para-
dijsje, want daar wordt in mijn 
omgeving verschillend over ge-
dacht. Hier heb ik zoveel moge-
lijk geprobeerd om teveel terras 
te vermijden en met enige aan-
sporing en af en toe wat beheer 
doe ik een poging een evenwicht 
te vinden tussen bomen, planten, 
bodembedekking, dieren, vogels, 
insecten. Wanneer ik wat kan 
mediteren in mijn tuin, links en 

rechts van alles zie vliegen en 
hippen, kan plukken van de drui-
venstruik, de frambozenstokken 
en de appelbomen en mijn tuin 
overzie, voel ik mij een gezegend 
mens. Zo probeer ik de balans te 
vinden tussen hisjtadloet en bita-
chon, inspanning en vertrouwen, 
doe ik pogingen te onderzoeken 
en te begrijpen waarom de dingen 
gebeuren zoals ze gebeuren.
Zoals, toen ik voelde dat er op 
mij een beroep werd gedaan om 
een paar buitenlandse Joodse  
studenten onderdak te bieden en 
met hen sjabbat te houden. Het 
vergde inspanningen van mij en 
ik leverde tijdelijk veel comfort 
in. Maar het heeft ook mijn leven 
in die periode verrijkt met verha-
len en recepten. De gezelligheid 
van samen koken en eten gaf niet 
alleen hen, maar ook mij een ge-
borgen gevoel. Vanuit hun al dan 
niet bewuste emoena en bitachon 
durfden zij te vragen, soms wat 
schoorvoetend, of het goed was 
dat andere, mij nog onbekende 
studenten ook meekwamen voor 
sjabbat. Als Joodse gemeenschap 
hebben wij geborgenheid kun-
nen bieden zonder iets terug te 
verwachten, ongeacht hun ach-
tergrond, hun religieuze betrok-
kenheid. Waar het om gaat is 
dat recht wordt gedaan aan hun 
vertrouwen en zoeken naar ge-
borgenheid. Dat zij zich in veilig-
heid kunnen ontwikkelen. Dat 
de wereld een beetje completer is  
gemaakt.
Elk moment dat je een ander ge-
borgenheid kan laten voelen, kan 

je zelf gehechtheid ervaren. Je 
gehecht kunnen voelen en je ver-
binden in een groter verband, dat 
ervaar ik als een groot goed, een 
levensbestemming.
Ik hoop ook dat deze studenten - 
door te merken dat ons netwerk 
werkt als dit actief wordt opge-
pakt - later, zelf, in een andere 
situatie in staat zullen zijn ande-
ren weer op te nemen in diezelfde 
verbondenheid die ons leven zo 
waardevol maakt.” 

JagDaF

 * zie ook: 
https://platform-groningen.nl/ 
category/activiteiten/ 
en 
https://platform-groningen.nl/
page/4/
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Toen ik afgelopen decem-
ber bij de brit mila van 
het jongste zoontje van 
de rabbijn was, zag ik iets 
waar ik plots even goed 
naar bleef kijken. Ik vroeg 
aan een man die naast me 
stond: “Is dit niet een fan-
tastisch beeld?” Ik nam er 
een foto van. Het ging om 
de stang van de kapstok 
die doorgebogen was. Later vertel-
de ik erover aan mijn dochtertje. 

Er was eens een bijeenkomst 
van kapstokstangen. Elke kap-
stokstang was uitgenodigd. En 
iedereen kwam! Je had stangen 
van hout, van koper, van ijzer. 
Eentje was van kunststof. Je had 
dikke stangen, maar ook dunne. 
Grote en kleine. Stangen van ex-
tra duur materiaal; die keken het 
meest trots rond. Sjiek hoor. Som-
migen hadden glittertjes, ook zij 
hadden veel bekijks. De stangen 
die wat genegeerd werden, waren 
de gebutsten, de doorgezakten, de 
afgebladderden. Niemand wou bij 
ze staan. Ze kwamen in een apart 
hoekje terecht. 
Nu was het zo dat Die Ene zou ko-
men. Die Ene Allerbelangrijkste 
Stang. De Opperstang. Niemand 
wist hoe hij eruit zag. Iedereen 
had het erover, want vandaag 
kregen ze hem te zien! Ze hadden 
al veel over hem gehoord. Wijs dat 
ie was. Prachtig kon ie vertellen. 
Mooie uitspraken. En hoe zou hij 
eruit zien? Misschien was hij wel 
van goud! Of met diamanten be-
zet. 

De doorgebogen kapstokstang
Een verhaal  

De stangen keken wat ongeduldig 
om zich heen. Wanneer kwam hij 
nou? Ze stonden allemaal goed 
rechtop, wachtend bij het podium. 
Opeens voelden ze, hoe een stang 
er langs probeerde te komen. Het 
was een oude doorgezakte stang, 
geknakt zou ik bijna willen zeg-
gen. Geïrriteerd lieten ze hem 
door. Wat deed die stang hier zo 
dicht bij het podium? Kon hij niet 
naar die andere aftandse stangen 
in het hoekje? Dit was niet zijn 
plek. Ontzet keken ze toe hoe deze 
stang op het podium ging staan. 
Hoe durfde hij?! Maar toen hij 
begon te spreken, herkenden alle 
stangen direct zijn stem. Dit kon 
niet waar zijn. Was dit…de Op-
perstang?

Het was muisstil toen hij begon te 
spreken: “Ik zie het wel, jullie den-
ken dat ik er niet waardig genoeg 
uitzie om hier te staan. Ik ben veel 
gebruikt. Ik ben niet meer recht of 
blinkend. Maar wat als ik er nog 
uit zou zien als nieuw? Wat voor 
een leven had ik dan gehad? Stel 
dat er maar een enkele jas aan je 
heeft gehangen. Dan bladdert je 

verf niet af, je hebt geen 
krassen, dat niet. Maar is 
dat het beste? Wat denken 
jullie wat het allermooiste 
is in een kapstokstang zijn 
bestaan? Wanneer er veel 
mensen bij elkaar komen. 
Dat ze hun jassen aan je 
ophangen. Zoveel jassen 
dat je begint door te zak-
ken. Is dat niet het beeld 

van het goede leven? Zou je de 
tekenen daarvan niet met dank-
baarheid en blijdschap dragen?”

Beschaamd keken de rechte stan-
gen elkaar aan. En wilden allen 
toen plots naar dat hoekje waar 
de oude en kromme stangen ston-
den, om van ze te leren. En toen 
kwamen de verhalen van de ge-
butsten. Waardoor en wanneer ze 
doorgezakt waren. Een stang ver-
telde dat hij bij een steeds groter 
wordend gezin woonde. Een ander 
vertelde lachend dat hij bijna ge-
knapt was bij een brit mila. En 
dat hij die zware wollen overjas 
van opa Jitschak nog maar net 
had kunnen houden. En weer een 
andere stang die door shabbes on-
der de krassen zat. 

Vanaf toen bekeken de kapstok-
stangen elkaar met hele andere 
ogen. Wanneer ze een stang te-
genkwamen waar je aan kon zien 
dat hij goed gebruikt werd, dan 
groeten ze die met respect. Daar 
is er weer eentje dachten ze: een 
beeld van het goede leven.

foto: Emely Wortel

door Emily Hoogma-Wortel



28 JaG29 maart jaargang 32 nummer 1

Men Neme
door Ruthy Schabbing

Kibbesoep met matzeballen
Eigenlijk had ik in mijn hoofd al 
lang een heel ander recept ge-
schreven voor dit nummer. Afge-
lopen week kreeg ik echter een 
krantenknipsel van mijn buur-
vrouw over Maimonides. Deze 
middeleeuwse Joodse filosoof en 
arts kende kibbesoep genees-
krachtige werkingen toe. En laat 
Nederland nu net op het moment 
dat ik dit stukje schrijf zuchten 
onder een griepgolf. 
Natuurlijk hebben onze moeders 
allemaal kippensoep voor ons ge-
maakt toen we als kind rillend en 
hoestend onze kussens lagen vol 
te snotteren. En uiteraard noem-
den we het door onze snotneuzen 
op dat moment allemaal ‘kibbe-
soep’. Daarom deze keer mijn ver-
sie van kippensoep. En vooruit, 
omdat het tegen de tijd dat dit 
nummer uit komt bijna Pesach is, 
met kneidlach (matseballen).

Men neme:
1 soepkip
1 grote ui, in partjes of blokjes
5 tenen knoflook, gesnipperd of in 
plakjes
1 grote wortel in plakjes
1 dikke prei in ringen
2 stengels bleekselderij
1 stukje gember in plakjes 
Een paar laurierblaadjes
Een bosje selderij
Een bosje peterselie
Zout en peper
Was de kip en zet hem in een gro-
te soeppan op het vuur samen met 
de ui, knoflook, laurier en gem-
ber. Vul de pan af met water maar 
houd er rekening mee dat de rest 
van de groente er ook nog in past. 
Breng de soep aan de kook en zet 
de pan dan op een klein pitje en 
zorg dat hij net tegen de kook 
aan blijft. Zet het deksel op een 
kiertje, dan blijft je soep helder. 
Mocht er toch ‘schuim’ op je soep 
staan, schep het er dan af. Je wilt 

tenslotte geen troe-
bele bouillon! Laat 
de soep zo een paar 
uur trekken en voeg 
dan de rest van de 
groenten (behalve 
de selderij en pe-
terselie) toe. Breng 
weer zachtjes aan de 
kook en haal de kip 
uit de soep en wan-
neer deze voldoende 

is afgekoeld haal je het vlees van 
de botten en trekt het met twee 
vorken uit elkaar. Ik hou van de 
vellen en het vet maar als je daar 
niet van houdt laat je dat weg en 
wat je er vervolgens mee doet wil 
ik liever niet weten. Doe het vlees 
terug in de soep en voeg de fijn-
gehakte peterselie en selderij toe. 
Proef je soep en maak af met zout 
en peper naar smaak.

Kneidlach
125 gram matsemeel
4 eieren
Snufje zout en peper

Klop in een kom de eieren los en 
voeg matsemeel, zout en peper 
toe. Voeg een paar lepels van je 
kippenbouillon toe (met een beet-
je van het drijvende vet, dan plakt 
het straks niet zo aan je handen) 
tot je een mooi werkbaar deegje 
hebt en laat het een half uurtje 
in de koelkast rusten. Breng een 
pannetje met gezouten water aan 
de kook en draai met natte han-
den van je deegje balletjes die je in 
het kokende water doet. Doe het 
deksel op de pan en laat je mat-
seballen zachtjes een kwartiertje 
koken. Schep ze met een schuim-
spaan voorzichtig uit de pan en 
serveer ze in de kippensoep.
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Loeach

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

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

E-mail: ietschabbing@hotmail.com

Friesland
24 april Mifgasjiem: vanaf 10.30 uur. Restau-
rant de Koningshof, Prinsessenweg 1, 8443 DN 
Heerenveen. Gezellige muziek door Lien Braaf. In-
clusief matze-lunch. Vóór 12 april aanmelden door 
€12,50 over te maken op bankrekening NL03 ABNA 
0502392800 t.n.v. A.H.G.Pool, Leeuwarden, met ver-
melding van de datum 24 april.

28 april Leeuwarden: Open Joodse Huizen

8 mei Mifgasjiem: vanaf 10.30 uur. Restaurant de 
Koningshof, Prinsessenweg 1, 8443 DN Heerenveen. 
Het JMW Actua-team verzorgt deze morgen. Afslui-
tend lunch. Vóór 1 mei aanmelden door €12,50 over 
te maken op bankrekening NL03 ABNA 0502392800 
t.n.v. A.H.G.Pool, Leeuwarden, met vermelding van 
de datum 8 mei.

26 mei, viering van de 71ste Onafhankelijk-
heidsdag van Israël. Plaats: Zaal Enzo, Kalver-
dijkje 77c, 8924 JJ Leeuwarden, aanvang 15.00 uur. 
Info: ietschabbing@hotmail.com

12 juni Mifgasjiem organiseert een uitstapje. Meer 
informatie volgt nog

Groningen
Synagoge, Folkingestraat 60, 9711 JZ Groningen. 
Entree instap-rondleiding € 5, -, kinderen t/m 16 
jaar gratis. Afspraak voor groepen email info@syna-
gogegroningen.nl. Tel. 06 2819 2619 op werkdagen 
tussen 13.00-17.00 uur. Openingstijden dinsdag t/m 
vrijdag en zondag 13.00-17.00 uur. Voor informatie 
www.synagogegroningen.nl

Drenthe
Synagoge Zuidlaren, Zuiderstraat 1
28 april, 15.00 uur: Lucette van de Berg zingt Jid-
dische liederen van vergankelijkheid.

16 juni, 15.00 uur: Opperrabbijn B. Jacobs van het 
Inter Provenciaal Opperrabinaat van het NIK geeft 
een lezing over Sjavoeot. 
Voor alle activiteiten is reserveren gewenst: info@
synagogezuidlaren.nl of tel. 06 54688177.

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

Elders in het land
Museum Sjoel Elburg is te bezichtigen. Info www.
sjoelelburg.nl of info@sjoelelburg.nl
Van 11 januari t/m 4 mei een tentoonstelling van 
het werk van Sal Meijer (1870-1965).
Van 10 mei t/m 14 september de expositie Sjier 
Hasjiriem ( Hooglied), 20 grote doeken van de tex-
tielkunstenares Jackie Howard, gecombineerd 
met beelden rond dit thema van Feico Hajonides.

Amsterdam Joods Cultureel Kwartier
Het Joods Historisch Museum, het JHM Kinder-
museum, de Portugese Synagoge en de Hollandsche 
Schouwburg vormen samen het Joods Cultureel 
Kwartier, waar u met één kaartje van alle vier kunt 
genieten. Voor info over tentoonstellingen en evene-
menten in het Joods Cultureel Kwartier, zie www.
jhm.nl en www.jhmkindermuseum.nl 

In het Joods Historisch Museum is t/m 31 de-
cember 2020.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.
T/m 2 september, ‘Leven voor fotografie’, foto’s van 
Maria Austria. En van 
Van 29 maart t/m 25 augustus, Kabbala, de kunst 
van Joodse Mystiek.
In het Kindermuseum in het JHM is t/m sep-
tember 2019 Ruben en de Ark van Noach, op 19 
april tussen 10.00 en 17.00 uur matzes bakken, op 
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Joodse Feesten 

en treurdagen

19 april    begin jomtov, 20.30 uur, eerste Seideravond.
20 april   eerste dag Pesach, tweede Seideravond, Omertelling eerste dag.
21 april   tweede dag Pesach
25 april   begin jomtov, 19.30 uur
26 april   zevende dag Pesach, begin sjabbat 19.30 uur
27 april   Sjabbat, achtste dag Pesach.
2 mei    Jom Hasjoa, herdenking Holocaust.
4 mei    Dodenherdenking.
5 mei    Bevrijdingsdag.
8 mei    Jom Hazikaron, herdenking slachtoffers Israël.
9 mei    Jom Ha’atsmaoet. Onafhankelijkheidsdag Israël.
23 mei    Lag Ba’Omer.
2 juni    Jom Jerusjalajiem, hereniging van Jeruzalem
9 juni    eerste dag, Sjawoeot, Wekenfeest, 
10 juni    tweede dag Wekenfeest

28 april 14.00-15.30 uur Mindfulkids,en op 1 mei 
Creëer een geheime wereld met letters, en op 2 mei 
maak je eigen geluksamulet.

Kaarslicht concerten in de Potugese Synagoge 
van 20.00 tot 21.00 uur
28 maart Carolyn Enger
11 april Yuri Honing, Acoustic Quartet
27 juni Brisk.
8 mei instaprondleiding in Ets Chaïm.

Nationaal Holocaust Museum,
T/m 31 december 2019 ‘Kom vanavond met ver-
halen’. 
T/m 6 oktober De Jodenvervolging in Nederland 
foto’s van 1940 tot 1945.
Film vertoningen van 14.00-16.00 uur. Op 31 
maart, de film Forgotten Soldier, op 
18 april, de film De Joodse Bruiloft.
Op 14 april vertelt Emanuel (Flip) Delmonte over 
onderduik ( in gebarentaal met tolk).
Sjoeldiensten
In Leeuwarden worden sjoeldiensten gehouden in de 
synagoge Slotmakersstraat 16. Voor informatie 

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-Neder-
land (PJGNN)
Elke drie weken sjabbatochtend- of vrijdagavond-
dienst in de synagoge Zuidlaren. 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 Fol-
kingestraat. De woensdagavond voorafgaand aan de 
sjoeldienst is er een lernavond over de sidra van de 
week. Voor informatie over de diensten en de lern-
avonden kunt u mailen naar info@nig-groningen.nl. 
Bezoek onze website: www.nig-groningen.nl.

Voor informatie over de Joodse Gemeente in Dren-
the: mevr. Friedejet van Blankenstein, tel. 0592 
357149.

JagDaF
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