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IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Behalve de treur- en vastendag op 
de negende Aw:  Tisja be’Aw  (Ver-
woesting van de Tempel) op 27 juli, is 
de zomer ‘leeg’, tot aan Rosj Hasjana 
op 16/17 september. Deze negende 
Aw is wel de droevigste vastendag 
van het joodse kalenderjaar. Het gaat 
niet alleen om de verwoesting van de 
tempel in Jeruzalem maar – volgens 
mondelinge overlevering – hebben 
veel rampen die het Joodse volk in de 
loop der tijden troffen, op deze dag 
plaatsgevonden.
Voorafgaand aan de negende Aw is 17 
Tammoez (6 juli) ook een vastendag 
omdat op die dag de stadsmuur van 
Jeruzalem door de vijand doorbroken 
werd: de val van Jeruzalem (586 voor 
de gewone jaartelling). Gedurende 
drie weken, tot en met de negende 
Aw worden er geen feesten gevierd, 
geen huwelijken gesloten, koopt men 
geen nieuwe kleren en knipt men zijn 
haar niet. De avond voor Tisja be’Aw 
eet men een hard gekookt ei en ronde 
krakelingen als teken van rouw.

In dit nummer vraag ik uw bijzondere 
aandacht voor een ‘gesproken’ 
reisverslag van Garmt en Thilde 
Stuiveling van een reis naar Israël 
die zij in 1962 maakten; haarscherpe 
waarneming met ontroerende 
ervaringen.

Anjo Mutsaars heeft haar uiterste best 
gedaan om dat wat in ‘Men neme’ 
staat beschreven te illustreren; een 
eenvoudig techniekje dat moeilijk te 
beschrijven valt.

En u kunt weer meeleven met een 
van origine Duitse jood die in de ne-
gentiende eeuw ‘chief’ bij de Indianen 
wordt in Acoma (New Mexico, VS): 
Don Solomono, alias Solomon Bibo uit 
Brakel, Westfalen.

Ik wens u een mooie zomer, een goe-
de vakantie of een prettig thuisverblijf!

Ruth Lipschits-de Leeuwe

Het volgende nummer van JaGDaF 
verschijnt met Rosj Hasjana.

Redactioneel     2

O.R.T.      3

1962: Impressies van een Israël-reis 5

Kleurrijk buurten in de Folkinge-
straat     10

Persbericht   11

Jom Ha'atsmaoet in Leeuwarden 12

Huldiging van een bijzondere man 13

De vreemde zaak van Don Solo-
mono     14

Men Neme   20

JJF - Haboniem   22

Platform Levensbeschouwing Provin-
cie Groningen i.o.  24

Serge' s Media Hype  26

De negende Aw   27

Jaarlijks uitstapje Joodse Gemeente 
Groningen   28

Loeach    30

Joodse feest- en treurdagen 5764/
2004    31



2 JaG10 juli jaargang 17, nummer 4 DaF 21 tammoez jaargang 17, nummer 4 3

O.R.T.

door rabbijn S. Evers

Vorig jaar heb ik jullie uitvoerig 
verteld over het huwelijk van mijn 
oudste zoon Menachem met Pessy 
in New York. De vrijdagochtend na 
Sjawoe'ot kregen we het telefoontje 
waar we al een tijdje op zaten te 
wachten. We wisten dat Pessy 
rond deze datum uitgerekend was, 
maar toen mijn vrouw de dag voor 
jom tov met Menachem sprak, 
bleek niet uit zijn woorden dat 
het toch al een beetje begonnen 
was. We hadden met Menachem 
afgesproken dat we de telefoon 
mee naar boven zouden nemen en 
dat hij any time mocht bellen als 
hij nieuws had. Maar dat waren 
we vergeten na de drukte van het 
opruimen van twee dagen jom tov 
en ook mijn mobiel stond beneden 
in de oplader. Gelukkig wilde mijn 
Osher Levy ‘s ochtends een fles 
hebben waardoor ik naar beneden 
moest om die voor hem klaar te 
maken. En daar ging de telefoon: 
“mazzal tov”, Menachem aan 
de lijn: “ je hebt een kleinzoon, 
geboren de eerste nacht van 
Sjawoe’ot, dus een echt jom-
tovkind. Moeder en zoon maken 
het goed.” Hij had al midden in de 
nacht geprobeerd te bellen, maar 
de telefoons lagen beneden en 
wij hebben niets gehoord. Ik heb 
Menachem meteen meegenomen 
naar boven en daar heeft hij 
uitvoerig verslag gedaan aan 
zijn moeder over de bevalling.  
Ze waren met de auto naar het 
ziekenhuis gegaan rond een uur of 
11 en tegen 1.30 uur is de kleine 
geboren. (Ja, je leest het goed, 
met de auto. Dat is in dit geval 

geen enkel probleem en volgens 
de meeste rabbijnen is het ook 
toegestaan dat de vader meegaat 
ter ondersteuning van zijn vrouw.)

Die vrijdag is er heel veel 
getelefoneerd vanuit ons huis, over 
de hele wereld, naar Amerika, 
naar Israël, naar Engeland, naar 
Zuid Afrika. Dan ben je wel blij 
met zo’n goedkoop inbelnummer. 
In de loop van de vrijdag werd 
duidelijk dat Menachem het heel 
fijn zou vinden als ik de baby 
vast zou houden bij de brith mila. 
Maar er was een klein probleem, 
mijn paspoort was een paar 
dagen eerder verlopen en ik had 
het keurig op tijd verlengd, maar 
vrijdag bleek op het gemeentehuis 
dat ik mevrouw Evers geworden 
was!! Daar kom je niet zo ver 
mee. Bovendien bestaat er altijd 
de kans dat de baby geel wordt 
dus het had geen zin om vrijdag 
al te boeken. Sjabbat, zondag 
en maandag (Pinksteren) kon 
er niets geregeld worden. Wel 
hielden we intensief contact met 
Menachem en hoorden we dat 
alles goed was met de baby en 
dat de brith gewoon op de achtste 
dag, woensdag (2 juni) kon plaats 
vinden. Dus dinsdagochtend 
zat ik bij mijn reisbureau.  

Natuurlijk had ik via internet 
al van alles bekeken, maar of 
het was onbetaalbaar duur of 
het klopte niet met wat ik wilde. 
Via het reisbureau bleek het wel 
mogelijk en dinsdagavond zat ik 
in het vliegtuig naar New York, op 
weg naar mijn eerste kleinzoon! 

Een goede vlucht gehad en per 
taxi naar de Lubavitcherwijk 
‘Crown Heights’ van New York.  
Mijn een na oudste Jossi, die daar 
leert, heb ik gebeld en samen met 
hem ben ik naar het huis van 
Menachems schoonouders gegaan 
en daar heb ik mijn kleinzoon in 
handen gehad. Wel een ervaring 
hoor, je eerste kleinzoon! Het 
was trouwens wel een bekend 
gezicht. Ik ben er niet goed in om 
te herkennen op wie hij lijkt, maar 
het was wel een vertrouwd koppie. 
Woensdagochtend ben ik na het 
dawwennen samen met Jossi naar 
het graf van de Rebbe gegaan 
om daar te dawwennen. Het is 
een oude joodse traditie om de 
graven van grote geleerden te 
bezoeken en daar gebeden uit te 
spreken. Vanzelfsprekend heb 
ik ook mijn kleinzoon in mijn 
gebeden meegenomen. Terug in 
Crown Heights heb ik nog wat 
boodschappen gedaan en rond 5 
uur ’s middags ging ik naar de 
schoonouders. De brith was bij 
hun thuis. Er waren veel vrienden 
van Menachem en Pessy en van 
de ouders. Zoals gezegd had ik 
de eer om sandak te zijn, degene 
die het kind vasthoudt tijdens 
de brith. In Nederland noemt 

Vervolg op een huwelijk

Twee dagen naar New York 
voor de brith-mila van je 

eerste kleinzoon – dat is de 
moeite van het vertellen 

waard!
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men dit vaak de gevatter, maar 
internationaal is gevatter de term 
die gebruikt wordt voor degene 
die het kind binnenbrengt bij de 
brith. Het is een mooie gewoonte 
om deze mitswe te geven aan 
een pas getrouwd stel of aan een 
stel dat al een tijdje getrouwd 
is maar helaas nog kinderloos. 
Om een baby naarbinnen te 
brengen bij de brith, wordt 
gezien als een goed voorteken.

De moheel was een man met 
enorme ervaring, hij heeft wel 
duizenden keren een brith gedaan 

en dat bleek ook wel uit zijn 
behendigheid. Voor dat je het 
wist was het al gebeurd en zat 
het verbandje al op z’n plaats.  
En toen kwam het spannendste 
moment, hoe zou de jonge Evers 
gaan heten? Natuurlijk hadden 
we al een beetje gespeculeerd, 
maar we wisten het niet, te 
meer daar er geen voor de hand 
liggende vernoemingen waren en 
bij ons vernoemt men niet naar 
levende mensen. Hier kwam 
trouwens een stukje moderne 
techniek om de hoek kijken, want 
tijdens het geven van de naam 

luisterde Gilah per telefoon mee! 
Het werd uiteindelijk Jisroel 
Noach. Jisroel, vernoemd naar 
de Ba’al Sjem Tov wiens jaartijd 
was op de eerste dag Sjawoe’ot en 
Noach naar een oom van Pessy 
die Jakow Noach heette. (Jakow 
kon niet, omdat mijn vader Jakow 
heet.) Een leuke bijkomstigheid 
is dat ook wij een Jisroel Noach 
hebben, die over twee maanden 
bar-mitswa wordt. Er is dus nu 
een Jisroel Noach Evers senior 
en een junior, die bijna 13 jaar 
schelen en oom en neef zijn! 

Na de brith was er een uitgebreide 
se’oeda, maaltijd, waarbij er 
veel lechajiem is gezegd op de 
gezondheid van de kleine Jisroel 
Noach en de wens is uitgesproken 
dat hij moge opgroeien: ‘LeTorah, 
leChoepa oeleMa’asiem Towiem, 
tot Torah, tot de choepa en 
tot goede daden.’ Ameen. 
Donderdagavond vloog ik 
terug en vrijdagochtend was 
ik weer terug in Nederland, 
vermoeid en heel voldaan.  

Vervolg 'O.R.T.'

������� ��������� �������������������������������

��� ������������

Laat uw sieraden tenminste één keer per jaar door ons nakijken. Wij controleren 
uw sieraad op loszittende stenen en tekenen van slijtage. Tevens krijgt uw
sieraad ook een gratis professionele schoonmaakbehandeling.
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Door een warme en dierbare relatie 
met Thilde Stuiveling-van Vierssen 
Trip, die getrouwd was met Garmt 
Stuiveling (1907-1985); hoogleraar 
Nederlandse letterkunde, dichter en 
schrijver, kreeg ik het hiernavolgende 
‘manuscript’ in handen. Een 
bijzonder document, met de hand 
opgeschreven voor een verslag van 
hun reis naar Israël in 1962. Deze 
tekst werd door Garmt Stuiveling 
in 1966 voor de KRO/radio in drie 
achtereenvolgende weken (17 en 24 
september en 1 oktober) uitgesproken. 
De tekst was uiteraard niet voor 
publicatie bedoeld, omdat deze 
voorgelezen werd. Naar aanleiding 
van een ansichtkaart van het hier 
afgebeelde aquaduct, die ik mijn 
'zegtante' Thilde vorig jaar oktober 
vanuit Israël toezond, vertelde zij mij 
over de radio-uitzendingen in 1966. 
Ik kreeg een kopie van de tekst en 
vond hun belevenissen van meer dan 
veertig jaar geleden zo interessant 
dat ik ze u niet wil onthouden.
Overigens, de ‘dierbare joodse 
vriendin uit haar rotterdamse gym-
nasiumtijd’ in het onderstaande 
verslag was mijn moeder, vandaar. 
Uit respect voor Garmt Stuiveling 
heb ik niets aan de tekst veranderd, 
de spelling zo gelaten, zoals hij 
het noteerde om voor te lezen.   

Reisoogst  1
Ik moet een jaar of vijftien zijn 
geweest – het was vrij kort na 
de eerste wereldoorlog en ikzelf 
in mijn HBS-tijd – toen ik in 
een zomervakantie bij vrienden 
van mijn vader “Alt Neuland” 
in handen kreeg, het utopische 

boek van Theodor Herzl. Het wa-
ren geen joodse vrienden, en de 
aanwezigheid van juist dat boek 
in juist dat gezin is mij achteraf 
een raadsel. Maar de emotie die 
ik bij het lezen onderging, weet 
ik nog duidelijk. Het was de 
tweede maal dat ik zo’n emotie 
kreeg door een boek. De eerste 
lag toen één of twee jaar achter 
mij, het was de ontdekking van 
Multatuli’s Max Havelaar, ook in 
een zomervakantie, ook bij vrien-
den van mijn ouders, maar “hol-
landse” – zo zegt men, als men in 
Friesland woont. Déze vrienden, 
van Alt-Neuland bedoel ik, wa-
ren noch fries, noch hollands; 
het waren Gelderlanders. – Van 
het joodse vraagstuk, van pro- en 
antisemitisme wist ik niets; in 
een fries dorp is dat geen punt. 
Maar ik had enkele joodse klas-
genoten op de HBS, één daarvan 
kwam zaterdags niet op school; 
en door “Alt-Neuland” zag ik 
hem opeens als iets bijzonders, 
iets van latent onrecht en latente 
dreiging, maar vooral van la-
tente toekomstmogelijkheden.  
Sindsdien is Palestina – zoals 
het toen nog heette – en later 
Israël voor mij altijd iets geweest 
van het komende wonder. Het 
toeval wilde dat mijn vrouw uit 
haar rotterdamse gymnasiumtijd 
– behalve herinneringen aan 
Leopold, ook een dierbare joodse 
vriendin had overgehouden.  
Deze was in de jaren ’30 met 
haar man naar Palestina geëmi-
greerd. Ofschoon musicus van 
beroep en zijzelf meester in de 
rechten, werkte hij in Haifa als 

buschauffeur. Want die had men 
allereerst nodig, en idealisme en 
realiteitsbesef behoeven elkaar 
immers niet te hinderen. Ons 
plan om hoe dan ook te voldoen 
aan hun herhaalde uitnodiging 
om hen in Haifa te bezoeken, 
was om zo te zeggen rond, toen 
de tweede wereldoorlog uitbrak.  
En daarmee eindigde het eerste 
stadium van de voorgenomen reis. 

Het tweede speelt twintig jaar 
later, en er ligt een afgrond tus-
sen: de bezetting, de terreur, de 
jodenvervolging, de gaskamers.  
We wisten het allen, al wisten we 
destijds niet alles. Het ontstaan 
van de staat Israël, de verwoede 
poging van de arabische wereld 
om dit besluit van de Verenigde 
Naties te verijdelen, en de held-
haftige afweer daartegen: het 
was emotioneel nieuws, zoals 
ook de principiële verklaring in 
de nieuwe grondwet dat iedere 
jood, waar ook woonachtig, al-
tijd het recht zou hebben zich 
in Israël te vestigen. Ook het 
denkbeeld van een socialistische 
staat, maar zónder dictatuur, 
emotioneerde mij, hoewel – of 
misschien moet ik zeggen: omdat 
– de twee-eenheid van staat en 
godsdienst voor mij een onbe-
grijpelijk anachronisme was.  
Maar als ik nu terugdenk aan de 
reis die plotseling, Pasen ’62, tot 
de mogelijkheden ging behoren, 
dan verdringen zich nóg de vele 
indrukken. Ik had verwacht dat 
het nieuwe Israël mij allereerst 
zou boeien – we werden eenvoudig 
overweldigd door het oude land.  

1962: impressies van een Israëlreis
door Garmt Stuiveling
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Daar liepen wij dan in de Negev 
bij de kopermijnen van Koning 
Salomo. Daar liepen wij dan in 
Haifa, de rechte straat oostwaarts 
waar eens de Joden wachtten op 
de wederkomst van Elia, wier God 
nabij was in het suizen van een 
zachte stilte. Daar liepen wij op 
de Karmel zelf, het verrukkelijke 
bergland, en zagen, over Haifa 
heen, onvergetelijk de zee, de 
Middellandse Zee. En meer naar 

rechts beneden ons, achter de 
bocht, lag Akko en daar liepen 
we dan door Akko zelf, nu een 
stad van arabische structuur, 
maar eens het St. Jean d’Acre 
van de kruisvaarders, bijna twee 
eeuwen lang een christelijke stad 
tot het in mei 1291 veroverd werd 
en uitgemoord tot de allerlaatste 
man. Het gejammer ervan 
drong tot in Vlaanderen door, 
men hoort de echo in Van den 

landen van over zee – éen van 
Maerlants laatste gedichten.* 
Eén middag lang waren de schim-
men van de Kruisvaarders om 
ons heen, bij de haven, bij de 
burcht, bij de gevangenis, bij de 
kerk. Maar voor de arabische 
kooplui op de luidruchtige markt
waren zij onzichtbaar. –  

*Jacob van Maerlant, geboren 
vóór 1235, mogelijk in Damme 
(Vlaanderen), tot 1291/1292. In 
Van den lande van Oversee is het 
de vijand van buitenaf die hem 
de kreet: Te wapen! op de lippen 
dringt. Het Heilig Land dreigt de 
christenen te ontglippen: Acre, het 
laatste bolwerk, is gevallen (1291). De 
verontwaardiging die Van Maerlant 
bezielt als hij de lijdzaamheid der 
Christenen ziet ten overstaan van 
deze gevaren, doet zijn stem trillen, 
spant – in enkel strofen – zijn ritme als 
bijna nergens in zijn toch omvangrijk 
werk. (uit: Knuvelder, deel 1) 

Reisoogst 2
In Israël liggen de cultuurlagen 
over elkaar heen. Dat is na-
tuurlijk overal wel zo, maar 
hier is het aantal groter 
en het beeld duidelijker.  
Ook in Amsterdam, ook in Parijs 
wandelt men in vijf zes eeuwen 
tegelijk, om van Rome maar te 
zwijgen. Maar in Jeruzalem zijn 
het vijfentwintig of dertig eeuwen, 
en welke! De joodse geschiedenis 
van het Oude Testament, maar 
met perzische, babylonische en 
egyptische invloeden. De romeinse 
tijd, de oudste christelijke pe-
riode, de byzantijnse eeuwen, 
de arabische eeuwen, de twee 
eeuwen van de Kruistochten, de 
turkse eeuwen, en desondanks 
door al deze cultuurpatronen 

De baai van Haifa
Uit: Daybreak for a nation, Willem van de Poll, Boom, Meppel

Vervolg '1962: impressies van een Israëlreis'



6 JaG10 juli jaargang 17, nummer 4 DaF 21 tammoez jaargang 17, nummer 4 7

heen die ene joodse rode draad. 
De moderne Israëli hebben een 
bezetenheid voor archeologie.  
Het is hun land, hun grond, en 
deze bergt ongekende schatten. 
Want hele steden hebben er eens 
gebloeid en zijn zo totaal ver-
dwenen dat men geen zekerheid 
meer heeft omtrent hun juiste 
plaats. Romeinse vestingen en 
havens zijn verwoest, vervallen 
en ondergestoven onder een soort 
duinzand, nu ruig begroeid met 
doornachtig struikgewas. En 
als men eenmaal op de goede 
plek begint te graven, komen er 
onvermoede overblijfselen bloot 
van vaak onvermoede schoonheid. 
We stonden bij Tiberias, een kleine 
stad aan een terecht beroemd 
meer, en aan de zuidzijde was kort 
tevoren een groot vloermozaïek 
ontdekt; het werd nu voorzichtig 
ontdaan van lagen puin en 

grond, het lag er sinds de derde 
eeuw, en hoe lang al onzichtbaar! 

Op een dag wandelden wij samen 
in Caesarea. De smalle weg van 
de hoofdbaan naar de kust is 
heel lang. In de verte noordelijk 
tekent zich het silhouet af van 
een aquaduct, deels vrij in de 
lucht, deels als een aarden 
wal. Caesarea, door koning He-
rodes gesticht, is een enorme 
marmeren stad geweest, met het 
allermodernste comfort van die 
eeuw. De duinachtige heuvels 
zijn meer gruis en scherven dan 
zand, de kust is geen strand met 
schelpen maar met afgeslepen 
marmersteentjes van allerlei 
tint. Landinwaarts ziende kijkt 
men tegen bruinachtige lagen 
van puin, aardewerk, arabisch.  
Maar in de zee en deels onder 
water zijn stukken marmer, 

grondvesten van woningen, een 
gang, een atrium, een kamer.  
Het kruisvaarderskasteel is gro-
tendeels blootgelegd, een immense 
constructie, op westerse wijze 
gebouwd en versterkt met grach-
ten en wallen. Maar dicht erbij 
staan romeinse beelden, zwaar 
beschadigd weliswaar, zichtbaar 
voor de bezoekers die ook per 
bus worden aangevoerd. “Is n’t  
it lovely” vroeg de californische 
dame aan mijn vrouw die ze 
blijkbaar óók voor amerikaanse 
hield: “Is n’t it lovely, the so-called 
antiquities?” Het was nog veel 
meer dan “lovely”, want een eindje 
verder had men het grandioze 
amfitheater uitgegraven – een 
bulldozer was er nog bezig, die 
schoof hele kubieke meters eeu-
wenoud puin en gruis terzij. 
Het romeinse amfitheater ziet 
westwaarts uit over de Mid-
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dellandse Zee, onvergetelijk.  
Maar het is geen curiositeit 
alleen, het is onmiddellijk opge-
nomen in het moderne joodse 
cultuurleven: ofschoon toen nog 
maar gedeeltelijk gereed, was 
het reeds gebruikt voor een 
concert met Yehudi Menuhin.  
Zoiets kan niet altijd, soms is het 
verleden mooi maar onbruikbaar. 
Want toen we noordoostelijk 
opliepen, ver van iedere weg 
het ruige landschap door, over 
stenen die brokken zuil bleken, 
over zand dat stukken marmer 
blootgaf, stonden we opeens voor 
een van de allermooiste vloer-
mozaïeken die ik ooit heb gezien: 
tientallen vierkante meters 
vrijwel onbeschadigd, met een 

onbeschrijflijke rijkdom van ge-
stileerde vogelmotieven. Het lag 
daar binnen een kinderachtig 
hekje, ver van iedere weg, er 
kwam geen sterveling kijken, 
zelfs niet een californisch reis-
gezelschap, wij waren er met 
ons tweeën alleen, de enigen in 
een omtrek van kilometers. Het 
zal eens wel een toeristische 
attractie worden, vrees ik. Maar 
wij hebben het gezien, om zo te 
zeggen in herboren toestand, 
zó als het was teruggegeven 
door het land dat het bijna 
twintig eeuwen had verborgen 
– het land dat nu Israël heet. – 

Reisoogst 3
In Jeruzalem hadden we toevallig 

een winkel ontdekt met antiek 
zilverwerk, sieraden en rituele 
voorwerpen. Maar het echte en 
mooie was duur; en het minder 
dure was echt niet echt, en niet 
mooi. Maar het had wel allemaal, 
ondanks de velerlei stijlen, een 
veel meer oosters karakter dan het 
moderne land met z’n moderne ste-
debouw en z’n moderne mensen. 
Het werd een boeiend aspect, 
het hield ons bezig: of Israël nu 
een oosterse staat is op de grens 
van het westen, of een westerse 
staat op de grens van het oosten. 
In Akko en Jeruzalem denkt men 
het eerste, in Haifa en vooral in 
Tel Aviv het laatste. En het is 
vrij zeker, dat het westerse, het 
westeuropese of amerikaanse, 

Het nieuwe Hadassah, medisch centrum van de Universiteit van Jeruzalem in Ein Karem
(ansichtkaart aan de 'Rotterdamse vriendin' 17 april 1962)

Vervolg '1962: impressies van een Israëlreis'
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als levensstijl het wint. Maar 
nergens ter wereld vindt men 
déze verscheidenheid van men-
sen, van talen, van kleder- en 
haardrachten, al zal ook dit wel-
licht een voorbijgaande fase zijn. 
We spraken engels, duits, frans, 
en soms niets, zoals met een 
perzisch-joodse fruitkoopman, 
en zelfs wel eens nederlands.  
De generatie die Israël heeft op-
gebouwd is van overal gekomen, 
elk met een eigen stuk tragiek 
dat men langzaam verwerkt.  
Duizenden dragen de blauw ge-
tatoeëerde nummers van een 
concentratiekamp. Maar de ge-
neratie die in Israël is geboren 
en die nu volwassen wordt, deze 
eerste generatie echte Israëli, 
kent die tragiek alleen van horen 
zeggen, en hun verscheidenheid 
is bezig in een ook officieel door 
school en leger bevorderde na-
tionale eenheid te verdwijnen.  
Ik vrees, dat het experiment mij 
méér boeit en ontroert, dan het 
resultaat. Ik had neiging achter 
iedereen met wie we in contact 
kwamen, zijn verleden te zien: 
die alleraardigste Wener in een 
restaurant te Natanya, in wiens 
koffiehuis nog iets hing van 
de oostenrijkse sfeer en die de 
lekkerste koffie schonk van heel 
Israël. Die roemeense familie die 
meereisde in het propvolle treintje 
tussen Jeruzalem en Tel Aviv, de 
laatste trein vóór seideravond, en 
die ons in alle argeloosheid voor 
net zulke immigranten hield als 
zijzelf waren. Die nederlandse 
gids, laat geëmigreerd, maar 
toch nog jaren werkzaam in een 

kibboets, getrouwd met een meis-
je uit die kibboets, en nu toch 
beiden vastbesloten een eigen 
gezin te vormen – buiten de 
kibboets. En dan die hongaarse 
antiquair in Tel Aviv – maar dat 
kleine avontuur staat berijmd 
op papier; het is een onvoltooid 
fragment weliswaar, maar dat 
is in dit verband niet misplaatst: 

We kunnen wel even winkelen gaan
in Jeruzalem; ik wil weer eens aan
bij dat zaakje in antiek, waar die jodin
met amandelogen als een godin
zo’n prachtig oud-joods sieraad draagt
en zeker weer, als je dat vraagt,
haar lage laden antiek laat zien,
twee, drie, vier eeuwen oud misschien:
koraal met zilver, op zwart fluweel
heel het joodse oosten, juweel bij juweel,
oud, authentiek. Zie: filigraan
en drijfwerk heeft vroom dienst gedaan:
geheime schrijn voor Mozes’ wet
of het troostwoord van een verborgen gebed.

Maar mogelijk wil je nog wel zo lief
naar dat roezige winkeltje in Tel Aviv,
van die oude Hongaar die dus Duits sprak,
druk Duits, maar wiens stem opeens brak
toen ik in míjn Duits, onvoorzien
hongaars ging tellen, van één tot tien,
al wat ik ken, al wat mij rest 
van een hongerig kind uit Boedapest
twee maal mijn speelzusje in elkaars
taal vaak: zij Hollands, ik Hongaars. – 

De tranen liepen over zijn wangen – 
oude Hongaarse tranen in het nieuwe Israël. –    
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De Folkingestraat in Groningen 
is een straat met een rijke ge-
schiedenis. Door de tijd heen 
hebben verschillende culturen 
naast elkaar en met elkaar geleefd. 
Leerlingen van het H.N. Werk-
mancollege deden onderzoek naar 
de veranderingen van de afgelopen 
eeuw en verwerkten dit in de ten-
toonstelling ‘Kleurrijk buurten in 
de Folkingestraat’ en in de website
 www.kleurrijkbuurten.nl

De tentoonstelling laat 14 hui-
zen uit de Folkingestraat zien: 
een schoenenmagazijn op nr. 3; 
herenkleding als jassen, petten 

en broeken op nr. 5; een joodse 
bakker op nr. 7. Op nr. 20 woonde 
een groot gereformeerd gezin 
met acht kinderen en op nr. 59 
woonde aan het begin van de 
vorige eeuw de zangeres Julia 
Gulp. Dit zijn enkele voorbeelden. 

U kunt het allemaal bekijken 
in de synagoge van 4 juli t/m 1 
augustus. De openingstijden zijn:
woensdag, donderdag, vrijdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Entreeprijs: 1 euro, kinderen gratis. 

foto: Marcel Wichgers

‘Kleurrijk buurten in de Folkingestraat’
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Een blijvende band?
Niet-religieuze joden 

en hun binding aan het 
jodendom

van Marlene de Vries

De meeste joden in Nederland 
zijn niet religieus, maar over hun 
band met het jodendom is niet 
zoveel bekend. Het binnenkort te 
verschijnen boek Een blijvende 
band? Niet-religieuze joden en 
hun binding aan het jodendom 
van Marlene de Vries brengt 
daarin verandering. In dit boek 
gaat het om de vraag op welke 
wijze niet-religieuze joden met 
het jodendom zijn verbonden en 
hoe hun band ontstaat. Welke 
rol speelt de genoten opvoeding 
hierin en welke andere factoren 
zijn van invloed? Wat dragen niet-
religieuze joden in joods opzicht 
zelf over op hun kinderen? Welk 
potentieel draagt deze joodse 
binding in zich voor de toekomst? 
Dit zijn de vragen die Marlene 
de Vries in dit boek stelt aan 
dertig niet-religieuze, na de oorlog 
geboren joden. Op sprankelende 
en meeslepende wijze vertellen zij 
openhartig hun verhalen. Hiermee 
geven zij inzicht in de gevoelens 
en overwegingen die aan hun 
binding ten grondslag liggen. 
Hun verhalen gaan over as-
similatie, maar ook over de 
pogingen om het joodse erfgoed 
althans gedeeltelijk te bewaren en 
aan hun kinderen door te geven; 
over de invloed van een dierbare, 
en soms ook conflictueuze of be-
klemmende ‘joodse sfeer’ vroeger 
thuis, maar ook over de wens 

om ten volle aan het niet-joodse 
leven deel te nemen en hun 
kinderen daarop toe te rusten; 
over de invloed van de Tweede 
Wereldoorlog op hun familie; over 
Israël, over de felbekritiseerde 
orthodoxie en over de invloed 
van toenemend antisemitisme. 
De vraag is of de band met het 
jodendom van deze niet-religieuze 
joden voldoende is om op ter-
mijn te blijven voortbestaan.  
Is het een blijvende band? 

Een blijvende band? is een vervolg 
op het in 2001 verschenen boek 
De joden in Nederland anno 
2000, waarvan Marlene de Vries 
mederedacteur en –auteur was.  
Terwijl De joden in Nederland 
anno 2000 vooral een cijfermatig 
inzicht geeft in verschillende 
sociale, culturele, religieuze en 

demografische aspecten van de 
joden in Nederland, worden in 
Een blijvende band? mensen van 
vlees en bloed voor het voetlicht 
gebracht en wordt een levensecht 
beeld van hen geschetst.
 
Marlene de Vries is socioloog en 
verbonden aan het Instituut voor 
Migratie- en Etnische Studies 
(IMES) van de Universiteit 
van Amsterdam. Zij was mede-
redacteur en -auteur van
De joden in Nederland   anno 
2000. Demografisch profiel 
en binding aan het jodendom. 
Een blijvende band? 
Niet-religieuze joden en hun 
binding aan het jodendom,  
Marlene de Vries,
ISBN 90 5589 221 1; 196 pp.; 
Euro 19,50. 

Persbericht

 
 

 uitgeverij HET SPINHUIS  
   
 telefoon: 020 - 525.2711
 Oudezijds Achterburgwal 185 
  fax: 020 - 525.3010
 1012 DK Amsterdam 
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Op zondag 2 mei organiseerden 
de Joodse gemeente Leeuwarden, 
de Liberaal Joodse gemeente 
Noord Nederland, Wizo afdeling 
Friesland, Genootschap Neder-
land Israël, Vereniging Kiryat Ono 
en het Israël Comité Nederland 
een viering t.g.v. de 56ste  Onaf-
hankelijkheidsdag van Israël. 
In de voormalige synagoge in de 
Sacramentstraat in Leeuwarden 
waren de bezoekers vanaf 12 
uur welkom. Zij konden een 
kop koffie of thee kopen en iets 
lekkers uitzoeken, dat door 
enkele dames gebakken was.  
Om 12.30 uur opende Trees 
Troostwijk de middag. Het  en-
semble ‘Nostalgia’  trad op met 
Jiddische en Israëlische muziek, 
afgewisseld met korte verhalen, 
die door Map Vermeulen werden 
verteld. Na een korte pauze, 
waarin iedereen een glaasje wijn 
of druivensap aangeboden kreeg, 
sprak loco-burgemeester G. Krol 
een paar woorden en bracht hij 
een toast op de jarige staat uit.  
Het Wilhelmus en het Hatikwa 
werden gezongen, waarna ie-
dereen opnieuw even van wijn, 
nootjes en chips kon genieten.  
Tijdens het tweede optreden van 
‘Nostalgia’ werd er spontaan ge-
danst, maar tijdens de verhalen 
was het weer muisstil. Al waren 
er niet zoveel mensen als vorige 
jaren de sfeer was heel gezellig.  
De organisatie had uitnodigingen 
gestuurd met een acceptgiro en 
een begeleidende brief, waarin 
uitgelegd werd, dat in Israël 
veel gezinnen steun krijgen door 
middel van voedselpakketten.  

Deze pakketten worden door 
vrijwilligers gevuld en rond-
gebracht. Ook vorig jaar hadden 
wij deze actie aan de viering 
van de Onafhankelijkheidsdag 
gekoppeld. Toen is er door David 
en Sonja Kropveld 4000 euro 
mee naar Israël genomen.  Zij 
zijn met veel vrijwilligers elke 

Jom Ha’atsmaoet in Leeuwarden
door Iet Schabbing

 

14 dagen druk in de weer met 
de voedselpakketten. Wilt u 
ook een steentje bijdragen, dan 
graag uw gift overmaken op
 giro 5018888 t.n.v. 
Onafhankelijkheidsdag Israël, 
Leeuwarden. 

foto: Kropveld, Leeuwarden
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Op zondag 6 juni jongstleden 
was er een afscheidsreceptie 
in de Folkingestraat Synagoge 
van de heer De Vey Mestdagh, 
de oprichter van de naar 
hem vernoemde stichting. 
In 1968 trad hij aan als Rijks-
archivaris in Groningen en werd 
hij tevens inspecteur van de 
Gemeentelijke Archieven. In die 
hoedanigheid maakte hij zijn op-
wachting bij de burgemeesters 
van de verschillende gemeenten 
en bezocht met hen verschillende 
joodse begraafplaatsen. Hij zag 
hoe op veel plaatsen de brok-
stukken van de zerken in een 
kruiwagen werden geladen en 
verwijderd werden. Dit beeld bleef 
hij met zich meedragen en liet 
hem niet meer los. Als archivaris 
begreep hij toen maar al te goed 
dat er daarmee veel waardevolle 
informatie over de joodse inwoners 

van Groningen verloren zou gaan. 
Hij besloot om over te gaan tot 
algehele inventarisatie van de 
joodse begraafplaatsen in de 
provincie Groningen. Dit leid-
de via een tentoonstelling in 
1971 tot een kolossaal project 
van geschiedschrijving in een 
reeks omvangrijke en prachtig 
uitgevoerde boekwerken in 
de serie ‘Bouwstoffen voor de 
geschiedenis van de Joden in 
(stad en provincie) Groningen.’ 
Deel 10 van deze serie is uit-
gekomen in 2001 en er staan 
voor de komende jaren nog 
een aantal delen op stapel. 
Als belangrijk neveneffect bracht 
dit werk met zich mee dat er 
ook hernieuwde aandacht ont-
stond voor de veelal vervallen 
joodse begraafplaatsen op het 
platteland, hetgeen in een 
groot aantal gevallen leidde tot 

restauratie en opknapbeurten. 

Ook nadat hij met pensioen was 
gegaan bleef de heer De Vey 
Mestdagh dit megaproject aan-
sturen en bleef hij van de tot nu toe 
uitgekomen delen de eindredactie 
doen. Het was als het ware zijn 
‘troetelkindje’ geworden en het viel 
hem dan ook zwaar om nu, nu hij 
85 jaar is geworden, de beslissing 
tot overdracht te nemen aan zijn 
inmiddels zeer goed ingewerkte 
medewerkers, die het werk tot 
een goed einde hopen te brengen. 

Op de afscheidsmiddag had het 
bestuur van de De Vey Mestdagh 
Stichting alle oud-medewerkers 
en medewerkers en het bestuur 
van de Nederlands Israëlitische 
Gemeente Groningen uitgenodigd. 
Er werden bijzonder lovende 
toespraken gehouden en er 
werden cadeaus aangeboden. 
Als blijk van de bijzonder grote 
waardering voor zijn 35-jarige 
inzet voor de joodse gemeenschap 
in Groningen werd hem namens de 
verschillende Nederlands Joodse 
Kerkgenootschappen, de Joodse 
Gemeente Groningen en een aan-
tal particulieren een certificaat 
overhandigd van de inschrijving 
in het Gouden Boek van het Joods 
Nationaal Fonds te Jeruzalem. 
Veel oude herinneringen werden 
die middag opgehaald en het was 
duidelijk dat zowel mevrouw als 
de heer De Vey Mestdagh ervan 
genoten om op deze manier afscheid 
te nemen en terug te treden uit de 
Stichting waaraan een groot deel 
van hun leven gewijd is geweest.  

Huldiging van een bijzondere man
door Bep Koster

De heer De Vey Mestdagh en Bep Koster
foto: Serge Heldring
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Een negentiende-eeuwse joodse fa-
milie verhuist van Pruisen naar 
de Verenigde Staten. Solomon 
Bibo trouwt een Indiaanse vrouw 
en wordt een soort opperhoofd 
van een Indianenstam. Toch 
wordt er op zijn begrafenis 
kaddisj gezegd door zijn zonen. 

Op een koude winderige ochtend 
in mei 1885 vond er een huwelijk 
plaats in Acoma pueblo* in New 
Mexico Territory. (New Mexico 
was toen nog geen staat van de 
Verenigde Staten.) Het hele dorp 
verscheen op de plechtigheid, de 
Indianen vulden de oude kerk 
waarvan de drie meter dikke 
adobe** muren reikten naar het zes 
meter hoge houten balkenplafond. 
De missie die in de zeventiende 
eeuw was gebouwd, heette San 
Estevan, genoemd naar de eerste 
martelaar en heilige van de 
Acoma Indianen. De missie had 
als fort dienst gedaan tijdens 
de pueblo opstanden van 1680.

*   naam voor de nederzetting 
van Indianen in het zuiden 
van de Verenigde Staten 
**     in de zon gedroogde rode klei 
die als bouwmateriaal wordt gebruikt 

Bruid en bruidegom
De bruid was een jong Indiaans 
meisje, Juana Valle, de klein-
dochter van de gouverneur van 
de pueblo, Martin Valle. Zij sprak 
geen Engels, alleen Spaans en 
Queres, de taal van de Acoma 
stam. De bruidegom was een kleine 
blanke man van midden dertig. 
Hij was Solomon Bibo afkomstig 

uit Brakel, Westfalen, Duitsland, 
de zoon van kantor Isaac Bibo.  
De Indianen noemden hem Don 
Solomono. Hij woonde al meer dan 
17 jaar in New Mexico Territory. 
Zijn beheersing van het Engels 
was slecht, maar hij sprak Spaans 
en Queres vloeiend. Het was niet 
gemakkelijk voor een blanke de 
Indiaanse taal te leren maar deze 
handelaar met Indianen had vele 
jaren in de pueblo gewoond, had 
een scherpe geest en leerde snel. 
Het huwelijk was in vele opzichten 
bijzonder. De Indianen waren 
rooms-katholiek. Daar hadden 
in 1628 de Spanjaarden voor 
gezorgd. Desondanks hielden ze 
vast aan oude tradities, geloof en 
rituelen.  Solomon Bibo was een 
jood en terwijl hij temidden van 
de Indianen leefde en op deze dag 
trouwde uit het zicht van zìjn God, 
hield ook hij vast aan zijn religieuze 
erfenis. Ook was het bijzonder 
omdat de Indianen een intense 
afkeer hadden van blanken.  
Die afkeer kan teruggevoerd 
worden naar de verschillen van 
mening (met de regering) over 
hun oorspronkelijke rechten. 
Nu hier, staande met zijn bruid in 
het dikke roodbruine stof van de 
missievloer, was Solomon Bibo niet 
alleen een blanke man, een jood. 
Terwijl er wantrouwen was voor 
de meeste blanken was er alleen 
vriendschap, genegenheid en lief-
de voor deze joodse immigrant. 

Sky City
De Acoma pueblo, hoog op een 
mesa (berg met afgeplatte top, 
een plateau) ligt ongeveer 60 mijl 

ten westen van Albuquerque. In 
dit deel van New Mexico is de 
hoogte verraderlijk, ongeveer 
3000 m boven de zeespiegel.Toch 
lijkt het alsof je in een ruime 
kom bent omdat het land vlak 
is en de bergketens in de verte 
een rand vormen om ‘de kom’.  
De vlakheid van het land 
wordt alleen onderbroken door 
de fascinerende blauw-bruine 
mesa’s die scherp uit de woestijn 
omhoog steken en hier en daar 
bijzondere rotsformaties creëren. 

De Acoma pueblo wordt Sky City 
genoemd omdat de pueblo 1000 
meter boven de woestijn uitsteekt. 
De Indianen die hier al heel lang 
wonen en nog steeds de Queres 
taal spreken, noemen de pueblo 
bij de bijnaam: Ako, wat betekent 
de plaats die er altijd was. Het is 
in feite de oudste door de eeuwen 
heen altijd bewoonde nederzetting  
in de Verenigde Staten.  
De Acoma pueblo is het thuis van 
een van de negentien pueblo stam-
men in New Mexico en bestaat 
uit drie delen – Acoma, het oude 
dorp boven op de top van de 
mesa, Acomita een boerenbedrijf 
in de noordelijke vallei van het 
reservaat en McCary’s op de 
noordhoek van het reservaat 
langs de Santa Fé spoorlijn. 

Queres als `hoofdtaal’
De eerste taal van de Indianen 
is Queres en de meesten spreken 
ook Engels. Slechts een paar 
ouderen spreken nog steeds 
Spaans. Solomon Bibo had wei-
nig gelegenheid zijn Engels te 

De geschiedenis van de joden in New Mexico, V.S.
De vreemde zaak van Don Solomono

door Anneke van Rhijn
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verbeteren toen hij een han-
delspost runde in de pueblo.  
Queres en Spaans waren toen de 
eerste en tweede taal en Engels 
werd nauwelijks gesproken. 
Het reservaat bestaat tegen-
woordig uit ongeveer 125.000 
ha. Solomon Bibo die tientallen 
jaren eerder de Indianen ge-
holpen had met petities om hun 
grenzen te verruimen, leefde 
lang genoeg om te zien dat zijn 
hoop voor landrechtvaardigheid 
voor de Indianen werd vervuld. 
Vier eeuwen hadden de Indianen 
van Acoma geleefd onder drie ver-
schillende naties – Spanje, Mexico 
en de Verenigde Staten. Gedurende 
die tijd was er een voortdurende 
strijd over het land met de diverse 
regeringen. Sommige geschillen 
zijn tot nu toe nog steeds niet 
opgelost en zullen waarschijnlijk 
nooit worden opgelost. 

Vlak voor zijn huwelijk met Juana 
Valle werd Bibo beschuldigd 
van fraude met land van de 
Indianen. Ofschoon de zaak 
werd afgehandeld, is het tot 
nu nog een open vraag of Bibo 
schuldig of onschuldig was. 

Toen Solomon Bibo voor het eerst 
naar de pueblo kwam zag hij bijna 
hetzelfde als Alvarado (Spaanse 
ontdekkingsreiziger) had gezien 
in 1540. De enige uitzondering 
was de missie San Estevan en het 
kerkhof. De adobe huizen waren 
bijna precies hetzelfde. Gebouwd 
op de mesa, drie verdiepingen 
hoog. De huizen waren al-
lemaal hetzelfde gebouwd. De 
handelspost van Bibo, naast de 
missie, dreef handel met ongeveer 
435 mensen of 124 families.  
Ongeveer twee keer zo veel 
inwoners als toen Acoma werd 
ontdekt door de Spanjaarden. 

Tegenwoordig wordt het Acoma 
land gebruikt voor het grazen 
van vee; het boerenbedrijf is het 
belangrijkste middel van bestaan, 
met tarwe, bonen, koren, alfalfa en 
chili als belangrijkste producten. 
Acoma ging met veel verzet 
van de oudere stamleden 
de twintigste eeuw in.  
De medicijnman, oorlogschief 
en de gouverneur hebben nog 
steeds de zeggenschap in de 
pueblo. Ook de Queres taal 
wordt nog steeds gesproken. 
Het oude dorp op de mesa is nu 
alleen nog een symbolisch thuis 
voor de stam. De meeste Indianen 
wonen in de vallei die de mesa 
omringt, hoewel in de warme 
maanden een aantal verkoeling 
zoekt in het hoog gelegen oude dorp. 

De familie Bibo
Solomon Bibo werd geboren op 
29 augustus 1853 in Pruisen, 
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de zesde van elf kinderen van 
Blumchen Rosenstein Bibo en 
Isaac Bibo. Hij emigreerde in 
1869 naar Amerika toe hij zestien 
jaar was, zijn geboorteland verla-
tend om de bekende redenen: an-
tisemitisme in Duitsland en ook 
de belofte van grotere economische 
mogelijkheden  en  welvaart in Amerika.  
Naast deze redenen was Bibo ook 
beïnvloed door de verhalen van zijn 
grootvader Lucas Rosenstein die 
in 1812 naar Amerika was gegaan 
om aan inlijving bij het leger van 
Napoleon te ontkomen. De oude 
man had prachtige verhalen over 
Amerika en zijn verhalen hadden 
grote invloed, niet alleen op de 
jonge Solomon, maar ook op zijn 
broers Nathan, Emil en Simon.
Nathan en Simon de eerste twee 
Bibo broers die naar Amerika 
gingen, hebben weinig tijd verdaan 
aan de oostkust toen zijn in 1866 
arriveerden. Als avonturiers 
gingen zij onmiddellijk naar 
Nieuw Mexico. Zij maakten deel 
uit van een Duits-joods netwerk 
en op grond daarvan kregen zij 
werk en werkten zij een tijd voor 
de Spiegelberg-broers in Santa 
Fé. In die tijd was Santa Fé het 
commerciële centrum. Er was 
veel concurrentie en de twee 
ondernemende broers wilden 
geen vaste baan bij de Staab- 
of de Spiegelberg-families, de 
pionierszaken van Santa Fé. In 
plaats daarvan gingen ze verder 
naar Albuquerque. Simon en 
Nathan openden een handelspost 
in het dorp Ceboletta, New 
Mexico. Zij dreven handel met de 
Navajo-indianen. Toen Solomon 

drie jaar later aankwam bleef hij 
wat langer in het oosten dan zijn 
broers, vooral om de Engelse taal 
te leren. Maar uiteindelijk kwam 
ook hij in Ceboletta terecht en 
ging met zijn broers samenwerken. 

De geschiedenis is niet helemaal 
duidelijk over de activiteiten van 
de Bibo’s vanaf 1870, maar het is 
wel bekend dat omstreeks 1871 
Simon een licentie had voor handel 
met de Laguna pueblo, een zuster-
pueblo van Acoma. Emil Bibo dreef 
ook handel met de Indianen. Zijn 
zakelijke relatie met zijn broers is 
enigszins ondoorzichtig. Zij waren 
echter allen vrienden van de In-
dianen, ondersteunden hen en 
waren duidelijk betrokken bij de 
problemen die de Indianen hadden 
over de grenzen van hun land. 

Solomon arriveerde in 1882 in 
Acoma. Hij zette zijn handelspost 
naast de missie op. Vanaf het 
begin had hij problemen met 
de U.S. Indian Service om een 
handelslicentie te krijgen. Het 
was duidelijk dat Solomon, met 
een uitgesproken mening over 
het geven van meer land aan 
de Indianen ten koste van de 
Mexicanen, in politiek drijfzand 
zat. Hij werd door de Mexicanen 
als querulant gezien en zij 
geloofden dat de Indianen pro-
beerden hen van hun land te 
beroven. Niet alleen werd Bibo 
door de Mexicanen gezien als 
een strijder voor de rechten van 
Indianen, daarbij werd hij ook 
gezien als ‘un rico Israelito’, 
een rijke jood. Waarschijnlijk 

heeft hij uiteindelijk zijn licentie 
gekregen met behulp van de 
Spiegelberg-familie, van wie de 
invloed in territoriale politiek 
evenals in de salons van Santa 
Fé aanzienlijk was. De Duitse jo-
den in het westen waren snel als 
het erom ging elkaar te helpen. 

Landjepik op z’n indiaans?
In april 1884, het jaar voorafgaand 
aan zijn huwelijk met Juana, ver-
huurt de Acoma stam 48.000 ha 
aan Bibo Solomon. Het is niet 
duidelijk waarom. Niets in het 
leven was zo belangrijk voor een 
stam als het land. Toch gaven 
zij voor een periode van dertig 
jaar hun rechten aan Bibo. 
De overeenkomst hield in dat 
Bibo de stam $ 300,- per jaar 
betaalde voor de eerste 10 jaar;
$ 400,- per jaar voor de tweede 
10 jaar en $ 500,- per jaar voor 
de overblijvende jaren. In totaal 
$ 12.000,- voor 30 jaar. Bibo werd 
daardoor verantwoordelijk voor de 
bescherming van het indiaanse 
vee en het van het land houden 
van ongewenste vreemdelingen 
en activiteiten o.a. roverij. Bibo 
had water en mijnrechten op basis 
van de overeenkomst. Hij zou de 
Indianen 10% per ton betalen 
voor elke ton gedolven steenkool 
van hun land. Bibo was ook 
bevoegd de overeenkomst door te 
sluiten naar een andere partij.  
Martin Valle, grootvader van 
Bibo’s toekomstige bruid was gou-
verneur van de pueblo toen de 
overeenkomst werd opgemaakt.  
Valle kon lezen noch schrijven, 
maar als gouverneur had hij de 

Vervolg 'De vreemde zaak van Don Solomono'



16 JaG10 juli jaargang 17, nummer 4 DaF 21 tammoez jaargang 17, nummer 4 17

bevoegdheid namens de pueblo 
in zaken op te treden, zolang 
de zaken de wens van de hele 
pueblo vertegenwoordigden.  
Valle gaf zijn toestemming 
voor de overeenkomst. 
Niet lang nadat de overeenkomst 
was gesloten, werd de overeenkomst 
door Bibo doorgesluisd naar Saint 
en Cleland Cattle Co. Deze firma 
hield de overeenkomst vele jaren, 
totdat deze firma werd opgeheven. 
De overeenkomst kwam weer 
terug bij Bibo die hem tot het 
eind van de termijn uitvoerde. 
Op dezelfde dag dat Bibo de 
overeenkomst sloot met Saint en 
Cleland, verkocht Bibo aan deze 
firma twee stukken land, naast 
de Acoma-landen. Hij kreeg 
hiervoor $16.000,-. Op hetzelfde 
moment verkocht zijn broer 
Nathan een ander stuk land aan 
dezelfde firma voor $10.00,-. Dit 
veebedrijf werd uiteraard in de 
aanklacht tegen Bibo genoemd. 

De werkelijke betekenis van de 
overeenkomst met de Indianen 
kan het beste worden bekeken 
in het licht van hoe de Indianen 
oorspronkelijk aan het land waren 
gekomen. Alleen op die manier 
wordt de volle omvang van hun 
welwillendheid naar Bibo duidelijk. 
De Spanjaarden gaven in 1869 
land aan elf pueblo’s, waaronder 
Acoma. De Spanjaarden reali-
seerden zich dat de Indianen 
land nodig hadden om te leven. 
De Indianen moesten zich echter 
in hun eigen pueblo’s vestigen en 
het was verboden in een ander 
dorp te gaan wonen. Zij moch-

ten hun land niet zonder toe-
stemming van de Spanjaarden 
verkopen of land bijkopen. In ruil 
daarvoor moesten de Indianen 
zich bekeren tot het christendom 
en trouwen onder de christelijke 
wetgeving en Spaans leren. 
Van alle (voor)rechten die de 
Indianen onder het Spaanse be-
wind hadden, was geen enkele 
zo belangrijk als de waterrechten 
van stromen, beken en rivieren 
die over hun land liepen.  
Toen op 16 september 1821 Mexico 
onafhankelijk werd van Spanje, 
werden de Mexicanen verplicht 
zich aan deze overeenkomsten te 
houden. Hoewel zij hier niet ge-
lukkig mee waren, gaven de Mexi-
canen de Indianen de rechten 
van ‘inwoner’. Als inwoners 
mochten zij land kopen, verkopen 
en handelen, hetgeen onder het 
Spaanse regime verboden was. 

Onduidelijke situatie
Er werd veel geknoeid. Mexiaanse 
overheden vervalsten documenten 
en verkochten land van pueblo’s 
zonder dat de Indianen het wisten.  
Ook de blanken die naar het westen 
kwamen, namen land van de pu-
eblo’s in gebruik dat vervolgens 
zogenaamd hun eigendom was. 
De overgang van het Mexicaanse 
regime naar het regime van de Ver-
enigde Staten 25 jaar later, was 
zeer verwarrend voor de pueblo’s. 
Het was onduidelijk wie welke 
rechten had en op welk land en 
wie precies de eigenaar was. Een 
van de uitwassen daarvan was, 
dat Solomon Bibo en ieder ander, 
juist of onjuist, elke afspraak kon 

maken met de Indianen, inclusief 
een overeenkomst over hun land. 
Er waren veel conflicten over 
landsgrenzen o.a. tussen de 
Acoma en de Laguna. Bibo was 
altijd een verdediger van de 
Acoma in conflicten. Dit had 
geen invloed op zijn relatie met 
de naburige pueblo’s of de blanke 
handelaren in Laguna of de 
Mexicanen wiens belangen beter 
werden behartigd door de Laguna.  
De Acoma pueblo had veel proble-
men en er was geen mogelijkheid 
dat het Bureau voor Indiaanse 
Zaken deze kon oplossen. De enige 
mogelijkheid om de rechten van 
de Acoma veilig te stellen was via 
de rechtbank. De Acoma konden 
hun oospronkelijke landsgrenzen 
nauwelijks bewijzen. Er waren 
geen kaarten en geen grenspalen.  
De uitkomst van een aantal on-
derzoeken was zeer ten nadele 
van Acoma. In 1877 bevestigde 
president Hayes een onderzoek uit 
1858 en Acoma ontving een recht 
voor 46.000 ha. De Indianen waren 
het hier niet mee eens omdat naar 
hun mening hun rechten veel 
verder reikten. Bibo schreef vele 
petities aan de overheid voor meer 
rechtenonderzoek. Wat hij echter 
ook probeerde, hij kon de Acoma’ s 
niet helpen. Desondanks vergaten 
de Indianen nooit de inspanningen 
van Bibo om hun oorspronkelijke 
gronden terug te krijgen. 

Gesjoemel
Kort nadat Bibo zijn overeen-
komst met de Indianen sloot, 
kwam een overheidsagent 
Sanchez voor indianenzaken er-
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achter en twee maanden later 
schreef deze een kwade brief 
aan Price, de Commissaris voor 
Indiaanse Zaken waarin hij Bibo 
beschuldigde van het zichzelf 
bevoordelen ten nadele van de 
Indianen. Verder schreef hij dat 
Martin Valle alleen zijn eigen 
mening had gegeven en niet die 
van de inwoners van de pueblo. 
Price stuurde Sanchez op pad 
om de zaak uit te zoeken.  Price 
en Sanchez waren al bij voor-
baat van mening dat Bibo 
zich had bevoordeeld door de 
overeenkomst met de Acoma. 
Sanchez ontmoette Valle en 
overhandigde hem een stuk met 
het verzoek te tekenen waarin 
stond dat Bibo Valle had misleid 
door hem te laten geloven dat de 
overeenkomst voor drie jaar was 
en niet, zoals in werkelijkheid, 
voor dertig jaar en dat Valle 
hem daarmee, zonder dat hij 
dat zelf wist, mijnrechten had 
gegeven. Valle ‘tekende’ (hij 
kon niet lezen en schrijven). 
Met Valles stuk in de zak ging 
Sanchez naar de bewoners van 
de pueblo en vroeg of zij hiermee 
hadden ingestemd. Iedereen 
ontkende dat zij hiervoor hun 
toestemming hadden gegeven, 
ook Martin Valle. Valle herhaalde 
wat werkelijk was afgesproken.  
Ondertussen probeerde Sanchez 
samen met Price de handelslicentie 
van Bibo te laten intrekken.  

Bibo liet duidelijk weten dat 
de overeenkomst wettig was 
en hij geen enkele reden had 
de overeenkomst te ontbinden 

en/of zich terug te trekken als 
handelaar met de Indianen. 
De Acoma waren bang dat zij de  
ondersteuning, de relatie en de 
vriendschap met Bibo kwijt zouden 
raken. Zij stuurden een petitie 
met 100 handtekeningen waarin 
stond dat zij niet wilden dat de 
handelslicentie van Bibo werd in-
getrokken. Zijn broer Simon heeft 
hierin ook nog een rol gespeeld. 
Simon had geschreven: “Zijn inten-
ties met de Indianen zijn van het 
beste soort en voordelig voor hen 
omdat de mannen, vrouwen en 
kinderen van hem houden zoals 
je houdt van een vader en hij is op 
dezelfde manier aan hen gehecht.” 

Het bleek dat twee Laguna-
handelaren, Walter en Robert 
Marmon, en Sanchez hadden sa-
mengezworen om Bibo in diskre-
diet te brengen. Eveneens bleek 
dat de Marmons zelf ook grond 
hadden geprobeerd te huren van 
de Acoma. Zij hadden daarvoor 
één koe per jaar aangeboden. De 
Indianen die Bibo vertrouwden 
vroegen wat hij van het aanbod 
vond. Bibo zei hun dat het aanbod 
volstrekt onvoldoende was. Op dat 
moment bood Bibo aan het land zelf 
te huren. Het was duidelijk dat als 
Bibo niet het aanbod had gedaan, 
de Acoma een overeenkomst met 
de Marmons waren aangegaan, 
op zeer onvoordelige voorwaarden. 

Generaal Whittlesey van het Be-
stuur van Indianen Zaken was 
onder de indruk van het verhaal 
van Simon. Hij was ervan over-
tuigd dat Bibo goed had gehan-

deld en berichtte Price dat de 
licentie in stand moest blijven. 

Joseph Bell, de landsadvocaat van 
de Verenigde Staten, concludeerde 
in 1888 dat de regering geen zaak 
had met betrekking tot Bibo.  De 
Acoma Indianen wilden in het ge-
heel niet meewerken en hun dier-
bare vriend de rug toekeren. Het 
was duidelijk dat de aanklacht 
niet valide was. Sanchez werd ver-
vangen door W.D. Williams, die 
een brief schreef naar de Acoma 
waarin hij uitsprak dat hij groot 
vertrouwen had in de capaciteiten 
en integriteit van Solomon Bibo 
en dat hij in zijn hoedanigheid 
van agent voor Indianen Zaken 
Solomon Bibo benoemde tot 
gouverneur van de Acoma. 

Solomon Bibo een joodse emi-
grant, die vier jaar eerder werd 
aangeklaagd wegens het afhandig 
maken van land van de Indianen 
werd nu gouverneur van de pu-
eblo, niet alleen een jood, maar 
ook de enige blanke man in de 
geschiedenis van Acoma die die 
titel mocht voeren, een titel die in 
de hiërarchie van de stam gelijk 
staat aan opperhoofd (Chief). 

De zaak van Solomon Bibo zal 
nooit helemaal begrepen worden. 
Hij was een man die aan de ene 
kant een diep en waarachtig ge-
voel had voor de Indianen, die 
met hen leefde, hun taal sprak 
en zelfs trouwde binnen de stam. 
Hij probeerde niet alleen te 
helpen met hun problemen over 
hun land en de grenzen daarvan, 

Vervolg 'De vreemde zaak van Don Solomono'



18 JaG10 juli jaargang 17, nummer 4 DaF 21 tammoez jaargang 17, nummer 4 19

maar hij vocht ook voor beter 
onderwijs en ontwikkeling.  Hij  
kreeg het voor elkaar dat een 
aantal Indianen naar de Carlile 
Indian School gingen, ook zijn 
eigen vrouw, Juana. Toch laad-
de hij de schijn op zich in dis-
cutabele praktijken betrokken te 
zijn. Hoe kan dit tegenstrijdige 
gedrag verklaard worden? 

In correspondentie schreef Arthur 
Bibo, een neef van Solomon: 
In het Nationaal Archief had ik 
toegang tot het dossier over de 
30-jaar overeenkomst van mijn  
oom Solomon met de Acoma.  
Het materiaal dat voorhanden 
is lijkt er op te duiden dat Oom 
iets onethisch of illegaal deed. 
Men moet echter alle kanten 
van het verhaal horen om te 
begrijpen wat er werkelijk is ge-
beurd. En ik ben bekend met de 
feiten en ik zou adviseren niet 
te snel een conclusie te trekken. 
En zo blijft het een mysterie.  

De manier waarop de Indianen 
door de Verenigde Staten behan-
deld werden, was in alle opzichten 
zonder respect en oneerlijk. De 
Indianen waren een prooi voor 
elke handelaar die langs de 
Santa Fé ‘trail’ trok. De pueblo 
Indianen waren bovendien niet 
gewend met blanken om te gaan. 
In 1913 werd de Bibo-zaak een 
academische kwestie.  Het Hoog-
gerechtshof stelde dat de pueblo 
Indianen niet langer inwoners 
waren maar beschermelingen van 
de regering. Daarmee werden alle 
(land)eigendommen te niet gedaan. 
De motivatie hiervoor  was racis-
tisch.  

Solomon, Juana en gezin ver-
huisden in 1898 naar San Fran-
sisco. Solomon investeerde in on-
roerend goed en werd president van 
Bibo, Newman en Ikenberg, een 
grote delicatessenzaak. De zaak 
werd verwoest in de aardbeving 
van 1906. De verhuizing naar 

Californië was ingegeven door 
de wens dat zijn kinderen een 
joodse opvoeding zouden krijgen. 
Er waren zes Bibo kinderen, vier 
dochters en twee zonen. De oudste 
jongen, LeRoy werd bar mitswa 
in de Ohabai Shalome synagoge.  
De jongste, Carl ging naar de 
yeshiva Temple Emanuel, maar 
werd nooit bar mitswa. Juana 
Bibo ging over naar het jodendom. 

Don Solomono die door de In-
dianen werd vereerd zoals dat 
bij weinig blanken gebeurde, 
overleed in 1934 in San Fransisco 
op 81 jarige leeftijd. LeRoy en 
Carl zeiden kaddisj voor hun va-
der. Juana stierf zeven jaar later 
in 1941. De joodse indiaanse 
Chief en zijn prinses zijn 
begraven in Colma, Californië. 

Bron:
M.L. Marls, Jews among the 
Indians.  Benison Books, 
Chicago,1992. 
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Boterroosje

Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Mijn recepteninspiratie is voor de 
zomer een beetje uitgeput en ik 
stel voor dat u gewoon eens een 
recept opnieuw klaarmaakt uit 
een vorig nummer van JaGDaF.  

Wel zou ik u graag een ‘ver-

siertechniekje’ willen le-
ren om een botervloot met 
roomboter ‘op te leuken’. 

Mijn moeder hield van gezellige 
gedekte tafels, altijd met een 
tafelkleed en servetten, dek-
schalen en een bloemetje. De 
lunch op sjabbat was altijd iets 
bijzonders en dan mocht ik de 
boter ‘opmaken’; al heel jong 
had ik dat geleerd (na de oorlog, 
alhoewel er toen beslist nog geen 
roomboter was, in ieder geval 

niet bij ons thuis, maar met 
margarine ging het ook prima).  
Ik herinner me nog de hele bij-
zondere smaak van roomboter 
bij mijn familie in Rotterdam, 
als fluweel. Naar Rotterdam 
ging ik in de vakanties met de 
stoomtrein van Utrecht naar 
Rotterdam Maasstation. Mijn 
moeder zette me op de trein (met 
een perronkaartje) en mijn tan-
te haalde me op in Rotterdam 
(ook met een perronkaartje). 
Terug naar de boter. Heeft 
u wel een botervloot in huis?  
Rond heeft de voorkeur, maar 
een rechthoekige kan ook, een 
schaaltje behoort eveneens tot 
de mogelijkheden. U vult de bo-
tervloot met niet al te harde boter 
en strijkt het oppervlak glad met 
een mes of lepel. Dan neemt u 
een glas of beker met kokendheet 
water en een theelepeltje. U zet 
het theelepeltje in het kokendhete 
water en dan gaat u tot actie over. 
Plaats het lepeltje aan de 
buitenrand van het boteropper-
vlak en steek met het hete lepeltje 
op en neer in de boter naar het 
midden toe; in het midden tilt 
u het lepeltje op en u ziet een 
schelpachtige ophoping van bo-
ter; daarna doopt u eerst het le-
peltje weer in het hete water en 
plaatst het dan recht tegenover 
de eerste gang naar het midden 
(zie de tekening); vervolgens 
gaat u kruiselings te werk en u 
creëert een prachtige bloem in 
het midden van de botervloot! 

Tegenwoordig doe ik het nog 
wel eens als ik gasten heb of 
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bij mijn tante Thilde Stuiveling 
op bezoek ben in Hilversum, 
als knipoog naar mijn moeder. 
Een groot probleem was altijd 
– en is het nog steeds – om dan 
je mes in die prachtig versierde 
bo tervloot te zetten…Trouwens, 
ex tra feestelijk is natuurlijk 
om bovenop het boterbloempje 
een echte niet al te grote bloem 
te plaatsen of een takje munt. 
Aan het werk – ben benieuwd 
of het u lukt en ik vertrouw 
er op dat de tekening van 
Anjo Mutsaars u zal helpen! 
Ik wens u een prachtige zomer. 
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Er is veel over geschreven (o.a.in 
het Nieuw Israëlietisch Weekblad), 
over het ‘Haboniemgevoel’, 
over het bijzondere van de 
‘vriendschappen voor het leven’. 
Op 30 mei was het zover -
Sjawoe'ot en Pinksteren 
en de Haboniem-reünie. 

Het was een groots opgezet ge-
beuren; de organisatoren zijn 
anderhalf jaar geleden met de 
organisatie begonnen en zij kun-
nen trots zijn op het resultaat.  
Bijna 300 oud-Haboniemers bij 
elkaar! Wereldwijd elektronisch 
georganiseerd, ook dat is bijzonder, 
vooral als je nagaat dat ik in mijn 
tijd (jaren vijftig van de vorige 
eeuw) voor iedere convo een stencil 
moest typen, correcties moest 
aanbrengen met van die smerige 
knalroze correctielak en ten slotte 
de stencilmachine van inkt moest 
voorzien en dan maar draaien… 

Haboniem is voortgekomen uit 
de Joodse Jeugdfederatie, die al 
voor de oorlog bestond. In 1951 
werd Haboniem onderdeel van 
een socialistische zionistische 
wereldorganisatie, toen nog uit-
sluitend gericht op de kibboets.  

Die 300 mensen die daar van hein-
de en ver bijeen waren gekomen, 
in een boerderij aan de rand van 
Utrecht, hadden allen (behalve 
sommige partners misschien) 
een sociaal-democratische achter-
grond. Het was interessant om 
te observeren: mijn generatie zag 
er anders uit – nog zo’n beetje het-
zelfde als vroeger, alleen dikker 

en grijzer – dan latere generaties, 
er liepen ook ‘Vanessa’s’ rond zal 
ik maar zeggen. Waren dat nou 
moderne Haboniemers?, dacht ik.  
’t Zou kunnen. Maar de sfeer was 
nog hetzelfde, als een soort geheim 
genootschap – zo van: we weten 
waarom we hier bij elkaar zijn. 

Simon Soeson (hij woont in Haifa), 
vaste columnist van het NIW, 
schreef een maand of drie vóór de 
reünie een column, waaruit ik een 
fragment wil citeren, beter dan 
hij kan ik Haboniem niet typeren: 

Samen met wat vrienden maakte 
ik alyah. Sommigen van ons ble-
ven, sommigen keerden terug 
naar Nederland. En nu komt er 
een reünie. Gek, dat zoiets je 
toch beroert. Er worden foto’s 
getoond (op de website) die een 
microkosmos vertegenwoordigen.  
De herinneringen komen terug 
alsof ze gisteren waren. Geintjes, 
verhalen en liedjes komen naar 
boven, alsof je stem weer schor 
is van het zingen en lachen. 
En wat hebben we gelachen! 
Asj-laila, wandelingen, liedjes 
zingen, Iwriet leren, politieke de-
batten en een rabbijn die hypnose 
kon: wat kregen we niet allemaal 

voorgeschoteld?  Terwijl Jimmy 
Hendrix ‘Hey Joe’ zong, zongen 
wij ‘Hee jood!’ en vroegen waar het 
zionisme was. Terwijl mannetjes 
op de maan liepen, lieten we een 
grote pot met rijst in het zand 
vallen en stopten alles weer terug. 
Het zand in de rijst werd als een 
Indonesische specerij uitgelegd.  
Huwelijken zijn voortgekomen 
uit Haboniem. En hartjes wer-
den gebroken in Haboniem.  
Ouders zworen hun kinderen 
niet terug te sturen, nadat ze 
hees en doodop thuiskwamen. En 
velen, velen van ons droomden 
dat het hele leven één groot Ha-
boniemkamp moest zijn. […] 
En wat gaf Haboniem ons cadeau? 
Een bewustzijn. Dat we joden zijn 
en dat er een joods land is. […]
Sommigen van ons spreken meer 
andere talen dan Nederlands, 
vooral Iwriet. Maar allemaal her-
inneren we ons het woord nesjef, 
het feest van de laatste avond in 
een Haboniemkamp: iedereen 
kreeg de kriebels, iedereen moest 
wat doen en allemaal waren we 
een beetje mesjogge. Wel, de Grote 
Nesjef is op komst. En we gaan 
allemaal en allemaal gaan we mis-
schien een beetje mesjogge doen. 
Want we zijn geen tieners meer, 
en we zijn niet in een zomer- of 
winterkamp. Maar als u het ons 
vraagt, dan zeggen we eerlijk dat 
we voor altijd Haboniemers zijn. 

En tot slot geef ik u het refrein 
van het Haboniemlied dat speciaal 
gemaakt was voor die dag en dat 
iedereen uit volle borst meezong: 
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Haboniemers, Haboniemers
Het is een deel van ons bestaan
Weinig tsores, veel nesjomme
Heel veel lach en soms een traan.

Socialisme, zionisme
Toranoet en madrichiem

En al ben je nu wat ouder
Er blijft altijd Haboniem.

Rest me nogmaals mijn bewon-
dering uit te spreken (nou ja 
op te schrijven) voor de orga-
nisatie. Tot het allerlaatst is 

de plek geheim gehouden van-
wege de veiligheid – en toch 
had iedereen de weg gevonden! 

 

Gebed bij de Klaagmuur op Tisja be Aw,
tekening, Ze'ev Raban, 1924
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Open Huis
Dit Platform (dat dus nog officieel 
opgericht moet worden, maar 
al wel als zodanig functioneert) 
streeft ernaar om de verschillende 
religieuze en levensbeschouwelijke 
groeperingen in de provincie 
Groningen met elkaar in contact 
te brengen teneinde elkaar beter 
te leren kennen en begrijpen. 
Er worden regelmatig themabe-
sprekingen georganiseerd waarbij 
iedere groepering iets kan ver-
tellen over inhoud en betekenis 
van hun geloofsgemeenschap 
en waarbij dan vragen gesteld 
kunnen worden en er met elkaar 
gediscussieerd kan worden. 

Fietsroute
Voor zondag 4 april jongstleden 
was er een fietsroute opgesteld 
waarbij de deelnemers langs de 
diverse gebouwen van de groepe-
ringen konden gaan om daar te 
kijken, deel te nemen aan een 
(gedeelte van een) viering of op 
enigerlei wijze informatie over 
die groepering te verkrijgen. 
Ook voor de jeugd was er een 
soort speurtocht uitgezet met 
een vragenformulier waarbij ze 
moesten proberen om antwoorden 
op die vragen te krijgen. 
De Joodse Gemeente had daar-
voor die middag de synagoge in 
de Folkingestraat opengesteld 
en een aantal personen die in-
formatie konden geven over het 
gebouw en over de inhoud van 
het Jodendom, waren aanwezig. 
Ik heb nog geen gegevens gehoord 
over de belangstelling bij de 
diverse andere groeperingen, 

maar wat ik wel weet, is dat er 
erg veel belangstellenden waren 
in de synagoge die middag.
Als ik het moet schatten, denk 
ik toch zeker een 250 personen.  
Groepsgewijs konden we ze ge-
lukkig allemaal te woord staan 
en proberen antwoorden te geven 
op de vragen waaruit soms een 
wezenlijke belangstelling voor 
het historische aspect zowel 
als de joodse religie, traditie 

en cultuur naar voren kwam. 
Wat ons betreft was dit een bij-
zonder geslaagde middag. Ik hoop 
dat de anderen dit ook zo ervaren 
hebben en dat door dit soort 
evenementen het doel waarvoor 
het Platform opgericht wordt 
een stukje dichterbij zal komen 

Bep Koster

Platform Levensbeschouwing Provincie Groningen i.o.
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Dit jaar denken we in sep-
tember een avond te or-
ganiseren met het thema: 
elkaar leren kennen en waarderen
door middel van misschien dans, 
muziek, lekker eten met een cul-

turele achtergrond. Het kiezen 
van een bepaald thema heeft 
ook tot doel dat geïnteresseerden 
uit de achterban van de diverse 
godsdienstige stromingen kennis 
met elkaar maken. 

Geïnteresseerden kunnen   con-
tact opnemen met: 
Frits Grunewald
050 3120 276 of
info@grunewald.nl

De Klaagmuur, het westelijk deel van de 2e Tempel, die overeind bleef na de vernietiging van de tempel 
door de Romeinen op de 9e Aw.

Uit: Album Zydowski, Wisna Lipszyc, Warschau 1993.
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

Israël op de tweede plaats in 
Europa voor het gebruik van 
creditkaarten

Israël staat op de tweede plaats 
in Europa voor het betalen met 
een creditkaart. De in bezit 
van een creditkaart zijnde 
Israëli’s besteden met hun 
kaart gemiddeld 4.318,- euro 
aan goederen per jaar. Op de 
eerste plaats staan de Fransen 
met 4.641,- euro per jaar. In 
Europa bedraagt het gemiddelde 
bedrag slechts 2.200,- euro. 

De totale omzet in Israël van 
het betalingsgebruik met een 
creditkaart bedroeg in 2003 
97 miljard sjekel (ongeveer 
20 miljard euro), aldus de 
directeur van de Israëlische 
creditkaartmaatschappij IsraCard 
Chaïm Krupski. Dit is 6% meer 
dan in 2002. Krupski vermoedt 
dat in 2004 het bedrag makkelijk 
100 miljard sjekel zal bereiken. 

Volgens de gegevens van 
IsraCard zijn in Israël de 
volgende kaarten populair: 
IsraCard (44,5%), Visa (23,8%), 
LeumiCard (23,5%), Diners Club ( 
4,5%) en American Express (3,7%). 

Heden bezitten de Israëli’s 4,4 
miljoen creditkaarten. Daar-
van is 75% in het bezit van 
volwassenen, die 45% van de 
aangeschafte producten met 
de creditkaart afrekenen. 37% 
Israëli’s bezitten meer dan één 
creditkaart, aldus Delocom News. 

Gemiddeld 2,5 kilo ‘zwaarder’ 
na de Pesachweek

De zeer uitgebreide pesachmaal-
tijden gaan bepaald niet on-
gemerkt voorbij aan de bewoners 
van Israël. Volgens recent on-
derzoek van het instituut voor 
diëetologie ‘Medi Slim’ komt 
elke volwassen Israëli tijdens 
de pesachweek 2 tot 3 kilo aan.
Tijdens het onderzoek, onder lei-

ding van prof. Alex Polanski, ver-
meldden 674 Israëli’s in de leeftijd 
van 18 tot 56 jaar gedurende 
de feestdagen hoeveel en welke 
producten zij geconsumeerd 
hebben tijdens de pesachweek. 
“Het was al eerder bekend”, zei 
prof. Polanski in een interview op 
Ynet, dat tijdens de sedermaaltijd 
de Israëli’s aanzienlijk meer eten 
dan bij enig ander feestmaal.
Daarbij is de hoeveelheid calo-
rieën die de traditionele pesach-
maaltijd omvat 4 à 5 keer hoger 
dan de gebruikelijke norm. 

Prof. Polanski raadt de Israeli’s 
aan om hun eetpatroon te be-
perken. Voor het optimaal func-
tioneren van het volwassen 
menselijk lichaam zijn twee 
matzes meer dan voldoende.  
Voor de jongeren is zelfs één 
matze per dag al genoeg. Prof. 
Polanski heeft ook een speciaal 
recept voor een universeel pe-
sachdieet ontwikkeld: “Eet 
tijdens de pesachmaaltijd niet 
meer dan een derde van wat je 
zou willen eten; dan zijn de ca-
lorieën geen belemmering voor 
een heerlijk feest!”- aldus Ynet. 
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Nadat de Babyloniërs een bres 
in de muren van Jeruzalem 
hadden geschoten, stroomden de 
Babylonische soldaten de stad 
binnen, moordend en verwoestend. 
Nog een kleine groep dapperen 
had zich in de tempel verschanst, 
maar na drie weken, ongeveer 
op de negende Aw, viel dit 
laatste bolwerk. De tempel werd 
door de Babyloniërs in brand 
gestoken en geheel verwoest. Nu 
was alle tegenstand gebroken. 
Bijna de gehele bevolking van 
Jeruzalem werd naar Babel in 
ballingschap gevoerd. Alleen 
Jeremia mocht met enkelen blijven.

De koning van Babel plaatste als 
hoofd van de achtergeblevenen 
een joodse prins, Gedalja. Maar 
na enkele weken, in het begin 
van de maand Tisjri, werd deze 
laatste joodse landvoogd door 
joodse nationalisten vermoord.  
(De vastendag van Gedlja, op de 
derde Tisjri, herinnert hieraan.) 
Uit angst voor wraak van 
de Babyloniërs vluchtten nu 
alle joden uit Jeruzalem naar 
Egypte. Jeremia werd ook 
meegevoerd. Daar schreef 
hij zijn indrukwekkende 
klaagliederen neer: 

De negende Aw

Ach, hoe eenzaam ligt daar de 
stad,
eens – vol mensen, thans – als een 
eenzame weduwe,
eens – vorstin onder de volkeren, 
nu – schatplichtig.
Bitter weent zij in de nacht, 
tranen stromen over haar
wangen…

Bron: Van Adam tot Ezra 

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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De relatie ligt niet direct voor de 
hand. Zoete koek en het jaarlijkse 
uitstapje van de joodse kehilla 
Groningen. Maar toch was er 
een symboliek in te herkennen, 
want de reis waarin kunst, ge-
schiedenis en het Groninger 
landschap was vervlochten, was 
net als de koek, die iedereen op 
het eind kreeg aangereikt: zoet, 
goed gevuld en kosjer van aard.  

Groninger museum
De ongeveer dertig deelnemers 
hebben zichtbaar genoten van een 
afwisselende dag, die begon in 
het Groninger Museum. Daar gaf 
Marcel Wichgers tekst en uitleg 
bij kleurrijke schilderwerken 
van Vlaamse expressionisten, 
kunstzinnige mode van Viktor en 
Rolf gecombineerd met Groninger 
klederdracht en gouden oorijzers, 
en futuristische ontwerpen van 
de Australiër Marc Newson. 

Garnwerd en de molen
Na deze rondleiding ging de 
reis verder door de Groninger 
dreven naar Garnwerd, waar 
een picknick werd gehouden bij 
de korenmolen uit 1851. De ko-
sjere sandwiches vonden gretig 
aftrek. Toen het moment was ge-
komen om op te ruimen en naar 
Aduarderzijl te vertrekken voor 
een boottocht met de Ecoziel I 
werd plotseling opgemerkt, dat 
een paar deelnemers nog ont-
braken. Het bleek dat ze ergens 
in niemandsland verzeild waren 
geraakt en het spoor bijster waren 
geraakt. Met hulp van de mobiele 
telefoon werden de nodige aan-

wijzingen naar de juiste locatie 
gegeven en werd het gezelschap 
weer compleet gemaakt. 

Aan boord…
Maar het inschepen aan 
boord van de Ecoziel I liep de 
nodige vertraging op, toen 
bleek dat dezelfde personen 
die eerder in Garnwerd de 
weg waren kwijtgeraakt ook 
nu weer waren verdwaald.  
Hulptroepen moesten eraan te 
pas komen om de zoekgeraakte 
autobestuurster en haar pas-
sagiers weer terug te halen.  
Toen dat was gelukt, kon het 
schip voor een twee uur durende 
rondvaart onder begeleiding van 
zonneschijn en wolkenvelden 
door het Groninger marengebied 
en langs de zijlen (= sluizen), 
de Aduarderzijl, Schouwerzijl 
en de Schaphalsterzijl afmeren. 

Terwijl fonteinkruit, kroossoorten, 
lisdodde en oeverzegge aan het oog 
voorbij trokken, werd het geluid 
van de waterhoen en de karekiet 
overstemd door het gekrakeel van 
pratende personen aan boord. Ook 
de kuifeend, de meerkoet en de fuut 
konden het dit keer niet winnen 
van de veelal joodse thema’s, die 
aan boord werden uitgewisseld. 
 
Rabbinale versterking
Het uitstapje kreeg een extra 
dimensie door de aanwezigheid 
van rabbijn Jacobs en zijn echt-
genote, die speciaal voor deze 
gelegenheid voor het eerst naar 
dit speciale Hoge Noorden 
waren afgereisd. Rabbijn Jacobs, 
wiens grootvader uit Groningen 
komt, meende dat het Groninger 
landschap zich zeer goed leende 
om tot bezinning te komen en te 
beseffen dat het Jodendom geen 

Jaarlijks uitstapje Joodse Gemeente Groningen
 smaakt als zoete koek 

foto: Serge Heldring
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religie is, maar een leefwijze.  
Hij stelde, dat de joodse ge-
meenschap niet alleen ver-
antwoordelijk is voor elkaar, maar 
ook verbonden is met elkaar. ‘Het 
samenzijn is van groot belang 
voor de joodse gemeenschap’, 
meende hij. Om verzekerd te zijn 
van een plezierige omgang heeft 
men volgens de rabbijn twee 
ogen gekregen; het linkeroog 
om kritisch naar zichzelf te 

kijken en het rechteroog om 
positief naar de ander te kijken.  
Voorzitster Bep Koster van de 
NIG Groningen had lovende woor-
den voor de culturele commissie, 
Chaja Wolf en Ruth Lipschits, die 
het uitstapje van begin tot eind 
hadden verzorgd.  De voorzitster 
meende, dat terug kon worden 
gekeken op een zeer geslaagd ge-
beuren, hetgeen met applaus werd 
onderstreept. Door de vertrouwde 

inbreng van de culturele com-
missie was het streven van het be-
stuur volgens haar in vervulling 
gegaan - als een familie bij elkaar 
te zijn en er voor elkaar te zijn. 

Jochanan van Gelder

N.B. Vooral de ronde worteltjes 
zullen als een historisch feit 
de geschiedenis ingaan! (red.) 

Jeruzalem van de Vrede, Shalom of Safed
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¦ Loeach
voor de Loeach en in formatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

Sjoeldiensten

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

L.J.G.N.N.: informatie ook over 
sjoeldiensten tel. 06 22762967; 
website:
http://www.ljg.nl/noord.html
e-mail: ljgnn@hotmail.com

In Groningen wordt eenmaal 
per veertien dagen een sjabbat-
ochtenddienst gehouden en een-
maal een vrijdagavonddienst in 
de synagoge Folkingestraat.
De woensdagavond voorafgaand 
aan de sjoeldienst is er een lern-
avond over de sidra van de week.
Wilt u info over de diensten en de 
lernavonden, dan kunt u bellen 
naar tel. 050 5272573.

Voor informatie over de joodse 
gemeente in Drenthe kunt u bel-
len naar mevrouw T. van den Hof-
Frankenhuis, tel. 0528 235070.

Deze keer een korte loeach. 
Natuurlijk het is vakantietijd, 
maar er is veel te doen in Joods 
Groningen, Drenthe en Friesland. 
Dat willen wij graag laten weten. 
Dus stuur uw opgaven voor het 
nieuwe seizoen voor 21 augustus 
aan ietschabbing@hotmail.com, 
of  per post naar Iet Schabbing, 
A. Mauvestraat 9, 8932 KH 
Leeuwarden. Fijne zomer.

26 juli
Begin vasten, een half uur voor 
nacht
27 juli
Vastendag 9 av, Ta’aniet Tesja 
beAv, verwoesting van de Tempel
28 juli tot en met 1 augustus
Jiddische liederen overal van-
daan. Met workshops in zingen 
en dansen, en optredens in 
een prachtige omgeving. Info 
www.uelenspieghel.nl of tel.
0521 351 331.
15 september
Begin jomtov 19.30 uur.
16 september
Eerste dag Nieuwjaar 5765, Rosj 
haSjana
17 september
Tweede dag Rosj haSjana 5765, 

Nieuwjaar. Begin sjabbat 19.25 
uur
19 september
Vastendag van Gedalja, Tsom 
Gedalja. Begin vasten 5.25 uur

De volgende evenementen 
vinden plaats in het Joods His-
torisch Museum, Jonas Daniel 
Meijerplein 2-4, Amsterdam.
Info tel. 020 625 4229.
Tot en met het schooljaar 
2003-2004
In Mokum staat een huis. Info 
www.jhm.nl en klik op Max de 
Matze
Tot en met 29 augustus
Joodse identiteit en hedendaagse 
architectuur.
19 september tot en met 
februari 2005
Diaspora: thuis in ballingschap. 
Foto' s van Frederic Brenner

Bijdrage van de lezers
Mocht u deze zomer interessante, 
leuke of andersoortige ervaringen 
meemaken die de moeite waard 
zijn voor alle JaGDaF-lezers, 
dan houdt de redactie zich 
aanbevolen voor eventuele 
publicatie. Het kan zijn dat u in 
een of ander buitenland of ergens 
in Nederland vertoeft en een 
bijzondere sjoel bezoekt, of joods 
feest meemaakt, een verscholen 
begraafplaats ontdekt of een 
heerlijke kosjere winkel of joodse 
winkel vindt – maak een foto 
en schrijf uw belevenissen op! 
Mailen naar
ruth.lipschits@hetnet.nl; 
uiteraard houdt de redactie 
zich het recht voor een keuze te 
maken uit uw inzendingen.
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Alle joodse feest- en treurdagen beginnen de avond voor
de aangegeven datum. 

5764
6 juli   Vastendag van 17 Tammoez
27 juli   Vastendag van 9 Aw
   (Verwoesting van de Tempel) 

5765
16/17 september Rosj Hasjana (Nieuwjaar) 
19 september  Vastendag van Gedalja                     
25 september  Jom Kippoer (Grote Verzoendag)
11/12 oktober  Soekot (Loofhuttenfeest) 
7 oktober  Sjeminie Atseret (Slotfeest) 
8 oktober  Simchat Tora (Vreugde der Wet) 
8 t.m. 15 december Chanoeka (Inwijdingsfeest) 
22 december  Vastendag van 10 Tewet 

Joodse feest- en treurdagen 5764/2004

Sjawoe'ot
De eerste oogst wordt naar de tempel

gebracht
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