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IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Zo is het – als dit nieuwe magazine bij 
u door de brievenbus glijdt – de derde 
dag van het nieuwe joodse jaar 5765,  
de derde Tisjri. We gaan Jom Kippoer, 
Soekot en Simchat Tora in snel tempo 
tegemoet.
Zoals ieder jaar vindt u ook nu 
weer een acceptgiro voor het 
abonnementsgeld van de nieuwe 
achttiende jaargang die met het 
Chanoekanummer (nr. 85) begint. 
Voor onze financiële administratie zou 
het natuurlijk het gemakkelijkst zijn als 
u allemaal tegelijk zou betalen, maar 
dat blijkt in de praktijk enigszins tegen 
te vallen – doe uw best! En u weet 
het: een beetje meer mag ook…

Als symbool van een nieuw begin, 
besteden we in dit nummer aandacht 
aan de brith-mila, de achtste dag 
waarop een pasgeboren joods 
jongetje besneden wordt. Deze zomer 
waren leden van de Joodse Gemeente 
Groningen in de gelegenheid een 
brith-mila in de sjoel mee te maken, 
een verslag daarvan staat op blz. 3 tot 
en met 6.

Zou de zomer erop zitten? Gelukkig is 
dat onvoorspelbaar. U heeft, hoop ik, 
allemaal mooie reizen gemaakt naar 
verre of minder verre bestemmingen, 
of u bent lekker thuis gebleven in een 
rustige omgeving omdat iedereen zo 
nodig weg moest trekken. Wat is er 
mooier dan eind juli op een gewone 
woensdagmiddag door Groningen 
te fietsen en te denken: zou het 
zondagochtend negen uur zijn…? Dat 
is pas echt vakantie!
Voor iedereen een heel goed, zoet, 
gezond en voorspoedig jaar; we 
blijven hopen op een beetje meer 
vrede in de wereld en in het onveilige 
en woelige Midden-Oosten.

Ruth Lipschits-de Leeuwe  
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O.R.T.

In het vorige nummer heb ik 
uitvoerig met u gesproken over 
de brith van mijn kleinzoon 
Jisroel Noach in Amerika. 
Naar aanleiding daarvan 
heeft de redactie mij verzocht 
om dieper op het onderwerp 
brith-mila in te gaan. 

Awraham Awienoe - onze 
aartsvader Abraham
Awraham was al op zeer 
gevorderde leeftijd toen hij de 
G’ddelijke opdracht kreeg om 
de brith-mila uit te voeren. 
Letterlijk betekent dit het 
verbond van de besnijdenis.  
Zonder dralen heeft hij de op-
dracht uitgevoerd bij zichzelf en 
bij zijn huisgenoten. Zo heeft hij 
onder andere zijn zoon Jisjmaeel 
besneden op 13-jarige leeftijd.  
De Arabieren die afstammen 
van Jisjmaeel hebben daarom 
nog steeds de gewoonte hun zo-
nen te besnijden. Uiteindelijk 
hebben alle moslims dit gebruik 
overgenomen, al wachten ze niet 
altijd tot de leeftijd van 13 jaar. 
Jitschak was het eerste joodse 
kind dat op de achtste dag be-
sneden is en na hem miljoenen 
en miljoenen joodse jongetjes. 
Het is opmerkelijk om vast te 
stellen dat zelfs joden die zeer 
ver zijn afgedwaald van hun 
Jodendom toch de brith-mila in 
ere houden en hun zoontjes la-
ten besnijden door een moheel.
We noemen dit: het binnen 
brengen van het kind in het 
verbond met Awraham Awienoe. 

Achtergronden
Hoewel we de regels van de Tora 
dienen te eerbiedigen, zelfs zonder 
dat we weten waarom, is het toch 
door de eeuwen heen gebruikelijk 
geweest dat geleerden hun uiterste 
best hebben gedaan om de wetten 
van de Tora te verklaren. Een 
van de meest intrigerende vragen 
is natuurlijk waarom de Tora 
juist dit deel van het lichaam 
heeft uitgekozen als plaats voor 
het teken van het verbond. Had 
het niet ergens anders in het
lichaam gekerfd kunnen worden? 
Sommigen zeggen dat het juist 
bij het orgaan geplaatst moet 
worden dat te maken heeft met 
de voortplanting, omdat we dit 
verbond ook willen doorgeven 
aan de volgende generaties. 
Anderen stellen dat van de brith 
een lustbeperkende werking 
uitgaat en zodoende probeert 
de Tora een bijdrage te leveren 
aan een hoger zedelijk leven.  
 
De achtste dag
Sommige geleerden ondersteunen 
het feit dat de brith-mila op de 
achtste dag moet zijn met we-
tenschappelijke publicaties, waar-
uit zou blijken dat de achtste 
dag medisch gezien de meest 
ideale is vanwege het beste stol-

lingsvermogen van het bloed of de 
minste pijnervaring op deze dag. 
In chassidische literatuur wordt 
benadrukt dat het getal 8 een 
hogere dimensie heeft dan het 
getal 7.  Het getal 7 staat symbool 
voor heiligheid binnen de grenzen 
van het natuurlijke, de sjabbat 
is de zevende dag, het zevende 
jaar is een heilig jaar, etc.  De 
brith is op de 8e dag om daarmee 
aan te geven dat hier sprake is 
van een verbond met G’d dat bo-
ven het rationele uitstijgt. Dit 
verbond kan nooit verbroken 
worden, wat er ook gebeurt. 

De vrouw
Heeft de vrouw dan geen verbond? 
De Talmoed stelt dat de vrouw 
wordt beschouwd alsof ze besne-
den is. Met andere woorden het 
niet besnijden van de vrouw is 
juist te beschouwen als een uiting 
van waardering; zij heeft dit teken 
van het verbond niet nodig om 
haar relatie met G’d te versterken, 
terwijl de man juist een extra 
handeling moet ondergaan om 
zijn band met G’d te sterken. 

Elijahoe hanawie - de profeet 
Elijahoe
Misschien is het u opgevallen dat 
er bij elke brith-mila een stoel 
wordt klaargezet voor Elijahoe. 
De baby wordt daarop neergelegd. 
Wat heeft Elijahoe met elke 
brith te maken? In Tenach wordt 
verteld dat Elijahoe zich be-
klaagde bij G’d over het feit dat 
het Joodse volk zich niet hield aan 
het verbond van de brith-mila. G’d 

De brith-mila

Wat hebben aartsvader 
Awraham en de profeet 
Eliejahoe precies met de 
besnijdenis van een joods 

jongetje te maken?

door rabbijn S. Evers
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wijst hem terecht en zegt dat het 
niet waar is wat hij zegt en dat 
het Joodse volk zich wel trouw 
houdt aan de brith. En sindsdien 
heeft Elijahoe de opdracht om 
aanwezig te zijn bij elke brith. 
Volgens sommigen is dit de reden 
dat men mensen niet echt uit-
nodigt om te komen naar een brith. 
Bij elke brith is Elijahoe immers 
aanwezig en het zou als kwetsend 
kunnen worden beschouwd als 
men een bijeenkomst met Elijahoe, 
waarvoor men uitgenodigd wordt, 
aan zich voorbij laat gaan.  

Vandaar dat men alleen maar 
aankondigt wanneer en waar 
de brith is en dan kan iedereen 
zelf beslissen of hij komt of niet. 

De naam
In orthodoxe kringen vertelt men 
de naam van het kind pas bij de 
brith. Alleen bij de burgerlijke 
stand weet men het eerder, maar 
ze voldoen aan het verzoek om 
niet te publiceren. De naam wordt 
niet eerder bekendgemaakt, om-
dat we stellen dat dit kind pas zijn 
echte volledige joodse status heeft 

Vervolg 'O.R.T.'

verkregen na de brith; pas dan 
kan hij een echte joodse naam krij-
gen. In asjkenazische kringen ver-
noemt men niet naar levende men-
sen. Maar in Nederland doet men 
dat wel. En in sefardische kringen 
wordt het juist als een grote kawod 
gezien om iemand te vernoemen.  
Bij meisjes wordt de naam be-
kendgemaakt bij het lezen uit de 
Tora. De vader wordt opgeroepen 
en laat een speciale misjeberach, 
zegenwens, uitspreken voor de 
kraamvrouw en daarbij noemt 
hij ook de naam van zijn dochter. 

Brith-mila van Mori Noam Remoz van Gelder in de sjoel in Groningen
Foto: Robert Mulder, Groningen
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Op 29 juni jongstleden was 
er, na 13 jaar, weer een 
brith-mila in onze synagoge. 
Was het dan zo dat er gedurende 
13 jaar geen joodse jongetjes 
in Groningen geboren zijn? 
Dat is vast niet het geval geweest, 
neem ik aan, maar tegenwoordig 
wordt (in tegenstelling tot vroe-
ger) een besnijdenis meestal 
thuis of in het ziekenhuis gedaan.
Deze keer had de familie Van Gel-
der echter aangegeven er prijs op 
te stellen om hun tweede zoon (de 
eerste was in Israël geboren) in 
sjoel te laten besnijden temidden 
van hun familie, vrienden 
en de hele Joodse Gemeente. 
Dit was voor ons dus een heel 
bijzondere belevenis, die wij 

ook met grote vreugde heb-
ben voorbereid en ervaren. 
Opa was uit Israël overgekomen 
om sandak (degene die de ba-
by op schoot houdt) te zijn 
voor zijn nieuwe kleinzoon. 
Het is een prachtige, gezonde 
baby die de hele avond heerlijk 
lag te slapen, maar op het ‘mo-
ment suprème’ natuurlijk hart-
verscheurend begon te huilen, 
zodat menig aanwezige de nei-
ging kreeg om een traantje weg
te pinken. Gelukkig kreeg hij 
snel een druppeltje zoete wijn 
op zijn lipjes en nadat hij bij z’n 
moeder gedronken had, ging
hij weer tevreden verder slapen
en hebben we hem de hele 
avond niet meer gehoord. 

Brith-mila (besnijdenis) in Groninger sjoel
door Bep Koster

De namen die hem gegeven 
werden zijn: Mori Noam Remoz. 
Deze Hebreeuwse namen hebben 
een betekenis. De eerste betekent: 
‘mijn leraar’, de tweede: ‘aar-
dig’ en de derde: ‘teken’ of ‘sein’. 
Het laatste woord kun je in het 
Nederlands van achter naar voren 
lezen en dan staat er zomer. Op de 
eerste zomerdag werd hij geboren. 
Rabbijn Jacobs betrok bij zijn 
toespraak de parasja van de 
sjabbat voorafgaand aan de brith 
(Choekat), waarin het verhaal van 
de ‘Rode Koe’ altijd veel vragen 
oproept. Zo kun je bijvoorbeeld 
ook vragen: waarom moet de 
besnijdenis persé op de achtste 
dag? Waarom niet op de derde of de 
zevende; of waarom niet wachten 

Brith-mila van Mori Noam Remoz in de sjoel in Groningen
Foto: Robert Mulder, Groningen
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tot de jongen zelf kan beslissen 
of hij het wil? Zo leerde hij ons 
dat er lang niet altijd antwoorden 
zijn op bepaalde zaken. Het staat 
zo in de Tora en niet alles hoeft 
beredeneerd en uitgelegd te 
worden, maar is heel vaak een 
kwestie van aanvaarden, van ge-
loven dat het goed is, zoals een 
pasgeboren baby dat ook nog doet. 
De voorzitter feliciteerde de ou-
ders en sprak de wens uit dat 
deze nieuwe aanwas zou mo-
gen opgroeien tot een graag en 

veel gezien lid van de Joodse 
Gemeente Groningen en zich 
hier ook thuis zal voelen. 
Hierna brak het vrolijke ge-
deelte aan met muziek en veel 
lekkernijen waarvan een gedeelte
door de oma van Noam in  
Israël was klaargemaakt en 
door de overgevlogen familie-
leden was meegebracht. 
Wij hopen nog menigmaal een 
dergelijk vreugdevol gebeuren  
mee te kunnen maken. 

Vervolg 'Brith-mila (besnijdenis) in Groninger sjoel'

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 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 ge-
meente in Drenthe kunt u bellen 
naar mevrouw T. van den Hof-
Frankenhuis,
tel. 0528 235070.

Cursussen
voor volwassenen in het nieuwe 

seizoen in het rabbinaatshuis van 
de sjoel in Groningen

Short stories, Amerikaans-
joodse literatuur
Op zondagochtend:
24 oktober
28 november
23 januari       
27 februari
gegeven door de heer Paul 
Gabriner. 
Tijd: 11.30 – 13.30 uur
Er komen een aantal bekende 
schrijvers aan bod, zoals Chaim 
Potok, Saul Bellow, Philip Roth 
en Isaac Bashevis Singer. 
Verschillende aspecten komen 
aan de orde, bijvoorbeeld wat 
maakt een verhaal of gedicht 
specifiek joods?
Tussen de cursusochtenden door 
krijgen de cursisten ruimschoots 
de gelegenheid zich te verdiepen 
in bepaalde boeken.
Bijdrage voor deze totale cursus:  

leden NIG Groningen:
Euro 10,- per persoon.
niet-leden NIG Groningen:
Euro 40,- per persoon.

U kunt zich telefonisch 
opgeven vóór 25 september 
a.s. bij telefoonnummer:
050 5272 573

Seidermelodieën
Op 3 en 10 april (dus net voor 
Pesach) wordt deze cursus  
gegeven door de heer Bram Haas, 
eveneens in het rabbinaatshuis
Tijd: 11.30 –13.30 uur.
Juist het zingen met elkaar van 
melodieën tijdens de seideravond 
maakt deze avond ‘anders dan 
andere avonden’. Daarom wordt 
het nu mogelijk gemaakt op twee 
extra ochtenden met elkaar te 
oefenen.
Bijdrage voor deze totale cursus:  
leden NIG Groningen:
Euro 10,-per persoon.
niet leden NIG Groningen:
Euro 20,- per persoon.

Ook voor deze cursus kunt  
u zich telefonisch opgeven 
vóór 25 september a.s. bij 
telefoonnummer:
050 5272 573.
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Chanoet is het Hebreeuwse woord 
voor winkel, dus eigenlijk staat 
er gewoon antiekwinkel. Deze 
winkel is mijn lang gekoesterde 
wens die na flink doorbijten ein-
delijk in vervulling is gegaan. 
Als kind van 9 jaar kwam ik al 
thuis met lampetkannen op mijn 
bagagedrager. Maar mijn ouders, 
getraumatiseerd door de oorlog, 
waren daar absoluut niet blij mee.
Geen handel!!! Ik deed wat ze van 
mij verlangden en ging studeren. 
Maar het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan, en …vele jaren la-
ter, in 1994 om precies te zijn, ko-
pen we een huis in Schouwerzijl. 
Als ik dan heel toevallig hoor dat 
in dat huis rond 1930 een garen en 
band winkeltje heeft gezeten, valt 
zogezegd het dubbeltje. Ik besluit 
bij de gemeente de Marne navraag 
te doen over de mogelijkheid op-

nieuw een winkelbestemming 
te krijgen op ons pand. En 
dat lukt. Chanoet antiek is 
geboren en blijkt een succes.  
Al snel groeit het kleinste win-
keltje van het noorden uit z’n 
jasje. Er wordt verbouwd. In 2001 
krijg ik de kans een voormalige 
garage in Mensingeweer te be-
trekken. Die kans grijp ik met 
beide handen aan en na een 
grondige aanpak is mijn lang ge-
koesterde wens, mijn droom van 
het kind, nu helemaal waarheid 
geworden. Chanoet antiek mag 
er zijn. Een winkel met meubelen, 
lampen, klokken, porcelein, 
aardewerk en… mijn trots: ‘het 
juwelenkabinet’, een afdeling 
met alleen antieke sieraden. 

Bij deze nodig ik u uit eens een 
kijkje te komen nemen, de koffie 

Chanoet antiek
door Reiny Vogel

staat altijd klaar en: voor goed 
antiek ga je naar Chanoet antiek. 
Misschien tot ziens in Mensinge-
weer!
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Geachte lezer van JaGDaF, 
Allereerst mijn beste wensen voor 
5765, een Sjana Tova oemetoeka! 

Met veel genoegen denk ik 
terug terwijl ik de pen (sorry, 
het toetsenbord) ter hand neem
aan de prachtige bijeen-
komst van de Joodse Gemeente
Groningen op 13 juni. 
Het leek op een echt schoolreisje! 
Eerst een educatief bezoek aan het
Groninger museum, toen gezellig
picknicken en  tenslotte dan
de rondvaart door het prachtige
Groningse riet- en waterland
schap. 

En op die boot mocht ik enkele  
woorden spreken tot de medevaar-
ders. Uw redactie heeft mij verzocht
om deze woorden te herhalen in uw
Rosj-Hasjana-nummer - vandaar!

Mosje, maar nu ónder water
De naam van onze grote lei-
der Mosje heeft een verta-
ling, een betekenis. Kie  
min hamajim mesijsihoe - want uit 
het water heb ik hem gehaald. De
dochter van de Farao van 
Egypte heeft Mosje, die ze in het 
biezen mandje aantrof, uit het
water gehaald.  Wat zich onder het 
water afspeelt onttrekt zich aan
ons gezichtsveld, we kunnen het 
niet zien. Alles wat zich op het
land afspeelt, kennen wij, we 
zien het. De wereld ónder het 
water is de verborgen wereld. 
 
Als ik een plantje zie groeien 
of  ik zie dat een baby  wordt geboren
vind ik dat 'gewoon', het is im-

mers natuurlijk en dus kijk ik
er niet van op.  Als ik echter
diep nadenk om als het ware
in het verborgene door te dringen
dan zijn het groeien van het
plantje en de geboorte van een
een kind een groot wonder. 
 
Aan ons is om juist op Rosj Hasjana   
de essentie van het natuurlijke te
doorgronden en het G’ddelijke   
zichtbaar te maken. 
Waarom vertel ik u dat? 
Wat heeft mijn zienswijze met de
uwe te maken? Stel een van u

- wij bevinden ons nog steeds
op de boot - besluit onder zijn 
of haar stoel een gat te bo-
ren, dan zal de kapitein zich
zeker naar u toe spoeden  en u 
dringend   verzoeken om hiermee 
te stoppen. U antwoordt: geen
paniek,  het is alleen onder mijn
stoel! 
Maar de kapitein legt uit: we zitten
met ons allen in hetzelfde schuit-
je. We zijn verantwoordelijk voor
elkaar en als Joods volk met elkaar
verbonden. 

Tussen de vele toespraken,  drank-
jes en rietvelden door  vroeg de voor-
zitter van de Joodse Gemeen-
te mij ook om een paar grappen
te vertellen. Hoewel het wellicht
bekend is dat een rabbijn geen ko-
miek is (ieder z’n eigen vak!) heb
ik me toch laten verleiden een 
anekdote te vertellen die ook
een les in zich heeft. 

Talmoedisch denken

Waar kun je beter lessen 
in talmoedisch denken 

krijgen dan varend op een 
boot? Een tipje van de sluier 

wordt voor ons opgelicht.

door Binyomin Jacobs
hoofdrabbijn
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Drie raadsels
In een Rusisch dorpje was bijna
geen jood meer over, allen waren
gevlucht. 
Alleen de rebbe was nog aan-
wezig. De partijsecretaris begreep
dat met het vertrek van de rebbe
ook het joods talmoedisch denken 
uit zijn dorp zou verdwijnen.
Hij ging naar de rebbe en zei hem:
u moet mij Talmoedonderricht ge-
ven. 
Maar de rebbe weigerde: dit kan 
ik niet doen. Het is een opdracht,
zei de secretaris van de Commu-
nistische Partij! 
Het spijt mij, zei de rebbe, ik kan
het niet doen. Het is een bevel, 
brulde de Partijscretaris. 
Het spijt mij zei de rebbe. Maar
waarom dan niet, vroeg de partij-
secretaris. Ik zal het u uitleggen:
voordat bij ons een klein jongetje
van 10 jaar begint met Talmoed-
lessen, moeten we hem drie kinder-
achtige    raadseltjes voorleggen. 
Als hij die raadsels kan beantwoor-
den, krijgt hij les, anders niet.
Het zou toch een belediging zijn
voor de Partij als ik u drie kinder-
achtige raadseltjes zou moeten 
voorleggen. Geen probleem, zei
de secretaris. De rebbe zwicht-
te en zei  wel hier komt het
eerste raadsel: 
Er is een huis en dat huis heeft
een dak. Op het dak is een schoor-
steen en op het dak  staan twee
mannen. Beide mannen  klimmen
door de schoorsteen naar beneden
en komen in de woonkamer te- 
recht. De één is roetzwart en de 
ander is helemaal schoon. 
Wie van de twee gaat zich was-

sen? De vieze natuurlijk,  brult
de secretaris. Mis, roept de rebbe,
de schone. De vieze ziet immers 
dat zijn makker schoon is en denkt
dat dus ook hij schoon zal zijn en 
wast zich niet. De schone ziet dat 
zijn makker vies is,  de scho-
ne gaat zich dus wassen. 

Hier dan het tweede raadsel:
Er is een huis en dat huis   heeft
een dak. Op het dak is  een schoor-
steen en er staan twee mannen op 
het dak. De twee mannen klimmen
door de schoorsteen naar beneden
en komen in  de woonkamer. De
één  is roetzwart en de ander is
schoon. Nu dan het tweede
raadsel: wie van de twee gaat zich
wassen? De schone, antwoordt de
secretaris. Mis, roept de rebbe, de
vieze. 
Kijk, de schone ziet dat zijn makker
vies is en denkt: zal ik ook vies zijn?
Hij kijkt naar zijn handen en
ziet dat die schoon zijn. Hij wast
zich dus niet. De vieze ziet ech-
ter dat zijn makker schoon is en
denkt: zal ik ook schoon zijn? Hij
kijkt naar zijn handen en ziet 
dat die vies zijn en hij, de vieze,
gaat zich dus wassen. 

En hier dan het derde raadsel: 
Er is een huis en dat huis heeft
een dak. Op dat dak staat een
schoorsteen en twee mannen.
De twee  mannen klimmen door
de schoorsteen naar beneden.
Ze komen in de woonka-
mer terecht. De één  is roet-
zwart en de ander is schoon.
En  hier  dan  het derde raad-
sel: wie van de twee gaat zich

wassen? 
De schone, brult de partijsecreta-
ris. Mis, roept de rebbe. De vieze,
brult de secretaris. Mis roept de 
rebbe, geen van beiden gaat zich
wassen, want het is immers  
een strikvraag. Hoe is het mo-
gelijk dat als beide mannen door
dezelfde schoorsteen gaan de één  
schoon is en de ander vies? 

En de les
Als we diep nadenken zien we dat in 
feite alle drie de antwoorden juist
zijn, het ligt er maar aan  van-
uit welk perspectief we  kijken. 
Een goede arts ziet niet alleen
het gebroken been van zijn 
patiënt, maar ook de rest van zijn
lichaam en zelfs zijn sociale
omgeving. Ook een  goede rabbijn
dient altijd een vraag die hem wordt 
voorgelegd vanuit verschillende
invalshoeken te bezien om zo tot een
juist oordeel of een passend advies
te komen. 

Ik wens u nog vele jaren   en 
hoop dat we allen een jaar te-
gemoet mogen gaan waarin 
we de kracht zullen hebben om 
de essentie van ons bestaan te
doorgronden en ons niet zullen 
laten  afleiden door uiter-
lijkheden die de G'ddelijke
Waarheid verbergen,   maar   
dat we in staat zullen zijn 
om de emmes (waarheid)
te doorgronden en daardoor  
op de juiste wijze aankijken
tegen de rijkdom, voorspoed en
vreugde die ons aller deel 
zal mogen worden. 
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Regenboog en schepping als 
verborgen boodschap in maart 
1940 in de jeugdsjoel? Een 
nieuw begin in 1952; hield de 
boodschap stand? Maar goed dat 
het raam bleef waar het was? 

Er is weinig wat nu nog herinnert 
aan de oorspronkelijke functie 
van het langwerpige gebouw in 
de Folkingedwarsstraat, alweer 
zo’n twintig jaar buurtpand van 
de Gemeente Groningen. Het 
meest opvallende gedeelte is de 
sporthal die vooral voor het spelen 
van basketbal is ingericht. Geen 
enkele tegenwoordige gebruiker 
van dit pand is er zich van bewust 
dat hier ooit een synagoge voor 
de Gronings-joodse jeugd was ge-

vestigd, geopend op de omineuze 
datum van 31 maart 1940.  
Er bestaan nog steeds unieke 
filmbeelden van de intocht van 
de Torarollen onder leiding van
opperrabbijn Dasberg ter inwijding
van deze jeugdsjoel.  

Toen een verborgen bood-
schap?
Wie het pand binnengaat zal al 
gauw ontdekken dat de glazen 
wanden ter afscheiding van de 
gang en de administratieve ver-
trekken versierd zijn met een 
gevlochten Magen David (David-
ster). Eenmaal in de sporthal 
valt aan de linkerkant de lege 
plek in de oostelijke muur op 
waar ooit de twee marmeren 

platen met de Tien Geboden heb-
ben gehangen, nu te vinden in de 
Folkingestraatsynagoge achter de 
Heilige Ark. Rechts boven hoog 
in de westelijke muur aan de
rechterkant zat een rozetraam met 
een kleurrijk glasmozaïek. Daarin 
kan men het eerste de regenboog 
herkennen, het bewijs van de af-
spraak tussen God en Noach dat 
er nooit meer een watervloed over 
de aarde zou komen. Juist omdat 
God moe was van al het kwaad 
dat op aarde gebeurde, wilde 
hij een nieuwe start maken met 
de mensheid waarbij Noach zou 
dienen als het goede voorbeeld. 
Het lijkt me waarschijnlijk dat het 
toenmalige bestuur van de Neder-
lands-Israëlietische Gemeente  

Regenboog in glas-en-lood
door Wout van Bekkum
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Gro ningen in de goedkeuring van 
de bouw van de jeugdsjoel ook 
het ontwerp van het raam heeft 
gekend en goedgekeurd. Ook de 
ontwerper van het raam kende 
de bijbelse bedoeling van het re-
genboogmotief en combineerde 
dit met enkele andere elementen 
uit het scheppingsverhaal. Wijst 
deze thematiek in de richting 
van een verborgen boodschap?  

Toen een jeugdsjoel
Juist onder de dreiging van groot 
onheil werd deze sjoel geopend 
en hoopte de opperrabbijn met 
deze jeugd- en dagsjoel de joodse 
jeugd een eigen plaats te geven, 
gericht op vertrouwdheid met 
de Joodse traditie. Dat viel he-
lemaal niet mee in een buurt 
waar de meeste joden geen sterke 
religieuze binding voelden. Toch 
wist men van het kwaad dat ook 
door mensen werd aangericht 
achter de oostgrens van het land 
en juist tegen het Jodendom was 
gericht. Onder de kinderen die de 
jeugdsjoel zouden gaan bezoeken 
waren vele Duits-joodse vluchte-
lingen. Regenboog en schepping 
zouden mede kunnen verbeelden 
dat ondanks gevaar, trouw en 
vertrouwen in de Joodse traditie 
moesten worden gewaarborgd en 
ondanks tekenen van het einde 
men toch opnieuw een begin wilde 
maken, juist gericht op de joodse 
jongens en meisjes in Groningen. 

Daarna hoofdsjoel
Hoe volkomen anders ging het. 
Op een merkwaardige manier 
hield de boodschap van het raam 

stand, want vanaf 1952 werd de 
jeugdsjoel in feite de hoofdsjoel 
van de Joodse Gemeente totdat 
in 1981 de huidige sjoel opnieuw 
werd ingewijd. Wie er toen kwam 
kon vooral in het mannengedeelte 
vanuit een ooghoek dat hele 
kleu rige raam boven in de muur 
bekijken. Er werd zeker in die 
dagen niet veel troost aan de 
betekenis ervan ontleend, maar 

de onmiskenbare bijbelse bedoe-
ling oversteeg de eerste dertig 
jaren na de oorlog. Het is mis-
schien daarom goed dat het raam 
juist daar is gebleven waar het 
in eerste instantie was geplaatst, 
in de vooroorlogse jeugdsjoel van 
Groningen die voor de eerste 
naoorlogse generatie tot plaats van 
voorlezing en gebed heeft gediend.  
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Een kookboek over de joodse keu-
ken begint, als vanzelfsprekend, 
met een mop. Eén die net zo 
beproefd is als de recepten in 
De joodse keuken, maar steeds 
opnieuw wordt verteld. De reden: 
joods eten is meer dan voedsel 
op het bord. “Het is zowel een 
kaart van het verleden als een 
eeuwigdurend verhaal over reli-
gie, geschiedenis, cultuur en ge-
zinsleven”, aldus Clarissa Hyman 
die tv-producent is, maar ook 
over eten en reizen schrijft. In 
2002 werd de Engelse verkozen 
tot culinair auteur van het jaar. 
 
Haar recepten, die van generatie 
op generatie zijn overgeleverd, 
vertellen hun eigen verhaal over 
het verleden van joodse families 
en gemeenschappen waar ook 
ter wereld. Als rode draad door 
het boek loopt de geschiedenis 
van negen families. De verhalen 
gaan over familiefeesten, 
hereniging en afscheid, oorlog 
en vrede. Elk verhaal gaat 
vergezeld van een recept en 
onthult onder meer de menu’s 
van Cubaanse joden in Miami, 
Australische joden in Manchester 
en van een kleine joodse ge-
meenschap in Noorwegen.  
Ook haar eigen familie komt 
voor in het boek, inclusief het 

recept voor de rode-bietenjam 
van Jennifer die met haar neef 
Stanley is getrouwd. Hyman 
groeide op in een joodse delica-
tessenzaak, “opgevoed in een 
augurkenvat”, zei haar moeder 
weleens spottend. Over haar va-
der zegt ze dat “hij zijn milde en 
verleidelijke, zelfgerookte zalm 
sneed alsof hij Isaac Stern op 
de viool was”. Kinderen die na 
school altijd binnenvielen, kregen 
een ‘joodse lolly’: kleine nuggets 
van de staart van de zalm.  
Grootvader Joseph was de stich-
ter van de kosjere deli, de oudste 
van Manchester. Nadat hij de 
beroemdste ramp van de twin-
tigste eeuw had overleefd, noemde 
hij zijn winkel – nota  bene op 
Waterloo Road – Titanic ‘s. “Een 
slechtere namencombinatie was 
zakelijk nauwelijks denkbaar”, 
aldus zijn kleindochter. Maar de 
zaken gingen goed: iemand die de 
ramp met de Titanic had overleefd, 
moest wel door God gezegend 
zijn, redeneerden zijn klanten.  
Door dit soort verhalen ontstijgt 
De joodse keuken de gemiddelde 
receptenverzameling. Hoewel Hy-
man, zoals ze zelf ook al aangeeft, 
verre van volledig is, weet ze 
een waarheidsgetrouw beeld 
te schetsen van het alledaagse 
joodse leven in de diaspora en 
in Israël. De bijbehorende ge-
rechten vertellen hun eigen 
verhaal over een bepaald ge-
zin in een bepaalde cultuur.  
Soms waren aanpassingen on-
vermijdelijk, vooral als ze bij het 
doorgeven van recepten te horen 
kreeg ein bisl dis, ein bisl das 

(een beetje van dit, een beetje 
van dat). Wat ze hoopt is dat ze 
trouw is gebleven aan de geest 
van het origineel. Dat degenen 
voor wie de joodse keuken een 
onbeschreven blad is, leren 
dat er meer is dan gezouten 
rundvlees op roggebrood.   
Overal ter wereld zijn joodse ge-
meenschappen te vinden. Wat 
hen bindt, is de godsdienst en 
de bijbehorende voorschriften 
van kasjroet. De wetten van het 
kasjroet bepalen wat toegestaan, 
kosjer is, en wat verboden, treife, 
is en brengen een scheiding aan 
tussen vlees- en zuivelproducten.  
De joodse keuken volgt deze 
traditie en is verdeeld in de 
hoofdstukken Vlees, Zuivel en 
Pareve (neutraal). Tot de in-
ternationale recepten, een soort 
fusionkeuken zou je bijna zeggen, 
behoren Tunesische paprika-to-
matensalade, champignon-gort-
soep, Marokkaanse vis met kikker-
erwten en koriander, Venetiaanse
pompoenrisotto en dadelrijstpud-
ding.  

Maar het zijn vooral de fami-
lietradities die de joodse keuken, 
zoals Hyman zegt, een “dichte 
damp van heimwee geven, als 
de stoom boven een pan zacht 
pruttelende soep”. Zoals het pom-
poensap en de pavlova van de 
eigenaren van café Scheherazade 
in het Australische Melbourne 
waar ook de smaken uit de 
Oude Wereld worden gekoesterd 
(inclusief de ‘smakeloze vruchten-
salade uit blik’).   

Keuken van het heimwee 
Gerechten met ein bisl dis, ein bisl das… 

Men Neme

door Ellen Scholtens
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Heimwee is niet meer wat het 
geweest is, stelt Hyman vast, 
maar de smaakpapillen zijn er 
nog steeds gevoelig voor. Een 
mop in haar boek gaat over een 
man die constant klaagde dat 
de kip van zijn vrouw lang niet 
zo goed smaakte als die van zijn 
moeder. Op een dag was zijn 
vrouw het zat en zette hem aan-
gebrande en zwartgeblakerde 
kip voor. “Eindelijk”, riep hij 
verrukt, “eindelijk smaakt de kip
zoals hij smaken moet”. 

******

Dit artikel is overgenomen 
met toestemming van het 
Rotterdams Dagblad en 
Ellen Scholtens en is eerder 
verschenen in het Rotterdams 
Dagblad  op 4 november 2003 en
in het Dagblad van het Noorden
op 15 november 2003. 

In verband met Rosj Hasjana en 
de komende feestdagen heb ik 
gekozen voor een ander recept 
uit De Joodse Keuken dan Ellen 
Scholtens. In het boek gaat het om 
een recept voor Sjawoe’ot, maar 
volgens mij ook zeer geschikt voor 
Rosj Hasjana: zoet en wit; het 
witte rijstrecept symboliseert de 
puurheid van de Tora, de dadels 
zijn zo zoet als honing; we wensen 
elkaar immers Sjana Towa 
oe’metoeka?  Een goed en zoet jaar?
En met Sjawoe’ot maken we deze 
overheerlijke feestelijke pudding 
nog eens! 

RL

Dadel-rijstpudding
Voor 4 personen

Benodigdheden
1,2 l volle melk
100 gram kortkorrelige rijst 
(dessertrijst)
4 eetlepels honing
50 g geschaafde amandelen
150 g dadels, ontpit en fijngehakt

2 eetlepels boter
2 eierdooiers
2 eetlepels rozenwater (in Gronin-
gen te koop in de Shouk)
gekristalliseerde rozenblaadjes of 
kaneelpoeder (naar keuze) ter
garnering (de kaneelpoeder lijkt 
me eenvoudiger!)

Foto uit: De joodse keuken, Clarissa Hyman; fotografie: Peter 
Cassidy; uitgeverij Tirion. Prijs: Euro 26.98
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Bereidingswijze
Breng de melk met de rijst aan 
de kook en laat de pudding 1-11⁄2 
uur onder voortdurend roeren 
op een zeer laag vuur inkoken 
tot een dik en romig mengsel. 
Roer de honing, het amandel-
schaafsel en de dadels erdoor.  
Laat de pudding nog 20-30 
minuten onder voortdurend 
roeren zachtjes doorkoken.  

Roer de boter door de pudding 
en haal de pan van het vuur. 
Klop de eierdooiers een voor een 
door het iets afgekoelde meng-
sel. Voeg als laatste het 
rozenwater toe. Laat de pudding 
in een ondiepe schaal afkoelen. 
Serveer de pudding op kamer-
temperatuur of verder afgekoeld 
en versier  hem desgewenst met 
rozenblaadjes of kaneelpoeder. 

Als ik het recept zo lees, ben 
ik bang dat u er wel even mee 
bezig bent: anderhalf uur 
voortdurend roeren en even 
later nog eens een halfuur. Met 
een goed regelbare warmtebron 
die echt heel laag gezet kan 
worden, kunt u, volgens mij, het 
roeren af en toe onderbreken 
– op mijn verantwoording! RL

Vervolg 'Men Neme'

Lezing:
Introductie kabbala

Uitnodiging voor de jaarlijkse 
lezing in het Dr. L. Fuks Studie-
centrum voor Judaica en Hebrai-
ca te Leeuwarden.
Datum: 12 oktober 2004
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur
Plaats: Leslokaal Tresoar, Boter-
hoek 1, Leeuwarden
Spreker: Mevrouw Gila Nieuwen-
huizen-Gerzon
Kosten: geen
Info: dinsdag en woensdag tij-
dens kantooruren Drs. Uzi Hagai
tel. 058 7890727.
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Boeken
 uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Eli Asser
Alles is meegenomen  
Meer dan een halve eeuw heb-
ben de brieven die Eli Asser 
en zijn vrouw elkaar schreven 
vanuit hun onderduikadressen 
onaangeroerd en verweggestopt 
een ongelezen bestaan geleid.  
Na Eefjes dood, in 2002, is Eli 
Asser ze pas weer gaan lezen.  Hij 
herontdekte in de brieven twee 
verliefde jonge mensen in een 
dreigende wereld. Zij doen verslag 
van de onzekerheden, het verdriet 
en de pijn, maar ook van hoop, 
verliefdheid en een grenzeloos ge-
luksgevoel dat wordt opgeroepen 
door het lezen van elkaars brieven.  
Voordat Eli en Eefje onderdoken 
werkten zij als verplegend perso-
neel in de joodse psychiatrische 
inrichting Het Apeldoornsche 
Bosch. De novelle Woensdag, die 
schrijnend beschrijft wat daar 
in de oorlog is gebeurd, volgt in 
deze uitgave de brieven, zodat 
deze nog beter in perspectief  
geplaatst kunnen worden.  
Ten slotte geeft Eli Asser in zijn 
inleiding een zeer persoonlijk 
commentaar, waardoor hij een 
brug slaat naar een nog altijd
levend verleden.  
Uitgeverij De Arbeiderspers
Euro 17.95

Loes Gompes en Adriaan 
Krabbendam (red.)
O mijn god  
Een bundel met  literaire be-
schouwingen en verhalen over 
de heilige boeken van jodendom, 
christendom en islam, geschreven
door 15 hedendaagse  Nederlandse

auteurs .  
Uitgeverij  Vassallucci
Euro 17.95

Ies Lipschits
Rafael Gerstenfeld,
1900-1976 
Dr. Rafael Gerstenfeld werd 
geboren in 1900 in Kolomea in 
Oost-Galicië en is gestorven in 
Jeruzalem in 1976. Hij studeerde 
in Wenen en vluchtte in 1938 na 
de Duitse inval met vrouw en 
zoon naar Nederland. De Duitse 
troepen haalden hem echter in 
en hij overleefde met zijn gezin 
de oorlog door onder te duiken. 
Tijdens die periode legde Ger-
stenfeld de gelofte af, dat hij, als 
hij met zijn gezin de oorlog zou 
overleven, zijn leven in dienst zou 
stellen van de joodse gemeenschap 
in Nederland. Vanaf de bevrij-
dingsdag heeft Gerstenfeld zich 
inderdaad volledig gewijd aan 
het sociaal werk voor joden in 
Nederland. Met het stichten van 
joodse bejaardensociëteiten en 
het organiseren van het sociaal 
toerisme was hij zijn tijd ver 
vooruit. Binnen de naoorlogse jood-
se gemeenschap in Nederland was 
en bleef Rafael Gerstenfeld een
vooraanstaande  en geliefde figuur.
Uitgeverij De Walburgpers
Euro 19.95

Elchanan Tal (red.)
De reisbeschrijving van 
Abraham Levie 
Rayzbeshraybung fun Abraham 
Levy : zijn tocht door Duitsland,  
Bohemen, Moravië, Hongarije, 
Stiermarken, Oostenrijk, Tirool en 

Rafael Gerstenfeld
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in Italië door Friool, Lombardije, 
de Marken, Romagna, Toscane 
en Bologna van 1719-1723.  Deze 
reisbeschrijving van Abraham 
Levie is uit het Jiddisch vertaald 
en toegelicht door Elchanan Tal.
Het is het verhaal van een jonge 
reiziger die in 1719 zijn ouderlijk 
huis in Westfalen verliet en een 
reis van bijna vijf jaar door Europa 
maakte. In het reisverhaal dat in 
het Westjiddisch werd geschreven, 
worden niet uitsluitend avonturen 
en ervaringen beschreven. Levie 
schilderde tevens een levendig en 
kleurrijk tijdsbeeld, met speciale 
aandacht voor hetgeen betrekking 
had op het leven van de joden.  
Uitgeverij Pirola
Euro 14.75

Stefan van der Poel
Joodse stadjers – de 
joodse gemeenschap in de 
stad Groningen 1795-1945
In dit boek beschrijft Van der Poel 
op een levendige en toegankelijke 
wijze de geschiedenis van de 
joodse gemeenschap in de stad 
Groningen. Aan de hand van deze 
geschiedenis bepleit de auteur 
bovendien een brede opvatting 
van het begrip joodse identiteit. 
Talrijke en veelzeggende ci-
taten completeren het beeld. 
Stefan van der Poel is historicus 
die kort geleden promoveerde op dit 
onderzoek dat ook een deel is van 
de Groninger Historische Reeks.  
Hieronder de titels van de 
verschillende hoofdstukken op-
dat  u een indruk krijgt van  
de behandelde onderwerpen: 

Vervolg 'Boeken, uitgekozen door Erik Kweksilber'
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1 Bestuurlijke integratie en cen-
tralisatie: van Nederlandse joden 
naar Israëlitische Nederlanders
2 Armoede: over ‘sjnorrers en bru-
tale bedelaars’
3 Onderwijs: ’ter verbetering des 
harten, de verlichting des ver-
stands en de beschaving van ze-
den en manieren’
4 Afscheiding: hoe de invoering 
van koorgezang tot ‘tweestemmig-
heid’  leidde
5 Veranderend joods leven: de 
joodse buurt, sporen van assimi-
latie en joods verval
6 Zionisme: Palestina als ‘geeste-
lijk vaderland’
7 Vluchtelingen: ‘Mevrouw speelt 
graag de grote dame’
8 Oorlog: ‘de eigenlijke beproe-
ving der karakters’.
Epiloog: ‘en Rachel beweende 
haar kinderen’
(In JaGDaF nr.82, mei 2004 
stond een interview met Stefan 
van der Poel.) 
Uitgeverij van Gorcum
Euro 17.90
 
Marek Hlasko
De tweede hondendood 
De tweede hondendood is een 
zwarte komedie over twee Poolse 
ballingen in Israël die een spel spe-
len met een Amerikaanse vrouw 
als slachtoffer en een hond als het 
cruciale element in hun oplichterij.  
De mislukte toneelspeler Jacob 
verleidt vakantiegangers, niet 
met poëzie of bloemen, maar met 
verklaringen over zijn onkunde 
en zijn weigeringen een relatie 
aan te gaan. Hij wordt gecoached 

door Robert, een pseudoregis-
seur en Shakespearefanaat.  
Uitgeverij Contact
Euro  14.90

Philo Bregstein
Het sabbatjaar 
De Nederlander Leo Stern, docent 
geschiedenis aan een universiteit 
in de V.S., komt in 1986 voor 
een sabbatical year terug naar 
Amsterdam. Terwille van een 
onderzoek naar de jaren zestig 
verzamelt hij egodocumenten: van 
zijn eerste vrouw, die nu met een 
vriendin samenleeft; van zijn zoon 
die in een krakerscommune zit; en 
van zijn broer die hun joodse roots 
zoekt, ook al is hun moeder niet-
joods, en hebben ze daardoor de 
oorlog overleefd zonder gevaar voor 
deportatie. Zijn kameraden uit 
Mei ‘68 blijken gedesillusioneerd, 
en zijn vroegere Parijse minnares 
zit in de alcoholische vernieling.  
Zijn onderzoek wordt een de-
masqué van veel in de jaren 
zestig gekoesterde illusies, en 
leidt ook tot een catastrofe: zijn 
Amerikaanse vrouw Angela 
verwerpt zijn obsessie met het 
verleden en verlaat hem. Maar 
hij gaat consequent door met zijn 
onderzoek, tot aan het ontrafelen 
van zijn getraumatiseerde jeugd 
en van het leven van zijn door 
de oorlog psychisch verminkte 
ouders. Leo Sterns sabbatjaar 
wordt zijn uur van de waarheid. 
Uitgeverij Aspekt

Euro  18.95
Jaap Ekhart (red.)
Een liefde, een oorlog   
twee geliefden en hun 
briefwisse-ling uit 1942
Dit boek bevat de dramatische 
briefwisseling tussen een joodse 
man en een niet-joodse vrouw 
in de Tweede Wereldoorlog. Ze 
hebben een wat op- en afgaande 
liefdesrelatie, die echter verste-
vigd wordt als de joodse man  
wordt weggevoerd. In eerste 
instantie belandt hij in werkkamp  
de Fledders in Noord-Drenthe, 
later in Westerbork. Tot het mo-
ment dat hij wordt weggevoerd 
naar Auschwitz corresponderen 
ze met elkaar. Ook kan een aantal 
malen stiekem een ontmoeting 
plaatsvinden. Het laatste kaartje 
is afgegeven op station Assen, 
vanuit de trein naar het Oosten. 
Vanwege de beschrijvingen van 
de dagelijkse gang van zaken die 
vermengd worden met liefdes-
betuigingen over en weer ontstaat 
een aangrijpend beeld van gewone, 
jonge mensen in tijden van oorlog. 
Het menselijk leed wordt bij het 
lezen van deze brieven wel erg 
invoelend, niet in de laatste plaats 
voor jonge mensen van nu. Dit boek 
is een heel bijzonder document. 
De man is in de oorlog omgebracht; 
de vrouw is na de oorlog verder ge-
gaan met haar leven, is getrouwd 
en heeft kinderen gekregen. Pas 
aan het eind van haar leven kwam 
ze met deze brieven naar buiten.  
Uitgeverij Passage
Euro 14.50
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Vraag
Wanneer gaan mannen in 
het mikwe? Zijn er bepaalde 
gelegenheden? En is er een 
apart mikwe voor mannen? 

Antwoord
Officieel hoeven mannen niet in 
het mikwe te gaan. Toch zijn er 
veel gebruiken wanneer mannen 
naar het mikwe gaan. In het al-
gemeen geldt dat de bedoeling 
is om een hogere vorm van rein-
heid/heiligheid te verkrijgen 
door de onderdompeling in het 
mikwe. Sommigen gaan daarom 
elke vrijdag voorafgaande aan 
de sjabbat in het mikwe, anderen 
gaan zelfs elke dag voorafgaande 
aan sjachariet, het ochtendgebed.
Er is inderdaad een apart mikwe 
voor mannen, maar soms wordt 
ook ‘s morgens het vrouwen-mikwe 
gebruikt voor mannen, dan wordt 
alles schoongemaakt en ’s avonds 
is het dan weer voor vrouwen. 

Vraag
Als een joodse man een 
kerkgebouw binnengaat, moet 
hij dan zijn hoofd bedekken?  

Antwoord
Ja. In principe gaat een joodse 
man nooit met ongedekt hoofd. Als 
de regels van het gebouw vereisen 
dat men met ongedekt hoofd gaat, 
dan gaan we dat gebouw niet in. 

Vraag
Waarom mag je alle vruchten-
dranken ongemengd of ge-
mengd wel drinken, maar
waarom geen druivensap
of iets dat vermengd is met
druiven? (Behalve   natuur-
lijk kosjer druivensap.) 

Antwoord
Druivensap of wijn werd vroeger 
vaak gewijd voor een religieus 
doel. Wijn vormt vaak een on-
derdeel van de dienst in allerlei 

kerken en ook bij vele vormen 
van afgodendienst speelt wijn een 
rol. Vandaar dat onze geleerden 
hebben ingesteld dat men al-
leen wijn mag gebruiken die ge-
maakt is door orthodoxe joden. 

Vraag
Oude en afgedankte gebeden-
boeken of andere religieuze 
boeken worden apart op een 
joodse begraafplaats begraven
maar hoe weet men op welke  
plek die boeken liggen? 

Antwoord
Sommige begraafplaatsen heb-
ben hiervoor een apart, niet 
nader aangeduid hoekje. Op 
andere begraafplaatsen worden 
deze boeken meebegraven met 
een overleden iemand. Het graf 
wordt dan wat meer uitgediept 
en dan worden de restanten 
van de boeken onder de kist be-
graven en dan gaat er een laag 
zand overheen en later de kist. 

Joodse rabbi's inspecteren  in 
het oude joodse kwartier van 
Boedapest een gerenoveerd rit-
ueel bad.
Foto: Leeuwarder Courant,
12 juni 2004.
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

Het gebruik van marihuana 
als antidepressivum in het 
Israëlische leger
Volgens de laatste berichten uit 
de Israëlische media zullen de 
Israëlische soldaten die gesta-
tioneerd zijn op de West Bank en 
in de Gazastrook, na de militaire 
operaties een portie marihuana 
krijgen. Het onderzoek naar de 
positieve werking van THC de 
‘actieve’ component van marihua-
na, op mensen met posttrauma-
tische stressverschijnselen, dat
uitgevoerd werd door medewerkers
van de Hebreeuwse Universiteit
in Jeruzalem  en militaire artsen, 
leverde  positieve resultaten op.  
Om de positieve uitslag van 
het onderzoek in de praktijk te 
verwezenlijken zijn er een aantal 
vergunningen nodig van de mili-
taire en burgerlijke instanties.  
De bevelhebbers van het Is-
raelische leger hopen dat al 
op korte termijn soldaten die 
openstaan voor een dergelijke 

therapie zich na een stressvolle 
militaire missie met cannabis 
zullen kunnen ontspannen.  
Over het gebruik van THC in het 
algemeen en of deze actie van het 
leger invloed zou kunnen hebben 
op het algemene drugsbeleid 
in Israël, is verder niets be-
kend, aldus Israland News. 

De Israëli’s zijn dik tevreden 
met hun leven
Het Israëlisch Centraal Bureau 
voor de Statistiek heeft een rapport 
gepubliceerd waaruit blijkt dat 
81% van de Israëli’s tevreden is 
met hun leven, maar tegelijkertijd 
neemt slechts 48% genoegen met 
de huidige economische situatie en 
de hoogte van hun salarissen. Dit 
onderzoek, waaraan 7200 Israëli’s 
deelnamen in de leeftijd van 20 

jaar en ouder uit alle lagen van 
de bevolking, daarmee 4 miljoen 
burgers representerend, werd 
voor de tweede keer uitgevoerd. 
In het algemeen is 84% van de 
werkende joodse en 76% van de 
Arabische Israëli’s tevreden met 
hun loopbaan. Van de hoog- en 
middenopgeleide mensen was 88% 
tevreden met hun werk en van 
de ondervraagden met een hoger 
dan gemmiddeld inkomen (boven 
7.000,- Shekel bruto per maand, 
ca Euro 1.300,-) bedroeg het per-
centage maar liefst 92%. 
Relatief veel Israëli’s zijn bang hun 
baan kwijt te raken in de loop van 
dit jaar, over het hele land ligt dit 
percentage rond de 17% (16% in 
de joodse en 21% in de Arabische 
sector). Daarbij is 55% ervan 
overtuigd dat als ze ontslagen 
worden, ze bij hun  nieuwe 
werkgever genoegen moeten 
nemen met minder gunstige ar-
beidsvoorwaarden en een lager 
salaris.  
58% van de Israëli’s werkt niet 
in hun woonplaats en 9% van 
de werknemers heeft langer  
dan een uur nodig om naar
het werk te komen. 
In 2002 was 83% van de bevolking 
tevreden met hun leven. Dit is 1% 
meer dan dit jaar. 52% denkt 
dat de economische situatie zich 
binnenkort zal herstellen. In 
2002 was dit precentage 1% ho-
ger. 33% is ervan overtuigd dat 
er in de nabije toekomst geen ver-
anderingen zullen plaatsvinden 
en maar liefst 15% zegt dat 
het leven alleen maar slechter 
wordt, vermeldt Israland News. 

Er komt een vogel gevlogen met cannabis in zijn bek .....
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Behalve het verblijven in de soe-
ka gedurende Soekot, houdt de 
mitswa van de vier soorten in dat 
men een etrog, een loelav, twee 
arawot en drie hadassiem neemt. 
Er wordt wel gezegd: je moet 
proberen te zijn als een etrog.  
De etrog smaakt lekker én ruikt 
lekker en dat staat symbool 
voor iemand die niet alleen 
kennis van de Tora heeft, maar 
ook goede daden verricht. 
De loelav, de palmtak, heeft 
wel een lekkere vrucht, de 
dadel, maar geurt niet; die is 
als iemand met alleen kennis.  
De hadas, de mirtetakjes, 
ruiken heerlijk, maar hebben 
geen lekkere vrucht; als ie-
mand die wel goede daden ver-
richt, maar zonder kennis is.  
En de arawa, de (beek)wilg, heeft 
geur noch smaak, als een mens 
zonder Tora-kennis die bovendien 
geen goede daden verricht. 
Maar al ‘heeft’ de etrog meer, ook 

de wilgentakken zijn nodig, want 
alleen de vier soorten samen kun-
nen dienst doen voor Soekot. Zo 
is de etrog samen met de andere 
drie plantensoorten waardevoller 
dan in zijn eentje. Precies zo is het 
met de vier mensensoorten voor 
wie zij symbool staan. Je moet 
proberen te zijn als een etrog, 
maar toch vormen de vier soorten 
samen het Joodse Volk, en als 
zij samen een eenheid vormen 
neemt ook de beste in waarde toe. 
Volgens het Sefer HaChinoeg lij-
ken de vier ook op delen van elk 
mens; de etrog lijkt op het hart, 
waarin de intelligentie zou huizen, 
de loelav is de ruggengraat, 
de mirte lijkt op de ogen en de 
wilgenbladen lijken op lippen. 

Sjemienie Atseret en Simchat 
Tora
Sjemienie Atseret is een op zich-
zelf staand feest dat direct op 
Soekot volgt. Sjemienie (achtste): 

Soekot en de mitswa van de vier soorten

omdat het op de achtste dag van 
het begin van Soekot valt. Atseret: 
omdat wij verhinderd zijn (atsar) 
werk te verrichten. Omdat G’d 
ons graag nog één dag langer 
vast wil houden (atsar), zoals 
een koning die zijn kinderen uit-
nodigt om zeven dagen bij hem 
te eten. Als het moment van 
afscheid aanbreekt, vraagt hij 
hen: “Blijven jullie alsjeblieft 
nog een dag. Het is zo moeilijk 
voor mij om van jullie afscheid 
te nemen”. (Midrasj Rabba)  

Simchat Tora
Simchat Tora wordt zo genoemd 
vanwege onze grote vreugde (sim-
cha) over het beëindigen van de 
jaarlijkse cyclus van het lezen van 
de Tora en over het opnieuw be-
ginnen van die cyclus op die dag. 
In Israël wordt Simchat Tora 
op Sjemienie Atseret gevierd. 
Buiten Israël duurt Sjemienie 
Atseret, zoals alle jamiem to-
wiem, twee dagen. Simchat 
Tora valt dan op de tweede dag.

R.L.
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Leopold Pilchowski (Pools, 1869 - 1933). Soekot. Olieverf op canvas.
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¦ Loeach
voor de Loeach en in formatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

Collectie Sam Drukker te zien 
in het Rabo bank gebouw, 
Kanaal Zuidzijde Assen.
 
19 september
Vastendag van Gedalia/Tsom 
Gedalia
Begin vasten 5.25 uur
20 september tot en met 23 
september
Dagen van Inkeer/Selichot 
20 september
19.30 uur Stadsschouwburg de 
Harmonie, Leeuwarden. Het 
Genootschap Nederland-Israël 
nodigt u uit voor een lezing 
door de heer W.Cornelissen uit 
Zwolle. De historische schets 
met geluidsopnamen heeft als 
onderwerp: ‘Joodse artiesten in 
het Nederlandse cabaret’.
24 september
Erev Jom Kippoer/Grote Ver-
zoendag
begin vasten en werkverbod 19.15 
uur.
19.30 uur synagoge 
Slotmakersstraat 16, 
Leeuwarden.
ochtenddienst; 13.00 uur Moesaf, 
plm 15.00-17.00 uur pauze, 17.30 
uur Mincha, 19.00 uur Ne’ila, 

20.17 uur Sjemot, Ma’ariv en 
einde vasten.
26 september
IKON-radio zendt rechtstreeks 
de interreligieuze viering  in 
de moskee in Heerenveen uit. 
Deze viering aan het einde 
van de landelijke vredesweek 
heeft als thema ‘Bewegen naar 
Vrede’. Voor info: Platform 
Levensbeschouwing in Kleurrijk 
Fryslan tel. 058 299 8905 of 
info@kleurrijkfryslan.org
29 september
Begin jomtov 19.05 uur
30 september
Eerste dag Loofhuttenfeest/
Soekot
1 oktober
Tweede dag Soekot/Loofhut-
tenfeest
Begin sjabbat 19.00 uur
3 oktober tot en met 5 oktober
Chol haMo éet/tussendagen
6 oktober
Begin jomtov 18.45 uur
7 oktober
Slotfeest/Sjmini Atseret
7 oktober
De commissie Kerk en Israël 
van de Prot. Kerk Ned. te 
Oosterwolde organiseert een 
leerhuis van 7 bijeenkomsten, 
waarvan deze avond een ‘open’ 
avond is om kennis te maken. Het 
onderwerp zal zijn ‘Kain en Abel’, 
over goed en kwaad. Mevrouw 
Drs. Van Uden zal de avonden 
op 7 oktober, 16 december en 
10 maart begeleiden. De kosten 
voor zaalhuur, koffie/thee en 
werkboekje zullen 20 euro 
bedragen. Info tel. 0516 515 478.

23 oktober
9.00 uur synagoge 
Slotmakersstraat 16, 
Leeuwarden, sjabbatochtend-
dienst met kiddoesj.
9 november
10.00-18.00 uur gebouw Joodse 
Gemeente, Slotmakersstraat 
16, Leeuwarden. Wizo afdeling 
Friesland  houdt haar laatste 
bazaar. Dit moet u nog eens 
meemaken!
10 november
13.00-20.00 uur gebouw Joodse 
Gemeente, Slotmakersstraat 16, 
Leeuwarden. Nog een kans de 
Wizo-bazaar te bezoeken. Om 
20.00 uur de trekking van de 
verloting  door notaris Adema. U 
kunt loten kopen, en misschien 
voor ons verkopen, bij Wizo afd. 
Friesland. Info tel. 0519 339 328 
of 058 2121 524.
14 november
Bakkeveen, waar de 
Ontmoetingsgroep Noord-
Nederland ‘Kunst in de regio’ 
organiseert. Info tel. 
0514 564 177 of e-mail 
atelier@hetnet. nl
29 november
19.30 uur, stadsschouwburg De 
Harmonie, Leeuwarden. In de 
Essentzalen 1 en 2 organiseert 
het Genootschap Nederland-Israël 
in samenwerking met ‘Podium’ 
van de Vrije Universiteit, 
Amsterdam een lezing door 
mevrouw Martha Frederiks over: 
‘Wat zegt de Koran over de relatie 
met Christenen en Joden’.
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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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Joodse feest- en treurdagen 5765/2004-2005

5765/2004
16 en 17 september  Rosj Hasjana
24 september    Kol Nidrei 
25 september    Jom Kippoer
30 september tot en met
6 oktober    Soekot
7 oktober    Sjemini Atzeret
8 oktober    Simchat Tora
8 tot en met 15 december  Chanoeka

5765/2005
25 januari 2005   Toe Bisjwat
24 maart    Ta’anit Esther
25 maart    Poeriem
23 april    1e Seideravond
24/25 april    Pesach
30 april/1 mei   Pesach
6 mei     Jom Hasjoa
12 mei    Jom Ha’atsma’oet
27 mei    Lag Ba’omer
6 juni     Jom Jeroesjalajiem
13 en 14 juni    Sjawoe’ot
14 augustus    Tisja Be’aw

5766/2005
4 en 5 oktober    Rosj Hasjana
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