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IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Bijgesloten in dit nummer van JaGDaF 
is een brochure over het Digitaal 
Monument Joodse Gemeenschap 
in Nederland. Meer hierover op blz. 
16. Veel dank hiervoor aan het IISG 
(Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis). 
“Het digitaal monument wil de joodse 
gemeenschap aan de vooravond van 
de deportaties in herinnering brengen 
en in herinnering houden, het is een 
eerbewijs aan de joden vóórdat ze 
werden gedeporteerd, aan allen die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
Nederland als joden zijn vervolgd en 
die de Sjoa niet hebben overleefd. 
Een gemeenschap met meer dan 
honderdduizend mensen, man en 
vrouw, jong en oud, rijk en arm. 
Mensen die vreugde hebben gekend 
en verdriet, mensen met hun tsores en 
met hun simches".
Aldus een citaat uit de toespraak die 
Isaac Lipschits hield bij de lancering 
van dit project in de Uilenburger sjoel 
op 27 april jl.
Bij eindcorrectie van dit nummer 
constateerden we dat veel aandacht 
wordt besteed aan herdenkingen en 
sowieso aan de Tweede Wereldoorlog. 
Na 60 jaar komen steeds meer 
documenten, verhalen, bewijsstukken 
etc. 'boven tafel'. Onvermijdelijk dus 
dat wij daar aandacht aan besteden.

Zoals in het vorige nummer was 
aangekondigd, zouden we beginnen 
met het Hebreeuwse alfabet, geïl-
lustreerd en van tekst voorzien door 
Kaya Wolff. Bij nader inzien stellen 
wij deze rubriek uit tot het Rosj-
Hasjana-nummer dat op 1 oktober zal 
verschijnen – het Nieuwe Jaar met de 
Alef als begin van het alef beth, het 
Hebreeuwese alfabet.

U heeft een dikke gevarieerde 
JaGDaF voor de zomer. Een zomer 
die qua weer op dit moment beslist 
veelbelovend is als u in Nederland 
blijft.
Waar u ook heengaat – een hele 
goede vakantie toegewenst!

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Gedurende de zomerperiode 
heeft het Joodse volk een rouw-
periode van drie weken, die 
begint met de vastendag van 
de 17e tammoez en eindigt met 
de vastendag van de 9e aw. In 
het Iwriet wordt deze periode 
genoemd been hametsariem, 
hetgeen je het best zou kunnen 
vertalen met ‘tussen de engtes’.  
Met deze ‘engtes’ worden de twee 
bovengenoemde vastendagen be-
doeld waarop het Joodse volk in 
het eng, in het nauw is gedreven.
17 tammoez is de dag waarop 
de Romeinse troepen er in slaag-
den om een bres te slaan in de 
muur van Jeruzalem, na een 
maandenlange belegering. En 
drie weken later lukte het ze 
om de Tempel te veroveren en 
in brand te steken, dit was op 
de 9e aw. Sindsdien leeft het 
Joodse volk in ballingschap 
en is de diaspora een feit. 

Treurdagen van oudsher
Beide dagen, zowel de 17e tam-

moez, als de 9e aw waren lang 
voor de genoemde gebeurtenissen 
al treurige dagen in de Joodse 
kalender vanwege voorvallen 
met onze voorouders, toen ze 
nog in de woestijn waren, dus 
zelfs nog voordat ze waren aan-
gekomen in het land Israël. 
17 tammoez is de dag waarop 
Moshé omlaag kwam van de berg 
Sinai met de stenen tafelen in zijn 
handen. Beneden aangekomen 
werd hij geconfronteerd met het 
gouden kalf en een uitzinnig 
volk dat rondom het kalf danste. 
In woede ontstoken heeft Moshé 
de stenen tafelen kapot ge-
gooid aan de voet van de berg. 
En de avond ingaande op de 9e 
aw heeft het Joodse volk gehuild 

zonder goede reden. De 8e aw waren 
de verspieders teruggekomen 
van hun verkenningstocht van 
40 dagen door het land Kena’an 
en vertelden ze dat het land te 
sterk was om ingenomen te wor-
den. Het volk reageerde hevig 
teleurgesteld, huilde en besloot 
zelfs om terug te willen keren 
naar Egypte.  G’ds directe reactie 
was dat deze mensen inderdaad 
het land Israël niet zouden mo-
gen/kunnen betreden, maar dat 
er eerst maar eens 40 jaar door 
de woestijn moest worden ge-
zworven. In die 40 jaar stierven 
alle klagers. Daarnaast zei G’d, 
dat ze toen voor niets hadden ge-
huild, maar in de toekomst zou 
er wel een goede reden zijn om 
deze dag huilend door te brengen. 

Wat doen we op deze dagen?
Zoals gezegd is de 17e tammoez, 
dit jaar valt dat op zondag 24 
juli, een vastendag. Officieel is 
het een halve vastendag, dat 
wil zeggen dat er alleen overdag 

De Drie Weken

Wel eens van de ‘vrolij-
ke treur’ in de treurigste 

weken van het Joodse jaar 
gehoord?

De laatste opstand voor Jeruzalem werd aangevoerd door de messianistische leider Simeon Bar Kokhba 
in 132. De muntstukken die onder zijn bewind werden uitgebracht, getuigen van de joodse hoop op betere 

tijden. We zien de tempel, twee bazuinen en een lier. 

door rabbijn S. Evers
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gevast moet worden, maar dat de 
avond tevoren er wel gegeten mag 
worden. In de praktijk is deze hal-
ve dag toch zeer lang omdat het 
hier op het Noordelijk Halfrond 
hartje zomer is en de dag duurt 
totdat het ‘nacht’ is, dit jaar tot 
ruim na 22.30 uur, afhankelijk 
van de zone waar men woont (zie 
de Loeach voor de exacte tijden).  
Bij de ochtenddienst worden 
speciale smeekgebeden uit gespro-
ken, die verwijzen naar de treurige 
gebeurtenissen van deze dag. 

Als de omertijd
Nu is de periode van de ‘Drie We-
ken’ begonnen en gelden dezelfde 
beperkingen als in een gedeelte 
van de ‘omertijd’, dat wil zeggen: 
niet naar muziek luisteren, geen 
huwelijken sluiten en niet knippen 
en scheren.  De laatste negen dagen 
tot aan 9 aw, wordt de uiting van 
treur nog sterker en eet men geen 
vlees en drinkt men geen wijn, 
behalve op sjabbat. In de familie 
van mijn vrouw circuleerde de 
term ‘de vrolijke treur’ omdat 
de vrouw des huizes bij gebrek 
aan vlees de meest heerlijke 
visgerechten op tafel zette. 
De 9e aw is zonder meer de droe-
vigste dag uit de Joodse kalender. 
Dit is wel een hele vastendag, die 
al begint de avond tevoren. Dit 
jaar begint de dag  uitgaande 
sjabbat 13 augustus en gaat door 
de hele zondag 14 augustus tot 
bijna 22.00 uur, zie de Loeach.
Als 9 aw op een andere dag van 
de week valt begint de treur al 
op de dag tevoren ’s middags. In 
het bijzonder is dit te merken bij 

de afsluitende maaltijd voor het 
vasten begint. Men zit laag bij de 
grond, alsof men sjiwwe zit, en eet 
een karig maal dat uit niet veel 
meer bestaat dan een hardgekookt 
ei en wat brood. Dit jaar niet, om-
dat we op sjabbat geen uitingen 
van rouw hebben, al stoppen 
we wel met eten en drinken te-
gen het einde van de sjabbat. 

Hoe ziet de sjoel eruit?
’s Avonds komt men naar sjoel. 
De sjoel is spaarzaam verlicht, 
het parochet, het kleed voor de 
Aron Hakodesj, is weggeschoven 
en de kleedjes zijn van de biema 
verwijderd. Ook nu zit men laag 
bij de grond, bij het uitspreken 
van het avondgebed. Na afloop 
van het gebed wordt op een spe-
ciale treurige melodie het boek 
‘Eega’ gelezen. Dit is het treurlied 
van de profeet Jirmija naar aan-
leiding van de vernietiging van 
de Eerste Tempel, die ook heeft 
plaatsgevonden op diezelfde 9e 
aw. Na ‘Eega’ worden nog enige 
treurgedichten – kinot – gezegd, 
waaronder ook een treurgedicht 
over de Shoa, de rampen die ons 
overkomen zijn tijdens de oorlog. 
Ook bij de ochtenddienst zijn 
alle versierselen uit sjoel ver-
wijderd. En hierbij zien we iets 
heel opmerkelijks, of eigenlijk 
beter gezegd we zien het niet.  
Normaliter dragen mannen bij 
de ochtenddienst een talliet en 
doen ze tefilien – gebedsriemen 
– aan, maar nu niet. Ook deze 
versierselen worden nu niet aan-
gedaan. Onze grootste pracht, 
de Tempel stond op deze dag in 

Rectificatie
In het artikel ‘Een dertiende 
maand’ van rabbijn Evers in nr. 86 
is een ongerechtigheid geslopen. 
In de eerste kolom staat even 
voorbij het midden: 
“Een jaar heeft 12 maanden, dus
12 x 291⁄2 is 254 dagen...”, moet
zijn: 354 dagen. 

In de derde kolom 5e regel van bo-
ven: Dit wordt gecompenseerd 
door 19 maal een extra maand 
toe te voegen, 19 x 30 = 210.” 
Moet zijn:  Dit wordt gecompenseerd 
door 7 maal een extra maand 
toe te voegen, 7 x 30 = 210. 
Hartelijk dank René de Vries! 

brand en dan past het niet om 
onze pracht, de tefilien, te dragen. 
Maar pas later op de dag, bij 
het middaggebed worden ze aan-
gedaan. Ook nu worden kinot ge-
zegd. In sommige sjoels doet ieder 
dit voor zich. In andere sjoels is 
het de gewoonte dat om beurten 
iemand een kina uitspreekt. 
De laatste kinot zijn al een 
beetje op de toekomst gericht en 
spreken over de verlossing van 
het Joodse volk uit ballingschap.  
Een van onze geleerden had de 
gewoonte om elk jaar na de dienst 
zijn boekje te begraven, zoals je 
dat doet met Joodse literatuur 
die niet meer bruikbaar is.  

Volgens onze profeten zullen 
deze treurige dagen uiteindelijk 
veranderd worden in feestdagen.  
Moge dat gebeuren bimheera 
wejamenoe, spoedig in onze dagen. 

Vervolg 'O.R.T.'
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Op 29 maart 2005 vond in het 
Universiteitsmuseum de presen-
tatie plaats van de publicatie: 
Leo Frank (1908-1944) Politieke 
analyses van een Groninger 
student in de jaren 1930. 

Samensteller en inleider van deze 
publicatie is Stefan van der Poel 
(1968). Van der Poel is historicus 
en als docent verbonden aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.  
Zijn interesse gaat met name uit 
naar de moderne geschiedenis 
van Midden- en Oost-Europa, 
en de joodse geschiedenis. In 
2004 promoveerde hij op Joodse 
stadjers. De joodse gemeenschap 
in de stad Groningen 1796-

1945, waarvan tevens een 
handelseditie is verschenen. 

Leo Frank studeerde rechten 
en wijsbegeerte aan de Rijks-
universiteit Groningen, deed 
doctoraal examen in 1935 en 
promoveerde in 1937. Zijn 
studieaanvang in 1929 viel 
samen met een verdere verdie-
ping van zijn socialistische 
idealen. Korte tijd combineerde 
hij deze met zionistische over-
tuigingen, maar uiteindelijk 
restte slechts het socialisme.  
Als student sloot hij zich aan 
bij de Bond van Sociaal-Demo-
cratische Studentenclubs en 
schreef hij tal van vlammende 

betogen en polemische artikelen; 
enkele van deze zijn in dit boek 
opgenomen, tezamen met een 
inleidend artikel en enige foto’s. 

Reeds in 1932 wees hij in het 
studentenweekblad ‘Der Clercke 
Cronike’ uitvoerig op de gevaren 
van het opkomend fascisme en na-
tionaal-socialisme in binnen- en 
buitenland. Naast de toenemende 
terreur in Duitsland richtte hij z’n 
scherpe kritiek ook tegen rechtse 
organisaties die in Groningen 
actief waren, zoals het Nationaal 
Jongeren Verbond (NJV), de Dietse  
Studentenvereniging (DSV) en de 
Algemeene Nederlandse Facisten
Bond (ANFB).  

Toen de bezetting eenmaal een 
feit was, liep Frank als Jood en als 
overtuigd socialist groot gevaar.  
Nadat hij uit het werkkamp 
‘Het Wijde Gat’ (bij Staphorst) 
wist te ontsnappen werd hij uit-
eindelijk na een verzetsactie in 
1944 alsnog gearresteerd en 
naar Auschwitz gedeporteerd.  

Leo Frank (1908-1944) Politieke 
analyses van een Groninger student 
in de jaren 1930 is het eerste deel 
van de E.H. Waterbolk-reeks. 
In deze reeks verschijnen kleine 
bronnenuitgaven die betrekking 
hebben op de geschiedenis  van 
de Groninger universiteit.  

Serge Heldring

ISBN 903672256x, € 7.50, 
Rijksuniversiteit Groningen 

Leo Frank (1908-1944)
 Politieke analyses van een Groninger student in de jaren 1930

door Stefan van der Poel
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De bevolking van Israël 21: 
De machtigen

door J.E. Ellemers

Een betrekkelijk klein 
aantal personen heeft een 
groot deel van de macht in 

handen.

Ondanks een ‘egalitair’ verleden 
zijn de machtsverhoudingen in 
Israël schever dan in veel an-
dere westerse democratieën. 

Wie zijn de machtigen in een 
land? In een democratisch bestel 
zijn dat primair de gekozen volks-
vertegenwoordigers en de door 
(een meerderheid van) hen ge-
steunde regering. Zij oefenen in 
principe de macht uit, dit wil zeg-
gen dat zij bepalen wat er in een 
land wèl of niet gebeurt. Wanneer 
de burgers niet (langer) tevreden 
zijn met het gevoerde beleid, 
kunnen zij na vier jaar andere 
vertegenwoordigers kiezen en kan 
een andere regering worden ge-
vormd. Dit is het principe van de 
vertegenwoordigende democratie. 
In de praktijk werkt het echter 
vaak anders. Machthebbers zullen 
met alle mogelijke middelen pro-
beren hun macht te behouden 
en te bewerkstelligen dat zij ook 
de volgende verkiezingen win-
nen. Door hun beleid (te) roos-
kleurig voor te stellen en door 
andere manipulaties zullen zij 
proberen hun greep op de macht 
te behouden. Men spreekt dan 
van oligarchie – een verschijnsel 
dat kenmerkend is voor (nage-
noeg) alle politieke partijen. 
Maar het gaat niet alleen om 
de relatie tussen machthebbers 
en hun directe kiezers. Er zijn 
ook velerlei relaties en ver-
vlechtingen tussen verschillende 
categorieën machthebbers onder-
ling –  bijvoorbeeld tussen de 
regering en belangengroepen.  
Een regering treedt niet alleen 

op namens de burgers die haar 
hebben gekozen. Om aan de 
macht te blijven en nieuwe kie-
zers te werven, zal zij vaak ook 
rekening houden met burgers 
die de oppositie steunen. In meer 
complexe maatschappijen zijn 
machtsprocessen zeer diffuus en 
verlopen op gecompliceerde wijze. 
Dit maakt het moeilijk om precies 
aan te geven wie uiteindelijk de 
(meeste) macht uitoefenen. Men 
moet verder vaststellen dat de vele 
vervlechtingen tussen regering en 
overheid enerzijds en allerlei be-
langengroepen anderzijds de ver-
deling van macht veel schever kan 

doen zijn dan het democratisch 
ideaal suggereert - het ideaal dat 
iedere burger evenveel invloed 
uitoefent. Dit geldt voor haast 
alle democratische stelsels. Het
geldt zeker voor Israël. 

Vergelijking met de Verzui-
ling in Nederland
De politieke en machtsverhou-
dingen in Israël worden van 
oudsher gekenmerkt door tal van 
vervlechtingen. Sinds in de jaren 
twintig en dertig van de 20e 
eeuw in de Yishoev –  de Joodse 
samenleving in Palestina, toen 
nog onder het Britse mandaat 
–  politieke partijen vorm kregen, 
zijn deze sterk vervlochten met 
tal van andere organisaties. Zo 
waren de socialistische partijen 
–waaronder de toen al dominante 
partij Mapai – hecht verbonden 
met de verschillende federaties 
van kibboetsiem en moshaviem 
(collectieve en coöperatieve ne-
derzettingen), maar ook met de 
vakbeweging Histadroeth en 
andere Zionistische organisaties. 
Bovendien was en is de Histadroeth 
niet alleen een federatie van vak-
verenigingen, maar beheerde 
tevens het (toen belangrijkste) zie-
kenfonds, Koepat Choliem, èn was 
eigenaar van grote industriële 
bedrijven en daarmee dus te-
vens werkgever in belangrijke 
sectoren van de economie. 

Bij de meer ‘rechtse’ partijen – 
destijds de Algemene Zionisten en 
Cheroet, zoals de Revisionistische 
Beweging na 1948 heette – waren 
vervlechtingen minder talrijk 
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– maar er waren wel bindingen 
met organisaties van werkgevers. 
Bij de religieuze partijen waren 
er juist weer veel (en sterke) bin-
dingen met andere organisaties 
en instellingen – uiteraard met 
religieuze organisaties, zoals het 
Rabbinaat, religieuze academies 
(Yeshivoth) en ook een eigen net-
werk van lagere en middelbare 
scholen. Deze configuratie lijkt in 
veel opzichten op de Nederlandse 
‘Verzuiling’ en is daar ook vaak 
mee vergeleken. Zoals in Ne-
derland tijdens de Verzuiling, 
was er in de Yishoev en Israël een 
omvangrijk stelsel van politieke 
partijen en daarmee gelieerde 
vakbonden, jeugdbewegingen, 
scholen, kranten, sport- en vrije-
tijdsorganisaties, vrouwenbonden 
en wat al niet meer. Net als 
in Nederland had niet iedere 
levensbeschouwelijke bevolkings-
groep een even wijd netwerk van 
geaffilieerde organisaties. Maar
evenals in Nederland hadden 
deze netwerken in Israël de-
zelfde functie: mensen de  gele-
genheid geven zich te ont-
plooien binnen ‘eigen’ levens-
beschouwelijke organisaties. 

Personele unies en dubbelbe-
noemingen
Dit klinkt democratisch – en in 
principe ís dit ook zo. Burgers 
kunnen kiezen uit een veelheid 
van (levensbeschouwelijke) orga-
nisaties en in ieder van deze 
organisaties hun stem laten 
horen. De praktijk is vaak toch 
iets anders. Net als in Nederland 
ten tijde van de Verzuiling, waren 

en zijn er in Israël aanzienlijke 
vervlechtingen tussen ver-
schillende organisaties. Met name 
tussen organisaties van dezelfde 
levensbeschouwing. Leiders van 
socialistische partijen vervulden 
eveneens leidinggevende functies 
in de vakbeweging Histadroeth en 
in de federaties van kibboetsiem 
en moshaviem. Niet alle leiders 
vervulden tegelijkertijd functies 
in alle organisaties, maar veel 
van hen vervulden leidinggevende 
functies in de ene organisatie om 
vervolgens over te stappen naar 
een leidinggevende functie in een 
andere (verwante) organisatie. Er 
waren dus tal van personele unies 
en dubbelbenoemingen. Bovendien 
veel eerder dan in de meeste an-
dere westerse democratieën, wer-
den politieke functies in Israël 
een full-time beroep dat vaak 
gedurende het gehele (volwassen) 
leven werd uitgeoefend. Dit ver-
grootte de macht van de politieke 
functionarissen en versterkte de 
al genoemde oligarchische tenden-
ties.  
Zo ontstonden – evenals in Neder-
land tijdens de Verzuiling – netwer-
ken en belangenverstrengelingen 
tusen uiteenlopende organisaties. 
Belangenverstrengelingen die 
vaak vrij vanzelfsprekend wer-
den geacht. Zoals in Nederland, 
is het in Israël heel lang ge-
bruikelijk geweest dat de  minis-
ter van Landbouw afkomstig 
was uit een agrarische be-
langengroep. Vandaar dat kib-
boetsiem en moshaviem lang 
allerlei voorkeursbehandelingen 
genoten – bijvoorbeeld door spe-

ciale vormen van financiering 
van schulden en leningen, be-
lastingfaciliteiten, lage(re) ta-
rieven voor watergebruik voor 
agrarisch doeleinden. Dat is op 
zichzelf niets bijzonders, Het 
komt in haast alle landen voor dat 
(bepaalde) belangengroepen een 
‘speciale’ behandeling genieten. 
Het is niet alleen tekenend voor 
‘verzuilde’ maatschappijen als 
Nederland en Israël. In het 
geval van Israël zijn belangenver-
strengelingen tussen overheid en 
andere instellingen niet alleen van 
het begin af heel sterk geweest, 
maar in recente decennia zeker 
niet minder geworden – hoogstens 
hebben zij een ander karakter ge-
kregen. Het heeft de greep van 
de machthebbers op hun aanhang 
versterkt en bijgedragen tot een 
verdere concentratie van macht. 

Politieke patronage
In het verlengde hiervan is er nog 
iets anders dat in Israël sterk is 
ontwikkeld. Dat is dat partijen 
proberen via bepaalde ‘beloningen’ 
of voorkeursbehandelingen poten-
tiële kiezers aan zich te binden. 
Ik noemde al de faciliteiten en 
subsidies in de agrarische sec-
tor, waardoor (socialistische) 
ministers van Landbouw ver-
zekerd bleven van electorale 
steun vanuit de kibboetsiem 
en moshaviem. Toen in de ja-
ren vijftig nieuwe agrarische 
nederzettingen ontstonden van 
nieuwe immigranten werden ook 
daar speciale steunmaatregelen 
voor bedacht, in de hoop dat de 
bewoners van deze nederzettingen 
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op socialistische partijen  zouden
(blijven) stemmen. 
Een heel duidelijk voorbeeld van 
‘klantenbinding’ aan politieke 
organisaties, is de wijze waarop 
vele decennia de gezondheidszorg 
in Israël functioneerde. Zoals ik 
al opmerkte, het veruit grootste 
ziekenfonds in Israël, Koepat 
Choliem, was en is een onderdeel 
van de vakbond Histadroeth en 
de lidmaatschappen van beide 
organisaties waren aan elkaar 
gekoppeld. Het betekende ener-
zijds dat men zich niet goed en 
voordelig tegen ziektekosten kon 
verzekeren – andere (particuliere) 
ziektekostenverzekeringen wa-
ren vaak duurder – wanneer 
men niet tevens lid van de 
vakbond was. Het betekende 
anderzijds dat de vakbeweging 
– waarbinnen de socialistische 
partijen de dienst uitmaakten 
– een soort monopoliepositie in-
nam in de gezondheidszorg in 
Israël. Het betekende bovenal 
dat via de Histadroeth en Koepat 
Choliem de socialistische partijen 
– met name Mapai, die ook in 
de regering lang een dominante 
rol speelde – een belangrijk in-
strument hadden om kiezers voor 
zich te winnen en aan zich te 
binden. Men noemt dit politieke 
patronage of politiek ‘cliëntelisme’.
Alhoewel de socialistische partij 
Mapai – later genaamd Ma’arach 
en thans Awoda (de Arbeid) 
– vanaf de jaren dertig tot 1977 
een dominante rol speelde in de 
politiek in de Yishoev en later in 
de staat Israël, heeft deze nooit 
over een absolute parlementaire 

meerderheid kunnen beschikken. 
Dit hield in dat Mapai slechts 
heeft kunnen regeren door coa-
lities aan te gaan met een of meer 
andere partijen. Dat waren bijna 
steeds religieuze partijen, die 
aantrekkelijke en relatief ‘goed-
kope’ partners bleken te zijn. Zij 
hadden bepaalde wensen met be-
trekking tot het handhaven van 
de religieuze status quo, maar 

waren meestal zeer inschikkelijk 
met betrekking tot het overige 
– buitenlandse/veiligheids en eco-
nomische – beleid. Het leidde er 
echter wel toe dat ook de religieuze 
partijen vormen van patronage 
gingen ontwikkelen. Doordat zij 
vrijstelling van militaire dienst op 
religieuze gronden, naleving van 
Joodse wetten (met betrekking 
tot huwelijk en echtscheiding, 

Gebouw van de Histadroeth in Tel Aviv
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kashroet en sabbathrust) eisten, 
konden zij het religieuze electoraat 
aan zich binden. Misschien nog 
belangrijker was dat zij via de 
ministeries van Religieuze Za-
ken en Binnenlandse Zaken, 
die decennia lang in handen 
zijn geweest van religieuze par-
tijen, allerlei subsidies konden 
bewerkstelligen voor religieuze 
instellingen en scholen. Via 
het ministerie voor Post, dat 
ook jarenlang werd geleid 
door religieuze ministers, had-
den religieuze partijen zelfs 
een directe toegang tot de ar-
beidsmarkt. Zeker tot de jaren 
zeventig waren veel postbestellers 
religieus en op postkantoren trof 
men voornamelijk religieus per-
soneel aan. Ook de religieuze 
partijen hebben door ‘cliëntelisme’ 
– dit wil zeggen door het leveren 
van allerlei ‘gunsten’ – een eigen 
electoraat blijvend aan zich 
kunnen binden. Het betekende 
bovenal dat bepaalde partijen 
– vooral de socialisten en de re-
ligieuze partijen – betrekkelijk 
lang een greep hebben kunnen 
houden op hun eigen aanhang en 
zich weinig bedreigd hebben hoe-
ven te voelen door concurrentie 
van ‘liberale’ en ‘rechtse’ partijen. 

Politisering van overheids-
diensten en het leger
Maar er is meer. Meteen na de 
uitroeping van de staat heeft de 
toenmalige minister-president, 
Ben Goerion, vrij succesvol de 
overheid en het leger weten te 
‘depolitiseren’. Hij beoogde hier-
mee de invloed van de kleinere, 

‘linkse’ socialistische partijen, 
maar vooral die van de voor-
malige ‘rechtse’ ondergrondse 
bewegingen (als Etzel en Lechi) 
te neutraliseren. Ironisch genoeg 
voltrok zich op den duur bij ve-
le overheidsdiensten, maar ook 
bij de strijdkrachten, toch weer 
een stille politisering.  Ministers 
– en dat waren decennialang 
vooral socialistische ministers 
– hadden de neiging op allerlei 
hoge posities vooral ‘geest-
verwanten’ te benoemen. Dit 
gold voor ministeries en andere 
overheidsdiensten, maar ook voor 
topposities in het leger. Omdat 
het bij de overheid meestal vaste 
aanstellingen betrof of in het leger 
voor een bepaalde periode, hield 
dat in dat op den duur steeds 
meer hoge ambtelijke en militaire 
functies door ‘geestverwanten’ 
van de betreffende minister wer-
den vervuld. Meestal waren dat 
socialisten en in het geval van 
ministeries als die van Religieuze 
Zaken en Binnenlandse Zaken en 
de Posterijen vooral orthodoxen. 
Het is echter meer dan het louter 
bevoordelen van partijgenoten. 
Het betekent vooral dat de-
cennialang in de toppen van 
ministeries en andere overheids-
diensten aanhangers van één of 
slechts enkele partijen de dienst 
hebben uitgemaakt. Dat wil 
zeggen dat er maar weinig in-
vloed was van andere partijen en 
dat de macht in Israël heel sterk 
geconcentreerd is geweest bij een 
kleine côterie van mannen van 
voornamelijk Oost-Europese af-
komst of hun zonen. Leden van 

oriëntaalse bevolkingsgroepen en 
helemaal vrouwen – met slechts 
één uitzondering: Golda Meïr – 
kwamen er nauwelijks aan te pas. 

Veranderingen sinds de jaren 
zeventig
Pas in de loop van de jaren ze-
ventig is daar enige wijziging in 
gekomen. Na het bijna-fiasco van 
de Yom-Kippoer-oorlog (1973) 
ontstond er ernstig ongenoegen 
over het bestaande politieke 
bestel. Het leidde ertoe dat na 
de verkiezingen van 1977 de 
‘rechtse’ Likoed voor het eerst 
tot de regering toetrad en met 
twee onderbrekingen (1992-1996 
en 1999-2001) sindsdien een 
voorname coalitiepartner was. 
Dit bracht verschillende veran-
deringen teweeg. Allereerst be-
stond de aanhang van Likoed, 
behalve uit van oorsprong Oost-
Europese immigranten en hun
kinderen, vanoudsher voor een
deel ook uit personen van 
oriëntaalse herkomst. Omdat 
oriëntaalse bevolkingsgroepen  
zich meer en meer achtergesteld 
voelden, heeft Likoed bij ver-
kiezingen welbewust steeds 
meer leden van oriëntaalse 
herkomst kandidaat gesteld. 
Van de weeromstuit hebben ook 
andere partijen – met name 
de socialistische partij – meer 
oriëntaalse kandidaten naar 
voren geschoven. Bovendien ont-
stonden er sinds de jaren tachtig 
ook nieuwe religieuze partijen, 
opgericht door de tweede gene-
ratie van oriëntaalse (vooral 
Marokkaanse) immigranten, met 
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een duidelijke etnische signatuur 
en groeiende aanhang. Dit alles 
bracht vrij ingrijpende wijzigingen 
teweeg in de samenstelling 
van de politieke elite in Israël, 
waarvan nu een belangrijk deel 
van oriëntaalse herkomst is. 
Er kwamen niet alleen meer 
oriëntaalse parlementsleden, maar 
ook meer dan voorheen ministers 
van oriëntaalse herkomst. Dit 
veranderde ook (enigszins) de 
oriëntatie van de politieke elite. 
Ook in andere topposities – in het 
bedrijfsleven, in vrije beroepen, 
aan de universiteiten en zelfs in 
het leger – waren steeds meer 
personen van oriëntaalse afkomst 
doorgedrongen. Maar met name 
in hogere ambtelijke posities wa-
ren (door het stelsel van vaste 
aanstellingen) wijzigingen in de 
samenstelling minder snel door 
te voeren. Het lukte (nieuwe) 
ministers van Likoed zelfs niet 
altijd ‘geestverwante’ hogere amb-
tenaren aan te trekken. Dit alles 
heeft ertoe geleid dat ondanks – 
vaak ingrijpende – veranderingen 
in de etnische samenstelling 
van de verschillende elites, de 
elite van machthebbers toch 
nog sterk oligarchische trekken 
vertoont. Het is nog steeds een 
betrekkelijk klein aantal per-
sonen dat een groot deel van de 
macht in Israël in handen heeft. 
Bovendien is de afstand van de 
machthebbers tot de burgers/
kiezers in de loop der jaren eer 
groter dan kleiner geworden, 
mede omdat intermediaire or-
ganisaties minder belangrijk 

of zwakker zijn geworden. 

Old boys netwerken van hoge-
re officieren
Alhoewel het monopolie van de 
socialistische partij sinds de 
jaren zeventig is doorbroken, 
Likoed sindsdien aan de macht 
is gekomen en personen van 
oriëntaalse herkomst een steeds 
groter aandeel vormen in de ver-
schillende elites, is in andere 
opzichten het netwerk van ‘mach-
tigen’ hechter geworden. Zoals 
ik in een vorige aflevering al be-
schreef, spelen (ex-)militairen een 
belangrijke rol in het openbare 
leven van Israël. Niet alleen is 
het leger een centrale instelling 
die het voortbestaan van Israël 
moet garanderen, maar ook 
elders in de maatschappij nemen 
voormalige hoge officieren voor-
aanstaande posities in: in het 
parlement, de regering, de toppen 
van overheidsdiensten en ook 
in het bedrijfsleven. Al behoren 
zij tegenwoordig tot steeds meer 
verschillende politieke partijen, 
toch vormen zij een hecht netwerk 
van mannen, die een groot deel 
van hun leven in dezelfde organisa-
tie hebben doorgebracht, elkaar 
(heel) goed kennen en over veel 
maatschappelijke verschijnselen 
een gemeenschappelijke mening 
hebben. Zij vormen een vrij 
elitair ‘old-boys’ netwerk, dat 
verschillende sectoren van de 
Israëlische maatschappij met 
elkaar verbindt. Ook in dit 
opzicht is er dus sprake van 

verdere concentratie van macht. 

Ongelijkheid in macht èn in 
inkomens
Dit alles speelt zich af in een 
klimaat van toenemend neo-li-
beraal ethos. Zoals ik in de vorige 
aflevering (over de armen in Israël) 
al vaststelde, manifesteerde dit 
ethos zich al toen de socialistische 
partij nog volop aan de macht was. 
Deze partij heeft zich – behalve in 
de beginjaren – weinig bekommerd 
om ongelijkheid in inkomens en 
is steeds meer de partij van de 
well-to-do en de hoger opgeleiden 
geworden. Ook Likoed heeft, 
toen deze aan de macht kwam, 
weinig oog gehad voor vragen 
over inkomensongelijkheid - al-
hoewel de aanhang voor een 
belangrijk deel bestond uit 
mensen uit de lagere lagen van 
de maatschappij en (kleine) mid-
denstanders. Integendeel, het 
neo-liberale denken werd met 
Likoed in de regering alleen maar 
sterker en de vervlechtingen met 
het bedrijfsleven en de toppen 
van ondernemingen hechter. 
Likoed is ook niet langer meer 
een partij van (een deel van) de 
lager betaalden. Die functie is 
deels overgenomen door andere, 
vooral etnisch-religieuze partijen. 
Samenvattend: in vergelijking met 
haast alle andere westerse demo-
cratieën heeft Israël niet alleen 
een zeer scheve verdeling van 
inkomens, maar ook van macht. 
Het één heeft natuurlijk met het 
ander te maken. Ook speelde een 
rol dat sinds het ontstaan van de 
staat het nationale voortbestaan 
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en de veiligheid een absolute 
prioriteit hebben gehad. Maar 
dit was ook vaak een excuus 
om andere urgente problemen 
niet te (hoeven) aanpakken.  
Doordat de machtsverschillen 

in Israël steeds groter werden 
en de gewone burgers/kiezers 
maar weinig hadden in te bren-
gen, hebben opeenvolgende 
regeringen zich weinig gelegen 
laten liggen aan vragen van in-

De Knesseth; midden rechts o.a. Mosje Dayan en Golda Meir.

komens(on)gelijkheid. Ondanks 
de idealen van gelijkheid waar-
mee de Joodse staat begon, 
is Israël daarmee een van de 
meest elitaire maatschappijen 
in de westerse wereld geworden. 



12 JaG30 juli jaargang 18 nummer 3 DaF 23 tammoez jaargang 18, nummer 3 13

‘Stilstaan bij een leeg gebouw’ 
en de viering van de 57ste On-
afhankelijkheidsdag van Israël
is misschien niet een al te 
geslaagde combinatie... 

Op 1 maart 1805 werd de Sy-
nagoge, die u op de foto ziet, in 
Leeuwarden plechtig ingewijd.  
Deze nagenoeg vierkante sjoel 
bood ruimte aan driehonderd 
mannen, en op de galerij was 
plaats voor tweehonderd vrouwen.  
In 1865 werd, onder leiding van 
Herman Rudolph Stoett, de Sy-
nagoge uitgebreid. Hierbij kreeg 
het gebouw een neoclassicistisch 
uiterlijk met een karakteristieke 
rondbogige vensterreeks, en 
de koepeltoren verdween. 

Herdenking
Op 22 mei werd het tweehonderd 
jarige bestaan van de voormalige 
Synagoge herdacht. Tussen 10.30 
uur en 11.00 uur konden on-
geveer 125 mensen genieten van 
koffie of thee met iets lekkers. 
Om 11.00 uur werd de 
herdenking geopend door de heer
J.A.Boomsma, voorzitter van de
Stichting behoud voormalige
Synagoge. 
Hoofdrabbijn Benyomin Jacobs 
hield de in dit magazine  afge-
drukte emotionele toespraak, 
waarna rabbijn Moshe Stiefel het 
Jizkor, gebed voor de ontvallenen, 
uitsprak. Na een minuut stilte 
volgde toepasselijk harpspel 
van Annemarijn Abbink. 
Toen was het de beurt van de 
wethouder van cultuur van de 
gemeente Leeuwarden, de heer 

T. van Mourik, die een korte 
toespraak hield. Gevolgd door 
een zeer interessante lezing van 
de heer Siem van der Woude, 
medewerker van het Historisch 
Centrum Leeuwarden. Hij sprak 
over ‘Stilstaan bij een leeg gebouw’.
Na dit officiële gedeelte was er ge-
legenheid de opgestelde panelen 
van het Historisch Centrum Leeu-
warden te bekijken, een kijkje 
in de huidige sjoel te nemen, en 

onder het nuttigen van een brood-
je even met elkaar te praten. 
Ook kwamen tussen 12.00  en 
12.30 uur de gasten voor de 
Jom-Ha’atsmaoet-viering binnen, 
en arriveerde de ambassadeur 
van Israël, de heer E. Margalit. 
Om 12.30 uur werd het program-
ma voortgezet. Benno Troost-
wijk, secretaris van de Joodse 
Gemeente, en geboren en getogen
Leeuwarder, vertelde hoe het hier

De nieuwe sjoel op de dag van de inwijding.
Illustratie Historisch Centrum Leeuwarden.

Herdenking 200 jaar synagoge Leeuwarden
door Iet Schabbing



12 JaG30 juli jaargang 18 nummer 3 DaF 23 tammoez jaargang 18, nummer 3 13

vroeger was. 
Namens ‘Amutat Leeuwarden’ 
Jeugddorp Kfar Batya in Israël 
bracht Chaim Caran de dank 
en groeten over van de huidige 
ge bruikers van de inventaris 
uit de Leeuwarder sjoel. 

En dan Jom Ha’atsmaoet
De ambassadeur bracht een toast 
uit op de staat Israël, waarna 
het Wilhelmus en het Hatikwa 
on der begeleiding van het trio 
Re mo lino werden gezongen. 
In een prachtig samenspel van
voordracht door Elsien van Pinx-
teren en harpspel  door Annema-
rijn Abbink klonk psalm 26. 
Als afsluiting van deze plechtige 
herdenking werd voor het gebouw 
een plaquette onthuld, met een 
korte beschrijving van het ge-
bouw. De gemeente Leeuwarden 
neemt de voormalige Synagoge 
op in een stadswandeling. 
Onder begeleiding van het 
trio Remolino ging het hele ge-
zelschap vervolgens naar het 
Muziekcentrum Schaaf, vlak 
om de hoek, om de 57ste Onaf-
han  kelijkheidsdag van Israël te 
vieren. Hier opende Trees Troost-
wijk-Slager, voorzitter van Wizo 
af deling Friesland, de mid dag, 
en heette iedereen van har te wel-
 kom. De heer Siem van der 
Woude herhaalde zijn lezing 
‘Stil staan bij een leeg gebouw’ 
voor de mensen die er ’s morgens 
niet bij waren, waarna de fi lm 
‘Scroll’s of Leeuwarden’ werd ver-
toont. Deze fi lm is gemaakt naar 
aanleiding van het verbergen 
in de oorlog van de Torarollen 

door de heer Bindert Bosma. 
In de pauze waren er hapjes en 
drankjes in overvloed, en muziek 
van de Remolinos. De heer G. van 
der Ley, voorzitter Israël Comité 
Nederland, sloot deze middag af 
en wenste iedereen wel thuis. Het 
trio Remolino deed erg zijn best 
om nog een beetje een feestelijk 
tintje aan deze middag te geven, 
maar volgens mij hadden de her-
denking en de viering van Jom 
Ha’atsmaoet op verschillende da-

  gen plaats moeten hebben. Met 
andere woorden ondanks de 
interessante lezing en de fi lm 
hoop ik, dat er volgend jaar 
een feestelijkere viering van de 
Onafhankelijkheidsdag komt. 



14 JaG30 juli jaargang 18 nummer 3 DaF 23 tammoez jaargang 18, nummer 3 15

Geachte aanwezigen,

Met grote dankbaarheid sta ik 
hier als nakomeling van een van 
de grote Joodse families die hier 
eeuwenlang hebben gewoond. 
Dankbaarheid naar het bestuur 
van de Stichting die de sjoel 
van mijn voorouders koestert en 
bewaart. Dankbaarheid naar de 
organisatoren van deze plechtige 
dag. Dankbaarheid naar die 
bestuurders van de Joodse 
Gemeente Leeuwarden die de 
moed en het lef hebben gehad om 
het interieur naar Kfar Batja 
in Israël te verplaatsen toen zij 
zagen dat de toekomst helaas 
niet hier maar alleen daar een 
voortgang zou kunnen vinden. 
Die moedige naoorlogse 
bestuurders moesten vele 
emotionele hindernissen nemen, 
om tot dat besluit te komen. 
Maar nadat zij dat besluit hadden 
genomen gingen zij ook, of juist 
verder met de Joodse lessen voor 
de jeugd die er toen nog was, 
hoewel die in aantal slechts 
een fractie vormde van wat hier 
eens aan jeugd was geweest. 
De leraren van na de oorlog de 
heer Kuyt,  de heer en mevrouw 
Caneel en ook ik, en na mij 
anderen, hebben hier jarenlang 
les mogen geven. Leerlingen 
die wilden leren, ouders die 
gemotiveerd achter hun kinderen 
stonden, velen van hen wonen en 
leven nu als behoudende Joden in 
ons land Israël...

Maar tegelijkertijd weet ik 
niet wat we hier ‘vieren’. De 

sjoel wordt weliswaar goed 
onderhouden, maar niet als 
sjoel. De muren wenen omdat 
de gebeden die hier eens 
weerklonken voorgoed zijn 
verdwenen. De meerderheid 
der biddende stemmen keerden 
niet terug na die afschuwelijke 
jaren, weggerukt uit hun sjoel, 
weggerukt uit hun Leeuwarden, 
hun Friesland… Zij waren allen 
Friezen die, gelijk zovele anderen, 
hun eigen G’dsdienst beleden, 
hun Hoogtijdagen vierden, hun 
huwelijken ook op hun eigen wijze 
lieten inzegenen.
Als een lichaam zonder ziel, is de 
sjoel hier achtergebleven. Wat is 
de status van een lichaam zonder 
zielskracht? Dood! Gestorven! 
Of vermoord? Hoe wij het ook 
benoemen, het resultaat is helaas 
overduidelijk. Als een lichaam 
zonder ziel ‘vieren/gedenken’ wij 
nu 200 jaar sjoel Leeuwarden… 
wij vieren/gedenken de dood 
van een Joodse Gemeente die 
eens een grote en meer dan 
gemotiveerde ziel bevatte… Ik 
kan  niet nalaten aan al die 
onschuldigen terug te denken, 
die uit hun huizen werden 
weggerukt, om hen naar verre 
landen te laten afvoeren en hen 
daar te laten ombrengen door de 
hand van de moordenaar die geen 
erbarmen kende… En dan kan 
ik niet anders dan huilen, bittere 
tranen, terwijl ik probeer om 
nog een paar gezichten in mijn 
gedachten voor de geest te halen. 
En op de Joodse begraafplaats 
hier in Leeuwarden zie ik vele 
lege plaatsen. Gelukkig maar, 

zou een dominee zeggen. Helaas, 
zeg ik met tranen in mijn stem. 
Zo velen hadden hier hun laatste 
rustplaats willen krijgen, zelfs 
een graf werd hen niet gegund!
Het karkas, het gebouw, is hier 
achtergebleven en het hart, 
het interieur, is naar Israël 
overgeplaatst alwaar met 
dankbaarheid en vreugde het 
hart van de Leeuwardense sjoel 
weer volop klopt, voor het doel 
waarvoor onze voorouders het 
hadden aangeschaft, maar de 
nesjomme, de ziel… Er is een 
nieuwe ziel in het oude hart, 
het oude interieur, geplaatst. 
Prachtig om dat te mogen 
aanschouwen. Als zodanig is dat 
in Kfar Batja gevierd… maar 
wij missen de zielen van toen, de 
nesjamot van hen die eens hier 
bijeen kwamen.

In Berlijn was het de gewoonte 
in de 18de eeuw dat de 
burgemeester de Seideravond 
als gast aanwezig was bij de 
rabbijn. Bij die gelegenheid 
legde de burgemeester aan de 
rabbijn de volgende vraag voor: 
waarom vragen de kinderen op 
de Seideravond het Ma Nisjtana 
– waarom verschilt deze avond 
van alle andere avonden? De 
tafel is mooi gedekt, allerlei 
heerlijke etenswaren in overvloed 
aanwezig, ieder heeft wijn 
voor zich op tafel… dat is toch 
normaal!
Daarentegen als de Joden met 
Soekot (Loofhuttenfeest) hun 
huis verlaten en het comfort 
inwisselen voor verblijf in een 

Herdenking 200 jaar voormalige sjoel Leeuwarden
toespraak door Binyomin Jacobs, Hoofdrabbijn
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hutje zonder dak en volledig 
afhankelijk van de grillen van 
het weer, dan vraagt het kind 
niets!?
Mijnheer de burgemeester, 
antwoordde de rabbijn, als 
wij Joden in vrijheid en rust 
achteroverleunend aan tafel 
zitten, dan is het kind verbaasd 
en stelt de vraag: waarom is 
deze avond verschillend van alle 
andere avonden, omdat rust ons 
in de geschiedenis bijna nooit 
was gegund. Maar als we ons 
huis plotseling moeten verlaten 
en inruilen voor een ander en 
tijdelijk verblijf, verbaast dat 
het kind geheel niet. Joden 
zijn steeds, noodgedwongen, 
onderweg.

Het fenomeen van de verlaten 
Leeuwardense sjoel die elders zijn 
hart laat kloppen, is helaas niet 
nieuw, het is de geschiedenis van 
het Am Jisraeel, het Joodse Volk.
Maar het is niet makkelijk.

Misschien herinneren zich de 
ouderen onder u de prachtige 

en vaak scherpe stukjes die de 
oud-voorzitter van de Joodse 
Gemeente Leeuwarden, de heer 
Hartog Beem z.l., schreef in 
het NIW onder het pseudoniem 
Af-al pie-keen hetgeen vertaald 
betekent: ondanks alles… 
Ondanks het grote persoonlijke 
verdriet dat hem was aangedaan 
door de gruwelen van de jaren 
’40-’45… Ondanks alles moeten 
we verder. Niet te veel stilstaan 
bij het verleden.

Het deel van de Tora dat deze 
week centraal staat heet: 
bechoekotaj. Iem bechoekotaj 
teeleegoe. Choekiem zijn wetten 
die wij rationeel niet kunnen 
verklaren.  We moeten uiteraard 
zoveel mogelijk lernen, maar 
tegelijkertijd moeten we weten 
dat bechoekotaj teeleegoe, ook 
hetgeen niet te vatten is, dienen 
we, af-al-pie-keen, desondanks, te 
aanvaarden.

Rabbijn Stiefel, de huidige leraar 
van Leeuwarden, zal een Jizkor 

uitspreken
(en ik verzoek u om daarbij te 

staan)
een gebed ter nagedachtenis aan 

hen die niet meer zijn
en die we vandaag in onze armen 

sluiten.

22 mei 2005 / 13 Ijar 5765
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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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Het Digitaal 
Monument is ‘online’. 
Voortaan kan elke 
internetgebruiker 
gegevens zoeken over 
Nederlandse Joden 
die de sjoa niet hebben 
overleefd.

DAPHNE MEIJER

Het project bestond al langer, 
maar is sinds 27 april eindelijk 
online. Vijf jaar hebben emeritus 
hoogleraar geschiedenis dr. 
I. Lipschits en zijn collega 
Karin Hofmeester aan het Di-
gitaal Monument Joodse Ge-
meenschap gewerkt. Samen 
met medewerkers van het 
Internationaal Instituut  voor
Sociale Geschiedenis in Am-
sterdam wisten zij de klus te 
klaren: het ontwerpen, bouwen 
en vullen van een bestand met 
104.000 namen en gegevens 
van Joden in Nederland die 
de sjoa niet hebben overleefd.  
Financiële steun kregen ze van 
het Verbond van Verzekeraars 
en van particulieren. 
De plannen lagen tijdens de 
voorbereidende fase onder 
vuur, aangezien een aantal 
personen zich in hun privacy 
voelden aangetast. Er werd 
een rechtszaak gevoerd over de 
vraag of de gegevens via het 
monument zonder toestemming 

openbaar mochten worden ge-
maakt, of onder de privacy-
wetgeving vielen. De rechter 
besliste dat de persoonsgegevens 
van omgekomen Joden tot 
het publieke domein behoren.  
Onlangs verrichtte KPMG Risk 
Management een onderzoek 
naar de beveiliging van de site. 
Die bleek voldoende beschermd 
tegen digitale inbrekers. 
Vooralsnog draait het Digitale 
Monument op de servers van 
het IISG. Op de beginpagina 
symboliseren kleine gekleurde 
blokjes alle in het monument 
genoemde Joden, gerangschikt 
naar gezin en woonplaats in 1940. 
Deze veelkleurige pagina vormt 
het daadwerkelijke monument.
Een blauw blokje staat voor een 
volwassen man, een rood blokje 
voor een volwassen vrouw, een 
halfhoog groen blokje voor een 
jongen tussen zes en 21 jaar, 
een halfhoog geel blokje voor een 
meisje tussen zes en 21 jaar, een 
turkoois vierkant blokje voor een 
jongen tussen nul en zes jaar en 
een lichtpaars vierkant blokje 
voor een meisje tussen de nul 
en zes. Een wit blokje betekent 
dat iemand in het gezin de oorlog 
heeft overleefd. Door met de cursor 
op een blokje te gaan staan, kan 
een bezoeker de informatie over 
de individuele omgekomen Joden 
oproepen. Elk gezin heeft een 
eigen pagina, met de namen, 
geboortedata, sterfdata indien 
bekend en zoveel mogelijk extra 
informatie, voor zover aanwezig.
Door middel van twee zoeksleutels 
kan men in het monument op 

zoek naar personen: gerangschikt 
naar woonplaats of achternaam. 
Eenmaal ‘binnen’ kan men ook 
op andere termen zoeken, als-
ook naar de extra’s in de vorm 
van bijzondere fotocollecties, 
brieven en gedigitaliseerde 
filmopnamen. Zo zijn er foto’s 
bewaard gebleven van de Joodse

  De poort van de 
Uilenburgersynagoge 
uit, de Nieuwe 
Uilenburgerstraat in

werknemers uit het archief 
van de Amsterdamse fabriek 
Hollandia-Kattenburg. Over 
bekende Joden als Henri Polak 
is veel extra informatie op-
genomen. Waar mogelijk is de 
site gelinkt naar webpagina’s 
van andere organisaties met 
interessante informatie over 
personen en instellingen. 
Henri Polak stierf in 1943 een 
natuurlijk dood in zijn huis in 
Laren. Dat hij en andere Joodse 
Nederlanders die niet in de 
kampen omkwamen ook een 
plek hebben gevonden in het 
monument, is een besluit van 
de samenstellers. Als deze Joden 
niet waren overleden, zouden zij 
door de nazi’s zijn omgebracht. 
Van hen zijn ook de overlij-
densadvertenties opgenomen. 
Tijdens de feestelijke presentatie 
in de Uilenburgersynagoge in 
Amsterdam legde voorzitter Fred 
Ensel van de Stichting Digitaal 
Monument Joodse Gemeenschap 

Aaltje van drie hoog
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de nadruk op de omvang van 
het project. „Vanaf oktober 2000, 
zo’n 55 maanden, is met een vast 
team van vier mensen en twaalf 
data-invoerders circa 25.000 
uur aan het monument gewerkt. 
Op de site staan 103.777 per-
sonen, geformeerd tot bijna 
29.000 gezinnen, of opgenomen 
als alleenstaanden.” Voor het 
maken van het monument zijn 
bijna zevenhonderd bronnen ge-
bruikt, waaronder vijfduizend in-
boedellijsten, vierhonderd scans 
van foto’s, rouwadvertenties en 
documenten, gegevens van vijf 
Joodse scholen en 47 Joodse 
instellingen. Lipschits schreef 
7054 persoonsbeschrijvingen. 
Initiator Lipschits hield een re-
de, waarin hij de aanwezigen in 
gedachten meenam, de poort van 
de Uilenburgersynagoge uit en 
de Nieuwe Uilenburgerstraat 
in. Lipschits vertelde over de be-

woners van het pand verderop in 
de straat, op nummer 34. In het 
monument zijn zij ook terug te 
vinden. Speciale aandacht vroeg 
hij voor Aaltje Appelboom die op 
Nieuwe Uilenburgerstraat 34 drie 
hoog woonde. Zij was geboren in 
1931 en werd in 1941 gedwongen 
van school te veranderen. Haar 
ouders schreven haar in op de 
Joodsche School nummer 2, 
schuin tegenover de Uilenbur-
gersynagoge. Het gebouw staat 
er nog, met een basisschool. 
„Ik zou graag willen dat de 
aandacht verschoof van die 
ene persoon die altijd in de be-
langstelling staat naar al die 
andere Joodse kinderen die ook 
zijn omgekomen”, zei Lipschits, 
verwijzend naar Anne Frank. Het 
gaat hem erom dat volwassenen 
en kinderen kunnen zoeken 
naar mensen met wie zij een 
band voelen. „Een schoolgaand 

kind kan opzoeken of er tijdens 
de oorlogsjaren Joodse kinderen 
bij hem in de straat hebben 
gewoond, of kinderen met wie 
het zijn geboortedag deelt.” 

Nieuw Israëlietisch Week-
blad (NIW )

In dit nummer hebben wij twee ar-
tikelen uit het NIW van 6 mei 2005 
(nr. 33) overgenomen, uiteraard 
met toestemming. ‘Aaltje van drie 
hoog’ over het Digitaal Monument 
Joodse Gemeenschap in Nederland 
en ‘De hoofdletterkwestie’.  
Beide onderwerpen zijn van al-
gemeen belang voor alle lezers 
van JaGDaF en aan beide arti-
kelen van respectievelijk Daphne
Meijer en Laura Schot hebben  wij
niets toe te voegen. 
Met veel dank aan het NIW. 

Redactie JaGDaF
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Op sjabbat 30 april overleed 
Frouk op de leeftijd van 
88 jaar in Groningen. 
Zij werd in 1916 te Hoogezand 
geboren, waar zij bleef wonen 
tot haar opleiding op het gym-
nasium in Groningen was 
afgerond. Zij vertrok naar Am-
sterdam om te gaan werken 
bij de vluchtelingenhulp voor 
Duitse Joden die wegens de 
beginnende vervolging veelal 
naar Nederland uitweken.  
In de oorlog is zij via Westerbork 
naar Bergen Belsen gedeporteerd. 
Hoewel zij daarvoor geen opleiding 
had, werd ze tewerkgesteld 
als verpleegkundige. 
Nadat ze door de Russen be-
vrijd was, kwam ze na wat 
omzwervingen weer terug in Ne-
derland en vestigde zich, samen 
met haar zuster, opnieuw in Am-

sterdam. Frouk heeft toen een 
tijd gewerkt bij de firma Ascher.  
Ze trouwde begin jaren ’60 met 
Theo Levie en verhuisde met 
hem naar Groningen. Helaas 
overleed haar man al in 1964. 
Naast haar werk als per-
soneelsfunctionaris in het Aca-
demisch Ziekenhuis Groningen, 
begonnen haar bezigheden in 
het Joodse leven in een stroom-
versnelling te raken. Door 
haar enorme betrokkenheid en 
kennis werd zij gevraagd voor 
allerlei bestuurlijke functies, 
niet alleen in Groningen, maar 
ook landelijk. Zo was zij voor de 
Joodse Gemeente Groningen, 
waar zij lang in de culturele 
commissie heeft gefungeerd, 
een enorme steun en toeverlaat, 
evenals bijvoorbeeld voor de 
WIZO waar zij jarenlang de spil 

 In memoriam Frouk Levie-de Lange
door Bep Koster

was van de afdeling Groningen.  
Tot op het laatst toe was zij zorg-
zaam naar anderen en stond ze 
altijd klaar met haar adviezen en 
bemoedigende woorden. Zo vond ze 
het belangrijk vanaf haar ziekbed 
in de Coendershof nog actief mee 
te denken over het eindejaarsuitje 
van de Joodse Gemeente. 
Zij ontving voor deze grote 
sociale inzet, en haar vele ver-
diensten vooral voor de Joodse 
gemeenschap, op 28 april 2000 
de koninklijke onderscheiding be-
horende bij de benoeming tot lid 
in de Orde van Oranje-Nassau 
uit handen van de burgemeester 
van Groningen, Jacques Wallage.  
Bij ieder die haar gekend heeft, 
laat zij een grote leegte achter. 
Moge haar nagedachtenis 
tot zegen zijn. 
Foto: Robert Mulder, Groningen
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Frouk Levie-de Lange is ja-
renlang bestuurslid geweest van 
de afdeling Groningen van het 
Genootschap Nederland-Israël. 
In het bestuur hadden wij altijd 
een heel goede samenwerking 
met Frouk, ook in haar functie 
als voorzitter. Frouk maakte 
zich altijd veel zorgen om de 
mensen in Israël en ook over het 
opkomend antisemitisme hier. 
Frouk overleefde Westerbork 
en Bergen-Belsen. Zij had haar 
eigen manier om de ontberingen 
en vernederingen te verwerken. 
Ze sprak er zelden over. Ze zei 
wel eens: “In Westerbork kom 
ik nooit weer, ook niet voor een 
herdenking; en in Duitsland zien 
ze mij ook nooit en nooit weer.” 
Het gebeurde een keer toen wij 
een lezing van het Genootschap 
hadden met een spreekster uit 
Rotterdam, dat bij het voorstellen 
de echtgenoot van de spreekster 
aan Frouk vroeg: “Was jij ook in 
Belsen?” “Ja”, zei Frouk, “ik zat 
in Barak 49.” De man zei: “Ik 
heb jou daar wel gezien, ik zat in 
Barak 50.” De hele avond spraken 
zij niet over hun gezamenlijk 
verleden. Wel over de koffie!  
Beiden verdrongen die vreselijke 
periode van vijftig jaar geleden. 
Heel bijzonder dat de man 
Frouk na zoveel jaar herkende. 

Veel mooie herinneringen heb ik 
aan Frouk gedurende de laatste 
drie jaar. Bij het Genootschap 
Nederland-Israël, waarvan Frouk 
toen voorzitter was, kregen wij 
op een avond  een afzegging van 
een spreker zodat er op zeer korte 

termijn geïmproviseerd moest 
worden. Ik had dia’s van alle 
Joodse feestdagen zoals deze zijn 
geschilderd door de Canadese 
schilderes Joan Landis. Frouk 
was bereid, na enige aandrang, 
deze dia-serie nader toe te 
lichten. Deze toelichting groeide 
uit tot een boeiend verhaal. 
Want Frouk vertelde met grote 
passie, met heldere duidelijke 
stem hoe zij de feestdagen al-
tijd had gevierd en ervaren. 
Frouk begon met de meest gevierde 
feestdag: de sjabbat. Daarna Rosj 
Hasjana, Soekkot, Simchat Tora 
en Chanoeka. Dan volgde de pauze.
Frouk bracht altijd wat lekkers 
mee ‘voor bij de koffie’; zoals 
kleine matses, Hamansoren of 
cake. Dit werd door de bezoekers 
altijd geweldig gewaardeerd. 
En Frouk genoot als zij 
iedereen lekker zag smikkelen. 
Na de pauze begon Frouk met 
het tweede Nieuwjaar: Toe 
Bisjwat, dan Poeriem met het 
verhaal van Esther en dan 
nog Pesach en Lag Be’omer.
Ook ging ze nog in op de tra-
ditionele briet-mila, bar- en bat-
mitswa en de choepa. En zo hadden 

we een avondvullend programma. 
Die eerste avond was zo geslaagd 
dat wij daarna nog acht maal 
een soortgelijk optreden hebben 
verzorgd. We werden uitgenodigd 
in: Winschoten, Assen, Lewen-
borg (2 x), Groningen (3 x) en 
het laatste optreden was in 
Hardenberg, waar Frouk met 
pijnstillers moest optreden. 
We hadden altijd een heel aan-
dachtig publiek, het maakte niet 
uit of de mensen in de zaal een 
Joodse, christelijke of neutrale ach-
tergrond hadden. Frouks verhaal 
boeide iedereen. De opbrengst 
van de ‘voorstelling’ was altijd be-
stemd voor de Wizo. Frouk besloot 
haar verhaal meestal met de zin: 
“Ik ben geen geleerde en ik kan 
u niet precies vertellen wat onze 
feestdagen voor het Jodendom be-
tekenen. Ik kan u wel vertellen 
wat onze feestdagen voor mij heb-
ben betekend. Van kinds af aan 
tot op heden had ik er altijd een 
heel warm gevoel bij!” Dat kon 
geen geleerde Frouk verbeteren. 
Velen zullen met mij – als wij aan 
Frouk terugdenken – dat ook doen 
met een heel, heel warm gevoel. 

Terugdenken aan Frouk Levie
door Pieter Oegema

Rosj Hasjana,
Joan Landis



20 JaG30 juli jaargang 18 nummer 3 DaF 23 tammoez jaargang 18, nummer 3 21

De hoofdletterkwestie

Vanaf 15 oktober 2005 wordt 
Jood met een hoofdletter gespeld.  
Het NIW is er al mee begonnen. 

LAURA SCHOT

Vanaf 15 oktober is de meest 
voorkomende spelling van het 
woord Jood met een hoofdletter. 
Dan komt de tweede editie van 
de Woordenlijst Nederlandse 
taal, beter bekend als het Groene 
boekje, uit. De herziene versie is 
goedgekeurd door de ministers van 
de Nederlandse Taalunie. Hierin 
krijgen alle volken een naam met 
een hoofdletter, ook als ze geen 
eigen of erkend land hebben.  
Voorheen was dit alleen het geval 
als de naam van het volk afgeleid 
is van een aardrijkskundige 
naam. Geloven en gelovigen 
blijven met een kleine letter.
Dr. Jeanine Beeken van het 
Instituut voor Nederlandse Lexi-
cologie licht de verandering toe. 
„De huidige regel zorgde voor 
boze brieven, want in één zin 
kunnen Palestijnen en Joden 
naast elkaar staan, terwijl de 
ene wel een hoofdletter krijgt en 
de ander niet.” En als zowel de 
persoon die deel uitmaakt van 
het Joodse volk wordt bedoeld als 
de gelovige of als het onduidelijk 
is, wordt de voorkeur gegeven aan 
de hoofdletter. „Aangezien er toch 
kritiek was op de kleine letter, 
kiezen we voor de hoofdletter 
om zo weinig mogelijk mensen 
voor het hoofd te stoten.” De 
nieuwste uitgave van het Trouw 
Schrijfboek heeft overigens de 

toevoeging: „Samenstellingen 
met jood- beginnen altijd met 
een kleine letter: jodendom, 
jodenvervolging (v) enz.”
Al jaren is Beeken bezig met de 
herziening van de Woordenlijst. 
„We hebben ook veel overleg ge-
voerd met mensen die de woorden 
dagelijks gebruiken, zoals de sa-
menstellers van het woordenboek 
Hebreeuwse en Jiddisje woorden 
in het Nederlands.” Jiddisj 
wordt in de komende editie 
overigens geschreven als zowel 
Jiddisch, zoals in het Groene 

boekje uit 1995, als Jiddisj. 
Koosjer verliest een aantal 
plaatsen in het Groene boekje: 
„In plaats van koosjer, kosjer 
en kousjer als mogelijkheden, 
gaan we nu alleen voor koos-
jer.” Jiddisje (leen)woorden 
worden meer toegelaten. 
De tienjaarlijkse herziening van 
het Groene boekje is een tech-
nische herziening, geen spel-
spellingshervorming. 
In de tweede versie komen er 
overigens ook vijfhonderd Suri-
naams-Nederlandse en Vlaamse
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woorden bij. 
Beeken ontving in de jaren dat ze 
betrokken was bij de spelling van 
het Groene boekje „ongelofelijk 
veel brieven over het woord Jood. 
Ik heb wel eens brieven gekregen 
waarin ik werd beschuldigd 
van neonazi-sympathieën. Een 
bijzonder lange e-mail kan ik 
me nog herinneren, waarin een 
man me uitlegde dat het woord 
Jood pas zonder hoofdletter werd 
geschreven in nazi-Duitsland.” 
Dit schrijft ook politicoloog prof. 
dr. G Kuypers in 1997 in dag-
blad Trouw. „Een afgetreden 
redacteur van het toenmalige 
dagblad De Standaard vertelde 
in 1941 aan mijn vader, dat 
de Duitsers de pers bevolen 
hadden ’Joden’ en ‘Joods’ niet 
langer met een hoofdletter 
te schrijven. (...) De Duitse 
spelwijze diende duidelijk ter 
kleinering van het Joodse volk.” 
In 1954 kwam het eerste Groe-
ne boekje uit. Dat schreef voor 
dat het woord met een kleine 
j moest worden geschreven, 
omdat aardrijkskundige eigen-
namen met een hoofdletter 
worden geschreven en af-
leidingen daarvan alleen dan, 
wanneer zij ‘nog duidelijk doen 
denken’ aan het ‘grondwoord’. 
Bloeme Evers strijdt al jaren voor 
het toestaan van een spelling met 
de hoofdletter J. „Bij veel bladen 
heb ik meer succes gehad dan bij 
het NIW", vertelt ze. Evers is het 
hartgrondig eens met het verhaal 
van prof. Kuyper. „Elk volk wordt 
geschreven met een hoofdletter 
en door die niet te geven aan 

Joden doet men alsof alle Joden 
religieus zijn. Maar zelfs God 
zei al: ‘Laat mijn volk gaan’.” 
Mij doet het persoonlijk pijn als 
het met een kleine letter staat, 
vooral in één zin met Palestijnen. 
Onbegrijpelijk, want de Pale-
stijnen komen oorspronkelijk 
ook overal vandaan; zij hebben 
ook geen eigen land. Het is een 

vernederende maatregel van de 
Duitsers geweest en ik begrijp 
niet waarom het zo lang heeft 
bestaan in het Nederlands.” 
Evers is zeer blij dat het nieuwe 
Groene boekje de hoofdletter 
wel voorschrijft, maar ze gaat 
door tot alle samenstellingen 
ook een hoofdletter hebben.  

                
        Rijksuniversiteit Groningen

Altijd al Bijbels Hebreeuws willen leren 
… bijvoorbeeld om Tora of Haftara beter te 
begrijpen?

De Faculteit der Godgeleerdheid biedt in 2005/2006 
twee mogelijkheden:

a) één jaar voltijds (14 ECTS!), 4 u. college (ma./
wo.) + 10 uur zelfstudie p.w.

b) twee jaar deeltijds (7 ECTS), 2 u. college (do.mi) 
+ 5 uur zelfstudie p.w.

Docent: drs. Th.A.W. van der Louw, 
www.rug.nl/theol/staf/vanderlouw 
(ook voor info en opgave)

Lokatie: Oude Boteringestraat 38 (tel. 3635568).
Aanvang: week 36

Sjalom oelehitra’ot!
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Het jaarlijks uitstapje van de 
Nederlands-Israëlitische Gemeen-
te Groningen stond dit keer in 
het teken van geschiedenis en 
nostalgie. Werd vorig jaar een 
boottocht door de Groninger 
dreven gehouden, nu stond een 
`royal class’ bus gereed in Haren, 
die de deelnemers naar Drenthe 
brachten. Daar werd een bezoek 
gebracht aan het voormalige 
stadhuis in het centrum van 
Meppel, dat tegenwoordig als 
Kunsthuis Secretarie bekendheid 
geniet en ruimte biedt aan 
tentoonstellingen. Tevens is 
er nog een trouwzaal, die als 
zodanig nog wordt gebruikt. 

Lezing
Historicus en auteur dr. Thijs 
Rinsema van 80 Huizen in Meppel 
stonden ineens leeg en Joden in 
Meppel 1940-1945 (isbn 90 5730 
278 X) was speciaal uitgenodigd 
om er een lezing te geven over de 
geschiedenis van Joods Meppel 
voor de Tweede Wereldoorlog.  
Daaruit kwam naar voren dat de 
Joodse gemeenschap bestaande 
uit `zakenlieden, politici, amb-

tenaren en wat al niet meer’ een 
belangrijk aandeel had in het so-
ciaal-economische leven van Mep-
pel, dat door zijn belangrijke vaar-
route een handelsstad van naam 
was. Dat laatste was voor veel 
Joden reden zich er te vestigen. 

Wethouder
Een van de bekendste wethouders 
was Moritz Lobstein. Hij was za-
kenman en wethouder in Meppel. 
Hij exploiteerde een bloeiende zaak 
in zuidvruchten. Hij was volgens 
historicus Rinsema het gezicht 
van de Joodse gemeenschap.  

Een andere bekende Meppeler 
was Moos Goldsteen. Hij had 
zitting in de gemeenteraad en 
was schilder. Hij kreeg ooit een 
opdracht van een boer in Stap-
horst om een bijbels tafereel te 
schilderen over de doorgang in 
de Rietzee na de uittocht van 
Egypte. Kennelijk wist Goldsteen 
niet zo goed wat hij moest schil-
derden, want hij schilderde 
de modder met als verklaring 
dat `ze net voorbij waren .́ 
Een `geliefd figuur’ was de on-
derwijzer Coenraad van Es. Hij 
zat in het bestuur van het Rode 
kruis. Zijn carrière duurde tot 
1940, toen het joden verboden 
werd in ambtelijke dienst te zijn. 

Diverse rollen
Maar ook de huisarts Julius 
Leydesdorf, oprichter van het 
nog steeds bestaande blad Me-
disch Contact,  Saartje van 
Esso, die de basis legde voor het 
gelijknamige juweliershuis, de be-
hangselhandelaar David Wolff, de 
vele joodse slagers, waaronder de 

Uitstapje Joodse Gemeente Groningen 
In het teken van geschiedenis en nostalgie
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exportslagerij Van der Sluis, en de 
rijkste man, de schoenfabrikant 
Wolff, speelden ieder zo hun rol 
in de gemeenschap van Meppel.  

Fotograaf Jozef Meijer uit Gro-
ningen verhuisde ook naar Mep-
pel en maakte hoofdzakelijk 
naam als portretfotograaf.  Ook 
het echtpaar Stibbe was een 
begrip. Van hen werd een ge-
zegde afgeleid: “Als Stibbe het 
zegt, is het zo.”  Het echtpaar 
Stibbe maakte een dag, voordat 
ze naar het doorgangskamp 
Westerbork op weg naar de 
gaskampen in Polen zouden 
worden gestuurd, eigenmachtig 
een eind aan hun leven.  

Maar ook de galletjes van de 
befaamde bakker Schaap zijn 
vandaag nog niet vergeten, even-
min als dat men op zondag toen 
nog brood bij hem kon kopen, 
wat tegenwoordig niet meer kan. 
Dansleraar Benjamin Stern haal-
de in 1936 onbedoeld de landelijke 
pers, toen bleek dat zijn vrouw was 
omgebracht door de dienstmeid.  

Verantwoordelijk
De synagoge in Meppel werd in 
opdracht van de gemeente afge-
broken. Maar in de papieren heeft 
historicus  Rinsema ontdekt, dat 
de gemeente verantwoordelijk 
was voor de glas-in-lood ramen, 
die ook zijn verdwenen. Wat nog 
wel aan de synagoge herinnert is 
niet alleen de nieuwe straatnaam 
Synagogestraat, die na de af-
braak van de synagoge werd 
aangebracht. De Jodensteeg 

dateert nog van voor de Tweede 
Wereldoorlog, toen de joden via 
de steeg naar de synagoge gingen.  

Integratie
De integratie van de Joden in 
Meppel is volgens Rinsema heel 
goed verlopen. De Joden waren 
lid van de gangbare verenigingen, 
zoals de voetbalvereniging MC 
en de padvindersvereniging. Een 
uitzondering vormde een joods 
dansgroepje van tien meisjes, zo-
als tijdens de fotopresentatie was 
te zien. De laatste foto’s lieten 
een groep jonge Joden uit 1942 
zien met davidsterren en van Ali 
Kas-Wolff voor een lege winkel.  

Perfecte medewerking…
Met de bus werd verder nog 
een tocht gemaakt langs de 
huizen, waar voor de Tweede 
Wereldoorlog de joodse inwoners 
hebben gewoond. De meeste 
joodse Meppelers zijn vermoord.  
Rinsema concludeerde, dat 
de gemeente Meppel daar per-
fect aan heeft meegewerkt. 
Dat er nog iets van Joods leven in 
Meppel is overgebleven, bewees 
een bezoek aan de kunstwinkel 

van Lien Braaf, nazaat van een 
joodse veehandelaar. Zeven jaar 
geleden is zij met de winkel be-
gonnen en levendig was het! 
In een halfuur tijd bloeiende 
handel! Meer informatie over 
Joods Meppel is te vinden op
 www.joodsmonumentmeppel.nl

Nostalgie
De verkenningstocht door 
Drenthe werd afgesloten in het 
Speelgoedmuseum in Roden, 
waar oud-Hollandse spelletjes bij 
de ouderen nostalgische gevoelens 
opwekten en de jongeren het 
nodige vertier verschaften. 

Gastvrijheid
Het is hier zeker op z’n plaats om 
de familie Rinsema heel hartelijk 
te danken voor de gastvrijheid 
en de geweldige ontvangst die zij 
ons bezorgd hebben. Uiteraard 
hadden wij kosjere catering 
‘aan boord’ waar iedereen in de 
‘trouwzaal’ rijkelijk van werd 
voorzien. Ook dit jaar ontbraken 
de ronde worteltjes niet… 

Johan van Gelder
Foto's: Johan van Gelder

Uiteraard hadden we een 100% koshere rabbijn 'aan boord' .... 
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Ik begin deze keer met een 
zomerleesboek over Sophie Apple-
baum, een van die singles, van die 
nog geen middelbare maar ook niet 
meer piepjonge vrouwen waarover 
zoveel boeken worden geschreven 
en films worden gedraaid. 
Onze Sophie past in geen enkel 
hokje: joods maar ongelovig, houdt
van boeken maar niet van stu-
deren, verliefd zijn is akkoord,
maar liefde...? 
In dit boek babbelt ze er op los, 
over haar ouders en broers, over 
haar vriendschappen en liefdes.  
Het is niet erg als er zand of 
zonnebrandoliesporen in dit 
boek komen, zo een schat voor 
de boekenkast is het niet, maar 
het is wel  aardig vermaak. 
Melissa Bank Wonderland   
€ 18.50

Uit de kast verdriet zoals een
klant het zei de volgende boeken
– de geschiedenis is nu eenmaal
niet anders –: 

Vanaf de zomer van 1942 wer-
den joden bijeengebracht in de 
Hollandsche Schouwburg aan 
de Amsterdamse Plantage Mid-
denlaan, om van daaruit gede-
porteerd te worden. Omdat de 
Schouwburg erg vol was, werden 
de kinderen tot dertien jaar on-
dergebracht in een bestaande 
crèche aan de overkant. Vlak 
onder de ogen van de Duitsers 
slaagden verzetsmensen erin
om zo een vijfhonderd kinderen
administratief en fysiek te laten
‘verdwijnen’. Ze werden met toe-
stemming van hun ouders de 

crèche uit gesmokkeld en onder-
gebracht bij pleeggezinnen elders
in het land. 
Dag pap, tot morgen bevat vijftien 
heel verschillende maar stuk 
voor stuk aangrijpende verhalen 
van geredde kinderen over hun 

onderduiktijd en de verwarrende 
periode na de bevrijding. 
De inleiding vertelt hoe het er in 
de crèche toeging en belicht de 
rol van de joodse verzetsmensen. 
Ter gelegenheid van een tentoon-
stelling in het Verzetsmuseum
in Amsterdam. 
Alex Bakker Dag pap, tot mor-
gen   
€ 12.00

De Stichting ‘Een Joodse 
Erfenis’ in Winsum gaat gestaag 
door met het documenteren van 
de monumenten waarop de jood-
se oorlogsslachtoffers staan.  
Zoals de samenstellers, die zo 
toegewijd met dit werk doorgaan, 
stellen ‘... monumenten zijn een 
soort collectieve grafstenen, 
vooral als de namen van de 
slachtoffers op de monumenten 

Een van de geredde kinderen uit 
de crèche: Roosje Colthof,

in 1944 
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zijn aangebracht; graven en graf-
stenen ontbreken immers...’ . 
Ook dit vijfde deel is weer een 
waardige voortzetting van de reeks.  
H. Hamburger en J.C. Regtien 
Joodse oorlogsmonumenten in 
de provincie Gelderland 
€ 14.90

Het korte leven van Leo 
Frank (1908-1944) werd bepaald 
door het socialisme en de Tweede 
Wereldoorlog. Reeds in 1932 wees 
hij in een artikel uitvoerig op de
gevaren van het opkomend fa-
scisme en nationaal-socialisme.  
Toen de bezetting eenmaal 
een feit was, werd hij na een 
verzetsactie in 1944 gearresteerd 
en naar Auschwitz gedeporteerd. 
Zijn studieaanvang in 1929 aan 
de Rijksuniversiteit in Groningen 
viel samen met een verdere ver-
dieping van zijn socialistische 
idealen, korte tijd gecombineerd 
met zionistische overtuigingen. 
Stefan van der Poel heeft in 
deze uitgave enkele vlammende 
betogen en polemische artikelen 
van Frank opgenomen samen 
met een inleidend artikel en 
met enige foto’s (zie ook pag. 5). 
In het najaar wordt Van der Poel bij 
ons geïnterviewd door Han Borg. 
Stefan van der Poel   
Leo Frank (1908-1944)  
€ 7.50

Eindelijk komt in september de
vertaling uit van de laatste  ro-
man van Amos Oz.  
Een verhaal van liefde en
duisternis is in een boekhan-
delsvakblad uit Engeland als 
volgt omschreven:’...Oz is een van 

onze belangrijkste schrijvers, die 
met een indrukwekkende reik-
wijdte en diepgang het krank-
zinnige landschap van onze tijd 
en zijn land blootlegt. Zeer ont-
roerend en prachtig van stijl...’. 

Sinds een paar jaar ontvangt de 
synagoge in Groningen via het 
adres Folkingestraat 60 post die 
geadresseerd is aan Raoul Lohr. 
De afzender heet Roos, zonder 
achternaam en adres. Raoul 
noch Roos zijn bij de Stichting 
Folkingestraat Synagoge bekend. 
De stichting vraagt uw hulp bij het 
opsporen van Roos en/of Raoul.  
Het zijn altijd fraaie en vaak dure 
ansichtkaarten. Roos doet er ook 
vaak behoorlijk wat contant geld 
bij. Het geld wordt door de Stich-
ting op een speciale rekening ge-
stort. Maar het is natuurlijk erg 
sneu dat Roos haar geld stuurt 
aan iemand die het niet ontvangt. 
Op de kaarten schrijft Roos altijd 
dezelfde tekst, bestaande uit een 
opsomming van aanmoedigingen: 
sterk zijn, goed je best doen op 
school, niet bang zijn, power, 
goed blijven eten enzovoort.  
Ook schrijft Roos altijd dat het 
met haar man weer goed gaat. 
De aanhef van de tekst is vaak 
‘Wat is Raoul een grote troel’. 
Hieruit vallen een paar conclusies 
te trekken. Roos staat stil in de tijd. 
Want ze behandelt Raoul al jaren 
als een kind van dezelfde leeftijd. 
Roos heeft zelf mogelijk psy-
chische problemen die ze op Raoul 

projecteert. Het gaat duidelijk om 
angsten. Mogelijk ondergaat Roos 
therapie. En ze is of was getrouwd. 
Opmerkelijk is dat Roos misschien 
weet dat Folkingestraat 60 een 
synagoge is. Want één keer 
ondertekende ze haar kaartje 
met ‘hulp-rabbijn, Roos’. Er zijn 
twee verdere aanwijzingen over 
Roos. Eén keer stuurde ze een 
boekenbon die gekocht is in een 
vestiging van Bruna in Hoo-
gezand. Een andere keer stond 
op de enveloppe de postcode 
van het Refaja Ziekenhuis in 
Stadskanaal. Ze woont of verblijft 
dus mogelijk in Oost-Groningen. 
De Stichting Folkingestraat 
Synagoge wil graag weten wie 
Roos en/of Raoul zijn zodat het 
gestuurde geld aan haar gere-
tourneerd kan worden en zij 
geen onnodige post meer stuurt.
Heeft u een aanwijzing?  Mail of 
bel dan naar
synagogegroningen@yahoo.com of 
06 2819 2619.

Het is de bedoeling dat Wout 
van Bekkum in het najaar een 
causerie over Oz en dit boek bij 
ons in de boekhandel zal houden. 

Opsporing verzocht
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Vraag
Mensen hebben een nesjomme 
die bij het overlijden het li-
chaam verlaat. Hebben plan-
ten en dieren ook een ziel? 
Heeft alles wat leeft een ziel? 

Antwoord
Rabbi Shneur Zalman van 
Liadi brengt in zijn Tanya (ca 
200 jaar geleden) het volgende: 
“Al wat G’d geschapen heeft is in 
de Hoge – en Lage Werelden, zelfs 
in deze fysieke wereld en hetgeen 
wat volledig levenloos is, bevat een 
ziel. Want als G’d zich hiervan zou 
distantiëren, zou het terugkeren 
naar zijn oorspronkelijke sta-
tus van ‘nul en absoluut niets’, 
net zoals het was voor de zes 
dagen van de schepping.” 
Deze gedachte is ook hetgeen 
wat door de grondlegger van de 
heropleving van de studie van de 
Kabbala, de Arizal (Tsefat), ca 400 
jaar geleden) wordt benadrukt.  
Namelijk dat behalve de mens, 
niet alleen de dieren en planten 
een ziel hebben, maar zelfs le-
venloze schepselen zoals water, 
aarde en steen bevatten een ziel 
en een spirituele levenskracht. 

Rabbijn Spiero

Vraag
Wat is precies het verschil 
tussen kasjeren en touwelen?

Antwoord
Touwelen
Betekent onderdompelen. Nieuwe 
voorwerpen die gebruikt worden bij 
de maaltijd (alle eet- en kookgerei) 

moeten eerst ondergedompeld 
worden, hetzij in een kosjer 
mikwe, hetzij in een natuurlijke 
waterbron die in directe ver-
binding staat met de zee. 
Bij het touwelen wordt de 
volgende beracha gezegd:
Baroech ata Adonaj Eloheenoe 
mèlèch ha’olam asjer kidesjanoe 
bemitswotav we-twiwanoe al 
tewielat kelie (voor twee of meer 
voorwerpen zegt men keliem). 

Kasjeren
Betekent treife (niet-kosjere) 
voorwerpen geschikt maken 
voor gebruik van kosjer voedsel 
of kosjere voorwerpen die door 
het jaar heen gebruikt worden 
kosjer-voor-Pesach maken. 
Er zijn twee methodes: 
1. door ze in kokend water onder 
te dompelen; 
2. door ze te verhitten tot ze 
roodgloeiend zijn. 
Let wel: een chameetspan waar-

Vraag
Op uitgaande Kol Nidrei waren er 
mensen die elkaar Chag same’ach 
wensten; daar werd bezwaar te-
gen gemaakt, want hoewel Jom 
Kippoer de allerhoogste feestdag 

in men kasjert, moet eerst zelf 
gekasjerd worden. Daartoe 
wordt deze tot de rand met wa-
ter gevuld en opgezet tot het wa-
ter kookt. Sommigen hebben de 
gewoonte er een gloeiende steen 
in te doen of er een pook in te 
houden die eerst op het vuur tot 
gloeien is gebracht, zodat het 
kokende water over de rand loopt. 

Er bestaan nog tal van regels en 
details voor verschillende soorten 
eet- en kookgerei, alsmede voor 
samengestelde voorwerpen. U 
kunt alles vinden in Wegwijs in 
Kasjroet, een uitgave van het NIK. 

Annet Helminck 
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Rami van der Molen aan het touwelen in het Helperdiep, Groningen

Dr. Alfred Löwenberg 

Een bewogen leven als huisarts, 
echtgenoot, longarts, vader,
grootvader, agnosticus en  huma-
nist; bovendien een trouwe vriend
voor velen is op 94-jarige leef-
tijd overleden.  
Uit de zeven toespraken op zijn 
crematie kwam overduidelijk tot 
uitdrukking dat hij een buitenge-
woon Mensch was. Iedereen die 
hem gekend heeft, en vooral zijn 
familie, zullen hem missen. De 
drie kleinkinderen hadden een wel 
heel bijzondere band met hem, zo-
als bleek uit wat zij te zeggen had-
den bij het afscheid van hun opa. 
Om met zijn eigen lijfspreuk te 
besluiten en zoals hij zelf in het 
interview dat JaGDaF met hem 
had in juni 1990 –  Goethe laat 
het Faust heel treffend zeggen:  
Du bist am Ende der du bist. 

Ruth Lipschits-de Leeuwe

van het Joodse jaar is, lijkt deze 
wens toch niet gepast. Wat dan?
G’mar chatima towa? Evenals 
uitgaande Jom Kippoer? 

Antwoord
Dit keer een zeer diplomatiek 
antwoord: het beste lijkt me een 
combinatie van beide wensen. 
Kol Nidrei is inderdaad het begin 

van de dag van de voltooiing van 
de dien – de rechtspraak – die op 
Rosj Hasjana begint en eindigt 
op Jom Kippoer en dus past de 
wens G’mar chatima towa – moge 
voor u een definitieve positieve 
beslissing genomen worden. 
En Jom Kippoer is wel degelijk 
een jom tov, dus past de wens 
Chag same’ach/Gut Jomtev.  

Ter illustratie, als iemand op 
Jom Kippoer echt mag eten, bij-
voorbeeld een kind of vanwege 
ernstige gezondheidsredenen, dan 
wordt er een feestmaaltijd gegeten 
(let wel, gaarne na overleg met 
het rabbinaat, want hier zitten 
halachische haken en ogen aan).

Rabbijn Evers 
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Joodse werkkampen Balderhaar en Kloosterhaar
door Bep Koster

Ik stond erbij… en keek ernaar… 

Deze titel van het boekje dat 
uitgegeven werd bij de onthul-
ling van twee monumenten bij 
deze werkkampen, is al heel
veelzeggend. 

Eind jaren dertig van de vorige 
eeuw werden in met name Noord- 
en Oost-Nederland door de over-
heid werkkampen opgericht voor 
werkloze Nederlandse mannen.  
In Kloosterhaar en Balderhaar 
waren het voornamelijk ontgin-
ningswerkzaamheden voor de 
toenmalige Heidemaatschappij.  
In de mobilisatietijd werden er
Nederlandse militairen gehuis-
vest die belast waren met 
grensbewaking. 

Toen in 1942 de nazi’s begonnen 
met de daadwerkelijke Juden-
endlösung kregen deze werk-
kampen daarin een belangrijke 
rol. Joodse mannen uit diverse
plaatsen in Nederland werden
daarheen gevoerd om werk
te verrichten. 
Op de ochtend van 10 juli 1942 
zijn mannen uit de stad Gro-
ningen en de directe omgeving 
vanaf station Groningen per 
trein en bus naar Balderhaar 
en Kloosterhaar afgevoerd. 
Aanvankelijk ging men daar ver-
der met de ontginningswerkzaam-
heden, maar op 3 oktober 1942 
werden de mannen met de 
‘belofte’ van hereniging met 
hun familie, naar Westerbork 
getransporteerd, vanwaar ze ver-
volgens naar kampen in Oost-

Europa afgevoerd werden, waar 
de meesten van hen werden 
vermoord zonder hun familie 
ooit nog te hebben teruggezien. 
Achteraf is gebleken dat de te-
werkstelling in deze kampen 
een eerste stap is geweest in de 
deportatie van de Joden uit Ne-
derland. Later hebben deze kam-
pen dan ook de benaming ‘voor-
portaal van de dood’ gekregen. 
Binnen de gemeenschap Kloos-
terhaar/Balderhaar is deze rol 
van de werkkampen lange tijd 
onbekend gebleven. Door een 
toevallige samenloop van om-
standigheden kwamen er ma-
teriaal en gegevens boven water 
die aanleiding gaven tot een 
uitgebreid onderzoek naar de pe-
riode dat hier Groninger Joodse 
mannen werden tewerkgesteld. 

Werkgroep
Er werd een werkgroep in het 
leven geroepen die tot doel-
stelling had het oprichten van 
twee monumenten en deze 
geschiedenis blijvend onder 
de aandacht te gaan brengen. 
Bij de onthulling van de mo-
numenten op 20 april jongstleden 
was deze doelstelling duidelijk 
merkbaar. De schooljeugd ver-
vulde hierbij een belangrijke rol 
door hun bijdragen in de vorm 
van het voorlezen van door hen 
zelf gemaakte gedichten en 
tekeningen die een onderdeel 
vormden bij de tentoonstelling 
van teruggevonden brieven, foto’s 
ansichtkaarten en zelfs een 
schilderijtje uit de periode dat 
de kampen in gebruik waren. 

Foto: Freddie Ekkel
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Mijn eerste herinneringen aan 
Frouk Levie  zijn herinneringen 
uit sjoel. Als jongetje tijdens de 
dienst snoepjes bij de ’tantes’ Frouk 
en Rosie halen, zullen nog andere 
Groningers van mijn generatie 
zich levendig kunnen herinneren. 
Op die manier ‘chanteerde’ zij niet 
alleen een loyale sjoel-opkomst, 
maar recruteerde zij ook helpers 
om op latere leeftijd stoelen, 
tafels en zo meer te sjouwen. 

Het viel mij op dat vrijwel ieder-
een na de dienst Frouk met een 
zoen gut shabbes wenste. Iedereen 
bleek haar te kennen en zij kende 
iedereen in sjoel en de misjpogolo-
gie van de meeste Nederlandse 
bezoekers. Bij degenen die ze niet 
kende, introduceerde ze zichzelf en 
stond ze vervolgens te woord – bui-
tenlanders veelal vloeiend in hun 
eigen taal. Ze kon letterlijk over 

alles meepraten. Ze sprak even 
makkelijk over koetjes en kalfjes 
als over academische onderwerpen. 
Ik denk met heel veel plezier 
terug aan de jomtov/sjabbat-
diners bij haar thuis, toen ik de 
dienst deed en mijn moeder al in 
Londen was; (“een drukke stu-
dent die in de sjoel ook nog eens 

helpt, daar moest ze dan ook nog 
wat voor terugdoen”.) En dan 
vertelde ze me uitgebreid over 
haar vele reizen en ervaringen. 
We deelden naast een liefde voor 
reizen ook een liefde voor litera-
tuur, Frouk las bij voorkeur 
alles in de oorspronkelijke talen 
(Frans, Duits, Engels) – niet dat 
we altijd dezelfde smaak had-
den – er was echter wel sprake 
van een zekere 'overlap' en een 
aantal van haar lees-suggesties 
waren inderdaad vrij boeiend. 
De kennis/levenslessen opgedaan 
uit de literatuur alsmede door het 
reizen, gaven haar, mijns inziens, 
een basis om ongeveer over alles  
mee te kunnen praten. Daarnaast 
had ze de gave om desgewenst ook 
(opbouwend) kritisch te luisteren 
naar wat men te vertellen had. 
Ze was ook bereid om nieuwe 
dingen te leren, zo heeft ze 
zelfs nog een computer-cursus 
gevolgd;  een typemachine was 
en bleef echter haar favoriete 
manier van corresponderen . 
Gabriel Garcia Marquez heeft 
eens gezegd dat je pas ergens ge-
leefd hebt als je er iemand begra-
ven hebt. Zijn stelling volgend, heb 
ik enkel in Groningen geleefd. Bij 
Frouks begrafenis was ik helaas 
fysiek niet aanwezig, maar dat 
wil niet zeggen dat er met haar 
heengaan niet ook van mij een 
stukje gestorven is (evenals van 
de Joodse Gemeente Groningen).  
Ik zal fijne herinneringen aan
haar koesteren en haar als voor-
beeld zien hoe iemand zich in 
kan spannen, niet alleen voor 
zichzelf maar voor vele anderen. 

A Letter from London
door Sam Severijnse

Herinneringen aan Frouk

Gebleken is dat er 11 mannen 
de oorlog overleefd hadden, 
waarvan er twee nog in leven 
zijn en een bijdrage leverden 
in de vorm van videobeelden 
tijdens deze onthulling. 
De twee monumenten zijn het-
zelfde als vier monumenten die 
in Friesland en Drenthe geplaatst 
zijn. Het ontwerp is gemaakt 
door het Friesland college te 
Leeuwarden en is eenvoudig, 
sober en heel herkenbaar. 
Het is goed om te merken dat 
er mensen zijn die zich inzetten 

om de herinnering aan onze ver-
moorde dierbaren levend te hou-
den en deze zwarte bladzijde uit 
de Nederlandse geschiedenis aan 
onze jeugd over te brengen om 
daarmee hopelijk te voorkomen 
dat een dergelijke doelbewuste 
vernietiging van een volk ooit 
nog zal kunnen gebeuren. 

Vervolg 'Joodse werkkampen Balderhaar
en Kloosterhaar'
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In verband met de zomerstops 
van verschillende instanties heb 
ik voor deze loeach weinig op-
gaven. Hebt u iets voor de loeach, 
stuur dat dan voor 1 september 
naar: 
Iet Schabbing, A. Mauvestraat 9,
8932 KH Leeuwarden
tel. 058 2121 524 of
ietschabbing@hotmail.com. 

Zomer 2005
Terschelling, Beelden 
uit Zee. Jael Artzi. Info. 
www.beeldenuitzee.nl
4 augustus
Ruurlo - Kasteeltuinconcert. Info. 
www.kunstkringruurlo.nl
12 tot 14 augustus
De Uelenspieghel, Winkelsteeg 5, 
Uffelte. Israëlisch dansweekend 
met Raffy Ziv en Niels van der 
Steen. Info. www.uelenspieghel.nl
13 augustus
Sjabbat/begin vasten; een half 
uur voor nacht
14 augustus
Tisja be-Av/vastendag van 9 Av. 
Verwoesting van de Tempel.
19 augustus
LJG Noord Nederland, 
fam. Koster, De Polle 12, 

Goutum. Erev sjabbat-viering, 
huiskamerbijeenkomst met maal-
tijd. Opgave voor 16 augustus. 
Info tel 058 2800 622 of 
kosterblok@chello.nl
11 september
LJG Noord Nederland, ’t Gebouw,
Schoterlandseweg 29, Heeren-
veen. In een feestelijke dienst 
met rabbijn Ruben Bar Ephraim 
wordt het tweede Sefer in gebruik 
genomen.
Info tel. 058 2800 622. 

Tentoonstellingen in het 
Joods Historisch Museum, 
Nieuwe Amstelstraat 1, 
Amsterdam.
Info tel. 020 531 0312. of  
www.jhm.nl
Tot en met september 
Joods Historisch Museum voor 
kinderen. In Mokum staat een 
huis.
Tot en met 4 september
O, Waterlooplein… De oude 
Amsterdamse jodenbuurt.
Tot en met 4 september
Letters van licht. Werk van 
Monique van der Feer.
 
Bestuurswisseling LJG Noord 
Nederland.
Bij de Algemene Ledenvergade-
ring van LJG Noord Nederland 
afgelopen mei heeft Bop Theewis 
afscheid genomen als lid van 
het bestuur van LJG Noord- 
Nederland. Bop was vanaf de 
oprichting van LJG in Noord- 
Nederland actief in het bestuur. 
Eerst als voorzitter en het laatste 
jaar als lid met een speciale taak: 
heroriëntatie op ons gebouw 

en het onderzoeken van de 
mogelijkheden een andere ruimte 
te verwerven. Van deze laatste 
commissie is hij nog steeds de 
drijvende kracht.
Het bestuur bestaat nu uit: 
Wolter Postma voorzitter/
penningmeester, Hendrien Kloots 
secretaris, Emanta Koster-Blok 
en Hanna Hein van der Hoek 

¦ 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 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 
bellen naar mevrouw T. van den 
Hof-Frankenhuis,
tel. 0528 235070.
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Uit: Renberg, Jewish Holidays. Joden bidden bij de Klaagmuur in Jeruzalem op Tisja Be'aw.

Joodse feest- en treurdagen 5765/2005

5765/2005
14 augustus    Tisja Be’aw

5766/2005
4 en 5 oktober    Rosj Hasjana
13 oktober   Jom Kippoer
18 en 19 oktober  Soekot
25 oktober   Sjemini Atseret
26 oktober   Simchat Tora
25 december   Chanoeka



Volgende keer uw advertentie op 
de achterpagina?


