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Op 30 oktober organiseert de Stich-
ting Historie Joods Groningen een 
lezing door prof. dr. Isaac Lipschits. 
De lezing zal gaan over de nieuwe 
website www.joodsmonument.nl, het 
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Aanvang: 15.00 uur Synagoge 
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Zoals u elders in dit nummer van JaG-
DaF zult zien, besteden wij uiteraard 
aandacht aan Ineke Hoogman die 
onlangs overleden is. Zij is vanaf 
het allereerste begin van JaGDaF 
betrokken geweest bij het wel en 
wee van het magazine; ze was 
penningmeester en verzorgde de 
verzending; leest u verder over haar 
op blz. 12.
Uiteraard hebben wij een nieuwe 
penningmeester moeten benoemen 
om onze financiële zaken te 
behartigen. Serge Heldring gaat deze 
taak op zich nemen.

In het kader van het honderdjarig be-
staan van de sjoel in de Folkingestraat 
volgend jaar maart (zie blz. 5), 
hebben wij René de Vries bereid 
gevonden in de komende nummers 
te schrijven over ‘Joodse Groningers 
van Weleer’. Hij begint alvast met zijn 
betovergrootvader (zie blz. 14).

Zoals ieder jaar ontvangt u in het 
Rosj-Hasjana-nummer de acceptgiro 
voor het abonnementsgeld voor het 
komende jaar. Ook daarover worden 
nadere mededelingen gedaan op
blz. 17. 
Het zou onze nieuwe penningmeester 
echt helpen wanneer u allemaal zo 
snel mogelijk de acceptgiro invult en 
opstuurt (met internet-bankieren gaat 
het natuurlijk nog vlugger, maar dat 
doen en kunnen we niet allemaal).

Omdat JaGDaF zo vlak voor de Hoge 
Feestdagen verschijnt, meenden wij 
er goed aan te doen de bijzondere 
wensen en kijk op Joodse waarden 
en normen van rabbijn Jacobs bij te 
voegen.

Rest mij nog u allen een goed en 
zoet jaar toe te wensen: sjana towa 
oemetoeka en ook alvast  G’mar 
chatima towa voor uitgaande Jom 
Kippoer.

Ruth Lipschits-de Leeuwe 
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O.R.T.

Deze woorden van het beroemde 
kinderversje van Clara Ascher-
Pinkhof geven een korte beschrij-
ving van de soeka. Inderdaad het 
meest essentiële van de soeka is 
het dak, dat moet bestaan uit 
natuurlijk materiaal dat uit de 
grond gegroeid is en niet meer 
met de grond verbonden is. 
Gedurende ruim een week ver-
laten we de beschutting van ons 
huis en geven we ons min of 
meer over aan de elementen in de 
relatief beperkte beschutting die 
de soeka biedt. De soeka wordt 
gezien als een symbool van ons 
vertrouwen in G’d. De Tora vertelt 
ons dat de soeka herinnert aan 
de 40-jarige omzwerving van 
het Joodse volk door de woestijn.  
Onze geleerden geven twee 
verklaringen voor de soeka. 
Sommigen zien in de soeka een 
verwijzing naar de tenten/hut-
jes die het Joodse volk had op 
zijn zwerftocht, anderen zien 
in de soeka een  verwijzing 
naar de wolken die het Joodse 
volk omringden gedurende hun
woestijntocht. Hoe dan ook de soe-
ka is een teken van ver-
trouwen in G’ds macht. 

Hoe groot en hoe klein kan 
een soeka zijn?
De minimummaten van een 
soeka zijn zeer klein. Het wordt 
uitgedrukt in vuistbreedten; 
de soeka moet minimaal 7 bij 7 
vuistbreedten zijn (1 vuistbreedte 
is 8 à 10 cm, dus 56 x 56 cm). En 
de minimumhoogte is 10 vuist-
breedten, 80 a 100 cm. Niet meer 

dan de doos van een tv-toestel!  
Ik heb nooit een soeka gezien 
met deze hoogte, maar wel met 
deze lengte- en breedtematen. 
Ruim 15 jaar geleden was ik in 

Moskou op een toen geheime mis-
sie om Joden aldaar te bezoeken. 
Ik was bij een familie die op de 
bovenste verdieping van een 
flatgebouw woonde; ik werd mee-
genomen naar het balkon en 
daar stond een bezemkast, waar 
het dak van verwijderd was 
en vervangen door riet. Van 
buiten en van beneden gezien 
was het een gewone bezemkast, 
maar het was een geheime soe-
ka, slechts voor één persoon! 

Soekot

Vier muurtjes en een dak 
van riet

Meer is het niet, meer is het 
niet…

Illustratie Wies Breukel. Uit Culinaire Bijbel van Wina Born

door rabbijn S. Evers
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Stilletjes kwamen vrienden en 
kennissen om de mitswa van het 
eten in de soeka te vervullen.  
De maximummaten voor een soe-
ka zijn alleen beperkt in de hoogte, 
tot een maximum van ongeveer 8 
à 10 meter. Een soeka die hoger 
dan deze hoogte is moet heel 
stevig gebouwd worden, en het 
is juist een van de vereisten van 
de soeka dat hij qua afmetingen 
tijdelijk kan zijn. Daarentegen, 
de lengte en breedte van de soeka 
zijn onbeperkt, zo groot als je 
maar wilt! Een soeka mag zelfs 
zo groot zijn dat het gehele Joodse 
volk erin past. Zo groot heb ik 
ze niet gezien, maar ik heb wel 

Vervolg 'O.R.T.'

Soekot: loelav en etrog in zilveren etrogdoos

heel grote soekot gezien met een 
oppervlakte van een voetbalveld!  

Wat doen we in de soeka?
In principe wordt ons leven van 
het huis verplaatst naar de soeka. 
Daar eten we en drinken we, daar 
komen we samen om te leren of 
te praten. Pas als het echt begint 
te regenen verlaten we de soeka, 
maar als het een beetje koud  is 
doen we gewoon nog een extra trui 
aan en bibberen een beetje. Hier 
in Nederland ken ik vrijwel geen 
mensen die in de soeka slapen, 
maar in Israël zijn er velen die dat 
wel doen. De oktobernachten in 
Israël zijn natuurlijk wel een stuk 

aangenamer dan in Nederland. 
Een van de leukste dingen van 
de soeka is het uitnodigen van 
gasten. Het is vaak een beetje 
inschuiven, maar met een beet-
je goede wil gaan er veel mak-
ke Joden in een soeka! 

Chag sameach
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Driedubbele viering van het bestaan van de synagoge
in de Folkingestraat

In maart 2006 bestaat het ge-
bouw van de huidige sjoel in 
de Folkingestraat 100 jaar. 
Tevens is het 250 jaar geleden dat 
de eerste sjoel op diezelfde plek ge-
bouwd werd en ook is het alweer 
25 jaar geleden dat het gebouw, 
na de grondige restauratie in 
1981 weer werd heringewijd. 
Reden genoeg dus om in die 
gehele maand activiteiten en festi-
viteiten in en rondom het ge-
bouw te organiseren. 
Het gebouw, dat zo uniek is, zo’n 
rijke historie heeft  en zo een 
centrale plaats inneemt voor 
de Joodse gemeenschap en ook 
voor de stad Groningen, verdient 
het zeker om dan wat extra in 
de aandacht gesteld te worden. 
Er zullen dan allerlei activiteiten 
plaatsvinden, zoals een serie 
lezingen, aanbiedingen van boe-
ken, speciale concerten en een 
bijzondere dienst georganiseerd 
door de Joodse Gemeente met
aansluitend een receptie.  Ook 
de winkeliersvereniging van de
Folkingestraat heeft z’n  mede-
werking toegezegd. 
Tegen de tijd dat het zo ver is,
zult u er ongetwijfeld meer van
horen en zien. 
Nu, in dit nummer van JaGDaF 
verschijnt als aanloop hiertoe 
het eerste van een aantal be-
schrijvingen van bekende en 
onbekende personen en gebeurte-
nissen van de vooroorlogse Joodse 
gemeenschap in Groningen van 
de hand van René de Vries. 
Wij wensen u alvast veel
leesplezier hiermee. 

Bep Koster
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De bevolking van Israël 22:
De ontruiming van nederzettingen in de Gazastrook

door J.E. Ellemers

Na ruim een jaar van voorberei-
dingen zijn in de week van 17 
augustus 2005 de 21 Joodse ne-
derzettingen in de Gazastrook 
door een overmacht van meer dan 
40.000 soldaten en politieagenten 
ontruimd. In een kleine week 
werden 6.000 tot ruim 8.000 
bewoners (de schattingen lopen 
uiteen) van deze nederzettingen 
en een onbekend aantal (enkele/
vele honderden?) met hen demon-
strerende medestanders met 
zachte - en soms met tamelijk 
harde - hand verwijderd uit de 
woningen en synagoges, waar 
zij zich hadden verschanst. 
Voor de bewoners van deze neder-
zettingen was dit een bittere 
ervaring. Een groot deel van hen 
woonde al tientallen jaren - som-
migen zelfs meer dan dertig jaren 
- in de Gazastrook, hadden daar 
huizen, bedrijven en een bestaan 
opgebouwd en moesten dit van 
de ene dag op de andere opgeven 
zonder vaak te weten wat het lot 
hen verder zal brengen. Het was 
trouwens evenzeer een bittere 
ervaring voor de overwegend 
jonge mannen en vrouwen van 
de militaire en politie-eenheden 
die deze toch onaangename 
taak moesten uitvoeren.  

Voorspellingen niet uitgeko-
men
Ondanks (kleine) incidenten die 
hier en daar plaatsvonden, is de 
gehele operatie toch vrij soepel ver-
lopen. Zeker, er was verzet tegen 
de ontruimingen - maar vooral van 
symbolische aard. Velen stonden 
erop dat zij uit hun huizen werden 

weggedragen. Maar een deel van 
hen kwam vervolgens een paar 
dagen later weer terug om onder 
begeleiding van soldaten of politie 
hun inboedel en andere bezittingen 
op ‘vreedzame’ wijze te verhuizen. 
Wat echter niet is gebeurd, is dat 
er echte ongeregeldheden ont-
stonden, dat er omvangrijke ge-
vechten plaatsvonden en dat er 
van vuurwapens gebruik is of 
moest worden gemaakt, zoals som-
mige commentatoren en politici 
hadden ‘voorspeld’. Ook de demon-
straties die aan de ontruimingen 
vooraf gingen, zijn betrekkelijk 
rustig verlopen. In de weken 

voor de evacuatie poogden (enige 
duizenden?) militante demon-
stranten de Gazastrook te bereiken 
om zich daar bij de bewoners van 
de te ontruimen nederzettingen te 
voegen. Dit is echter grotendeels 
verijdeld door effectief optreden 
van leger en politie. Er waren 
verder grote demonstraties op 10 
augustus bij de Klaagmuur in 
Jeruzalem (ongeveer 70.000 deel-
nemers) en op 11 augustus op het 
Rabinplein in Tel Aviv (150.000 
deelnemers), die echter vreedzaam 
verliepen. Van de voorgenomen 
pogingen om als protest tegen de
ontruimingen het verkeer op door-
gaande wegen in Israël op grote
schaal te ontwrichten, is weinig
terechtgekomen. 
Ook de verwachting van de tegen-
standers van de ontruimingen 
dat soldaten en politieagenten in 
groten getale zouden weigeren om 
aan de ontruimingsoperatie deel 
te nemen, is niet uitgekomen. Er 
waren slechts enkele gevallen 
van dienstweigering wegens ge-
wetensbezwaren. Vermoedelijk 
speelde hierbij een rol dat de aan 
de operaties deelnemende mannen 
en vrouwen van te voren vrij 
zorgvuldig waren geselecteeerd. 
Dat de hele ontruimingsoperatie 
toch relatief rustig is verlopen, 
is te danken aan verschillende 
omstandigheden. Allereerst is 
de operatie geruime tijd tevoren 
grondig voorbereid en zijn er oefe-
ningen gehouden, waarbij vooral 
aandacht is besteed aan het voor-
komen van mogelijke ontsporingen 
en geweld. Vervolgens hebben niet 
alleen de deelnemende soldaten 

Uiteindelijk is de ontruiming 
van Joodse nederzettingen in 

de Gazastrook zonder al te 
veel strubbelingen verlopen. 
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en politieagenten, maar ook de 
bewoners van de te ontruimen 
nederzettingen en de demon-
stranten een grote mate van 
zelfbeheersing betoond. Er waren 
van de zijde van de te evacueren 
bewoners en de demonstranten 
scheldpartijen en verwensingen, 
maar het bleef grotendeels bij 
verbale uitingen van verzet 
en minachting jegens degenen 
die hen moesten verwijderen. 
Voor zover bekend vonden er 
echter geen ‘excessen’ plaats. 
Ten slotte moet worden vastgesteld 
dat van Palestijnse zijde tijdens 
de ontruimingen geen sprake is 
geweest van tegenacties, terreur-
daden, beschietingen of raket-
aanvallen, waar de Israëlische 
militaire autoriteiten misschien 
nog het meest beducht voor zijn 
geweest. Uiteindelijk kan men 
zeggen dat alle betrokken partijen 
- de te evacueren bewoners en 
de demonstranten, de bij de ac-
ties betrokken militairen en 
politieagenten èn de Palestijnen 
- meer zelfbeheersing hebben 
betoond dan sommigen vooraf 
voor mogelijk hadden gehouden. 

Vergelijking met Yamit
Op de achtergrond speelt nog iets 
anders een rol. Bij de ontruiming 
van de nederzettingen in de 
Gazastrook zijn bij herhaling 
vergelijkingen getrokken met de 
ontruiming van Israëlische ne-
derzettingen in de Sinaï, toen dit 
gebied in 1982 in het kader van 
het vredesverdrag met Egypte 
aan dit land werd overgedragen. 
Met name de ontruiming van 

het stadje Yamit, met 3.000 in-
woners (ongeveer evenveel als de 
nederzetting Neve Dekaliem in 
de Gazastrook), is toen vrij moei-
zaam verlopen. De redenering 
van sommigen was, dat als de 
ontruiming van Yamit in 1982 
al met zoveel obstructie gepaard 
ging, dan zou de evacuatie van 
nederzettingen in de Gazastrook 
in 2005 wel eens veel meer verzet 
kunnen opleveren. Immers, anders 
dan de Sinaï, rekenen met name 
veel militante ‘kolonisten’ de 
Gazastrook tot een onlosmakelijk 
deel van Eretz Israël. 
Uiteindelijk bleek een grote meer-
derheid van de Israëlische be-
volking deze mening niet te delen. 
Velen waren het met minister-
president Sharon eens dat de 
nederzettingen in de Gazastrook 
- met  slechts 8.000 Joodse inwo-
ners op een bevolking van 1,4 

miljoen Palestijnen - moeilijk 
waren te handhaven. Ze zouden 
steeds meer lasten (in termen 
van militaire bescherming) en ook 
andere nadelen opleveren - zeker 
in het kader van een mogelijk Is-
raëlisch-Palestijns akkoord dat 
tot een eigen Palestijnse staat zou 
kunnen leiden. Kortom, velen in 
Israël waren en zijn van mening 
dat het opgeven van Joodse 
nederzettingen in de Gazastrook, 
pragmatisch gezien vermoedelijk 
een verstandige beslissig is. 
Wel was en is er kritiek op de wijze 
waarop alles is verlopen. Bij de 
verkiezingen van 2003 beloofde 
Sharon dat hij geen enkele ne-
derzetting zou ontmantelen en 
won - mede daardoor? - de ver-
kiezingen. Dat was op zichzelf 
niet verbazingwekkend. Want 
een belangrijke architect van het 
nederzettingenbeleid - óók en met 

Foto: International Jerusalem Post, 19-25 augustus 2005
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name in de Gazastrook - was de 
voormalige generaal en minister 
(van huisvesting en defensie) Ariel 
Sharon. Wat wel verbazing wekte, 
was dat diezelfde Sharon vervolgens 
eind 2003, begin 2004 het plan 
lanceerde om alle nederzettingen 
in de Gazastrook en enkele ne-
derzettingen op de Westelijke 
Jordaanoever op te geven. Toen 
daarna een referendum binnen 
Sharons eigen partij Likoed hem 
geen steun opleverde, negeerde hij 
deze uitslag en zette zijn plannen 
toch door - onder andere door 
enkele ministers te ontslaan. Het 
paradoxale hierbij is dat Sharon 
enerzijds hiervoor niet veel steun 
kreeg binnen zijn eigen partij, 
maar anderzijds in het parlement 
en - naar uit opiniepeilingen blijkt 
- ook bij een duidelijke meerderheid 
van de bevolking wel voldoende 
steun verwierf om zijn plannen tot 
ontruiming ten uitvoer te brengen. 
Er was en is dus discussie over 
het ‘democratisch gehalte’ van de 
besluitvorming. Aan de andere 
kant zijn de zeer militante tegen-
standers van de ontruimingen 
ook weinig fijnzinnig opgetreden. 
Hun standpunt dat zij de ‘ware’ 
mening van ‘het Israëlische 
volk’ of ‘de Joodse natie’ zouden 
vertegenwoordigen en dat zij op-
kwamen voor een ‘volledig Israël’, 
riep bij velen irritatie en zelfs 
weerstand op. Toen zij vervolgens 
het verkeer op de Israëlische wegen 
trachtten te ontwrichten en bij de 
demonstraties en ontruimingen 
ook kinderen betrokken, nam de 
wrevel bij veel Israeli’s slechts toe. 
Goed beschouwd waren de 

tegenstanders van de ontrui-
mingen uiteindelijk toch niet zo 
sterk als zij zelf - en ook anderen 
- hadden gedacht te zijn. Zij 
bleken een wel luidruchtige, 
maar op den duur toch niet vol-
doende effectieve minderheid 
te zijn om de voorgenomen ont-
ruimingen te stoppen. 

Geen polarisatie
Wat sommigen hadden gedacht 
en vooral gevreesd, is vooralsnog 
niet gebeurd: dat de ontruimingen 
in Israël een soort polarisatie 
teweeg zouden brengen tussen 
enerzijds fervente tegenstanders 
van ontruiming die dit te vuur 
en te zwaard zouden bestrijden 
en ook blijven verhinderen en 
anderzijds een (aanzienlijk) deel 
van de bevolking dat duidelijk 
met de ontruimingen instemt. In 
werkelijkheid lijken de meningen 
genuanceerder te zijn verdeeld. Er 
zijn mensen die wel tegenstander 
zijn van ontruiming, maar 
daar niet op al te fanatieke en 
assertieve wijze blijk van willen 
geven. De voorstanders van 
ontruiming zijn vooral degenen 
die oprecht hopen dat het opgeven 
van de nederzettingen in de 
Gazastrook en op den duur ook 
op de Westelijke Jordaanoever 
tot verbeteringen zullen leiden 
- met name in de relatie met 
de Palestijnen. Inderdaad, hun 
menig is voornamelijk ingegeven 
door hoop en minder door reële 
vooruitzichten. Daarmee vloeit 
deze mening enigszins over in 
die van de - overwegend zwij-
gende - meerderheid van de Is-

raëlische bevolking, die gewoon 
niet weet wat er allemaal van 
te moeten denken en maar een 
afwachtende houding aanneemt. 
Zoals ik in eerdere afleveringen van 
deze serie (zie JaGDaF no. 78/79, 
27 september 2003; no. 81, 6 maart 
2004) al heb uiteengezet, bevat het 
denken over de na de Zesdaagse 
Oorlog veroverde ‘gebieden’ (de 
Westelijke Jordaanoever, de 
Gazastrook, de Hoogte van Go-
lan en het inmiddels aan Egypte 
teruggegeven schiereiland Sinaï) 
allerlei contradicties en ambi-
valenties. Het was in zekere zin 
‘toeval’ dat deze gebieden na 1967 
onder Israëlisch beheer kwamen 
en bleven. Het was in ieder geval 
niet een onderdeel van een diep-
gewortelde, wijd verbreide ideologie 
over een ‘groter Israël’. Deze 
ideologie ontstond pas geleidelijk 
vanaf het begin van de jaren ze-
ventig onder een vooralsnog klein 
deel van de Israëlische bevolking. 
Pas op den duur zouden religieus 
getinte bewegingen zich van de-
ze ideologie meester maken en 
ook in de praktijk brengen door 
het stichten van nieuwe neder-
zettingen, met name op de Wes-
telijke Jordaanoever - in Judea 
en Samaria, het veronderstelde 
bijbelse hart van Israël. Maar 
niet alle (orthodox-)religieuze 
bewegingen onderschreven deze 
ideologie - zeker niet van het 
begin af aan. Trouwens degenen 
die nieuwe nederzettingen in de 
‘gebieden’ stichtten, waren voor 
een deel pas later religieus gewor-
den, evenals de uit Amerika 
afkomstige immigranten, die zich

Vervolg 'De bevolking van Israël' 
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bij hen voegden. 
Aan de andere kant hebben lang 
niet allen die zich in de ‘gebieden’ 
vestigden een religieuze ach-
tergrond. Geleidelijk ontstonden er 
ook meer ‘seculiere’ varianten van 
de ideologie van een ‘groter Israël’. 
Bovendien, zoals ik ook al eerder 
naarvoren heb gebracht, heeft van 
het begin af aan een substantieel 
deel van de bewoners van de ge-
bieden zich daar om zuiver prag-
matische redenen gevestigd: een 
aantrekkelijke woonomgeving, die 
door belastingfaciliteiten en pre-
mies ook relatief goedkoop was. 
Een aanwijzing dat niet louter 

ideologische overwegingen de 
doorslag gaven bij vestiging in de 
gebieden, is het feit dat ongeveer 
60 procent van de bewoners van de 
nederzettingen in de Gazastrook 
zich zou hebben laten ‘uitkopen’ 
- dit wil zeggen dat zij bereid wa-
ren vrijwillig te vertrekken in 
ruil voor een compensatieregeling. 
Samenvattend: het al of niet in 
de gebieden wonen, is niet al-
leen een kwestie van ideologie 
of godsdienstige overtuiging, 
maar ook van pragmatische over-
wegingen. Ook kan men niet zeggen 
dat alle religieuze groeperingen 
per definitie voorstanders zijn 

van vestiging in de gebieden en 
degenen die er meer seculiere 
denkbeelden op na houden - zoals 
bijvoorbeeld socialisten - daar 
uitgesproken tegenstanders van 
zijn. De scheidslijnen tussen 
degenen die wel en niet in de ge-
bieden wonen of dit in principe 
wel of niet toejuichen of ‘gedogen’, 
lopen betrekkelijk grillig. In dit 
verband is misschien veelzeggend, 
dat maar heel weinig leiders 
van Likoed - een partij waarvan 
een meerderheid zegt voor hand-
having van de nederzettingen 

Foto: International Jerusalem Post, 26 augustus - 1 september 2005
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te zijn - daar zelf wonen. 

Vormen de kolonisten wel een 
voorhoede?
Wel is het zo, dat er onder degenen 
die in de ‘gebieden’ wonen een dui-
delijk harde kern is ontstaan van 
‘kolonisten’, die vaak - maar niet 
altijd - religieus zijn georiënteerd. 
Zij zijn zichzelf in de afgelopen 
periode steeds meer als ‘pioniers’ 
bij uitstek gaan beschouwen 
en hebben in zekere zin de rol 
overgenomen die vroeger door de 
kibboetsiem werd vervuld. Ook 
bekleden, meer dan voorheen, ‘mo-
dern-orthodoxe’ jongeren uit de 
nederzettingen hoge(re) posities 
in het leger en maken deel uit van 
elite-eenheden. Enkele decennia 
geleden was het haast ondenkbaar 
dat mannen van religieuze huize 
functies in het leger zouden ver-
vullen. Overigens probeert een 
ander deel van de meer ultra-
orthodoxe mannen de militaire 

dienstplicht nog steeds te ontlopen. 
Met enige overdrijving kan men 
zeggen dat een deel van de mo-
dern-orthodoxe bevolking van de 
‘gebieden’ in toenemende mate 
een claim heeft gelegd op een 
soort voorhoede-status en dit in 
woord en daad kracht bijzet. Een 
interessante vraag hierbij is in 
hoeverre dergelijke aanspraken 
ook in de toekomst zullen worden 
erkend. De betrekkelijk weinig 
tumultueuze wijze waarop de ont-
ruiming van de nederzettingen 
in de Gazastrook is verlopen, 
wordt vrij algemeen gezien als 
een aanwijzing dat de kracht 
van de ‘kolonisten’ toch minder 
sterk is dan zijzelf - en trouwens 
ook anderen - hadden gedacht. 
Het feit dat zij de ontruimingen 
niet hebben kunnen verhinderen, 
heeft in ieder geval al vragen op-
geroepen of hun aanspraken wel 
alle even gerechtvaardigd zijn. 
De betrekkelijk soepel verlopen 
ontruimingen hebben duidelijk 
gemaakt dat het handhaven van 
Joodse nederzettingen in dicht-
bevolkte Palestijnse gebieden 
door een meerderheid van de 
Israëlische bevolking niet als zo 
vanzelfsprekend wordt gezien 
als vaak werd verondersteld. 

Hoe verder?
De vraag hoe het verder zal gaan, 
is niet eenvoudig te beantwoorden. 
Het is duidelijk dat de ontruiming 
van de nederzettingen in de Ga-
zastrook door veel Palestijnen als 
een ‘overwinning’ wordt gezien en 
zelfs als het begin van een reeks 
verdere ‘concessies’ die Israël 

zal (moeten) doen: het opgeven 
van Joodse nederzettingen op 
de Westelijke Jordaanoever, een
andere status voor (Oost-)Jeru-
zalem èn het erkennen van ‘het 
recht op terugkeer’ van voormalige 
Palestijnse vluchtelingen.  
Het is evenzeer duidelijk dat 
zeker de laatste twee punten - 
Oost-Jeruzalem en helemaal de 
terugkeer van Palestijnse vluch-
telingen - bij een grote meerderheid 
van de Israëlische bevolking veel 
weerstand zullen oproepen. Maar 
wat dan wel? Eén perspectief is 
dat Israël voorlopig genoeg goede 
wil heeft betoond door eenzijdige 
terugtrekking uit de Gazastrook 
en dat thans de Palestijnen aan zet 
zijn. Zij zouden eerst orde op zaken 
moeten stellen op de Westelijke Jor-
daanoever en in de Gazastrook en 
bovenal een (definitief) einde moe-
ten maken aan terrorisme vóór er 
sprake kan zijn van voortzetting 
van het vredesoverleg. Deze visie 
wordt met name aan minister-
president Sharon toegeschreven. 
Er zou nog een andere optie 
zijn, waarvan vice-minister-
president en tijdelijk minister 
van financiën Ehoed Olmert 
verondersteld wordt voorstander 
te zijn. Deze zou inhouden dat 
Israël eenzijdig ook - althans 
een deel van de - nederzettingen 
op de Westelijke Jordaanoever 
opgeeft, om zo de Palestijnen 
tot reële concessies te bewegen. 
Zoals uit het voorgaande blijkt, 
is het niet echt duidelijk hoe het 
krachtenveld binnen Israël zich 
in dit opzicht zal ontwikkelen. 
Wanneer Binyamin Netanyahoe 

Vervolg 'De bevolking van Israël' 
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in der daad de nieuwe leider van 
Li koed wordt - waarvoor hij zich 
heeft kandidaat gesteld - dan zou 
Sharon (die inmiddels 77 is) de po-
litiek wel eens kunnen verlaten. Er 
zijn echter ook geruchten dat hij 
misschien met twee andere oudere 
heren - Shimon Peres (83) van de 
Arbeid en Tommy Lapid (77) van 
Shinoei - een nieuwe centrumpartij 
zou willen oprich ten. Niemand 
kan voorspellen welke politieke 

con fi guratie er dan ontstaat. 
En dan zijn er nog vele externe 
krach ten. Allereerst de Palestijnen, 
waarvan niet duidelijk is of en hoe 
zij zich gaan consolideren. Verder 
zijn er de andere deelnemers 
aan de ‘routekaart’, van welke 
de Europese Unie vermoedelijk 
zal aandringen op voortzetting 
van het vredesoverleg. Minder 
dui  delijk is of de Verenigde Sta-
ten dit ook zullen doen, nu pre-

sident Busch inmiddels aan zijn 
twee de ambtstermijn bezig is. 
Kor tom, de ontruiming van de 
ne derzettingen in de Gazastrook 
is weliswaar een nieuwe fase 
in de relatie tussen Israël en de 
Palestijnen, maar hoe deze relatie 
zich verder zal ontwikkelen 
blijft vooralsnog duister. 
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Op 25 november 1987 was de eer-
ste vergadering op het kantoor 
van Joods Maatschappelijk Werk 
in Groningen. Hieraan gingen 
veel telefoontjes en diverse be-
sprekingen vooraf. Duko Hoek, 
destijds opbouwwerker bij JMW, 
wilde een soort nieuwsbrief 
voor de Joodse bewoners van 
Groningen, Drenthe en Fries-
land beginnen. Hij kreeg hier-
voor een aantal mensen bij 
elkaar. Van een nieuwsbrief is 
JaGDaf uitgegroeid tot een mooi 
magazine, dat haar naam dankt 
aan Tlila Ellemers-Etzioni z.l. 
Vanaf die eerste vergadering tot-
dat Ineke ziek werd  mochten wij in 
‘haar kantoor’ op haar gastvrijheid 
rekenen (17 jaar lang). Zij werd 
bij JaGDaF betrokken door haar 
werk en zij  bleef met hart en ziel 
meewerken tot zij niet meer kon.  
JaGDaF heeft in haar een ge-
liefd bestuurslid en een gedegen
penningmeester verloren.  
Persoonlijk kan ik daar nog 
aan toevoegen, dat zij mij als 
hulpverleenster de handvatten 
aangereikt heeft om, in een
moeilijke tijd, verder te kun-
nen gaan. Bedankt Ineke. 
Moge haar nagedachtenis tot 
zegen zijn. 

Iet Schabbing

In memoriam Ineke Hoogman
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Toespraak
bij de afscheidsbijeenkomst 

van
Ineke Hoogman

Geachte aanwezigen, lieve vrien-
dinnen van Ineke, 

Ineke is overleden. 

Toen ik dit bericht kreeg
stokte mijn adem. 
Wel verwacht maar toch altijd te 
vroeg. We wisten hoe ziek ze was 
maar toch.
Het is nu een paar  jaar geleden, 
dat ze ons als bestuur van 
JaGDaf vertelde dat ze ziek was 
en dat ze niet wist hoe dat af zou 
lopen.
Zelf hield Ineke rekening met het 
ergste. Een hele middag  heb ik 
met haar zitten praten hoe reëel 
dat was, en hoe je daar nu mee 
om moet gaan.
Ineke was reëel.
Als maatschappelijk werker bij 
JMW heeft ze zeer bijzonder werk 
verricht.
Reëel, eerlijk, begrijpend en  
recht door zee. Op die manier 
heeft ze veel cliënten geholpen. 
Ze wist een heleboel van het 
Jodendom, had zich daarin 
verdiept en kon ook vanuit die 
invalshoek haar cliënten helpen 
als geen ander.
Zo ook hebben we Ineke leren ken-
nen bij JaGDaf.
Op 1 januari 1987 startte het Pro-
ject Flankerend Ouderen Beleid 
in de Mediene.
Het project was opgezet door de 
Stichting Joods Maatschappelijk 

Werk en de Federatie Instellingen 
Joodse Bejaardenzorg. In het 
Noorden werd dit opgezet door 
opbouwwerker Duco Hoek.
Het idee ontstond om voor de 
Joden in Noord Nederland een 
contactblad op te zetten.
Dit paste in het ouderen beleid.
Een naam werd na enig 
brainstormen geboren. JaGDaF, 
hetgeen in het Hebreeuws 
betekent SAMEN ZIJN en 
tevens de samenvoeging is van 
Joden in Groningen, Drente en  
Friesland.
Vanaf het eerste begin was 
Ineke als maatschappelijk wer-
ker hierbij betrokken. Maar al 
gauw was Ineke niet meer be-
roepsmatig hiermee bezig, maar 
werd het ook haar JaGDaf, haar 
geestelijk kind, dat elke twee 
maanden weer een volgende goe-
de uitgave moest krijgen. 
Het blad moest goed, mooi en 
qua inhoud beter zijn dan welk 
magazine dan ook.
Ze was penningmeester en ver-
zorgde daarbij in haar eentje de 

adressering en verzending van 
het blad.
Zoals ze haar werk altijd heeft 
gedaan, zo is ze ook bezig geweest 
met JaGDaf, met een inzet van 
eigenlijk 200%.
Zo hebben we haar gekend en zo 
zal ze ook in onze herinnering 
blijven.
JaGDaf heeft veel aan Ineke te 
danken.

Ineke, namens de redactie en het 
bestuur van JaGDaf: bedankt en 
sjalom!
Mag ik dit afscheid besluiten met 
een Joods gezegde:

Zichrona Livracha
De herinnering aan haar zij u 

allen tot zegen!

Moge haar ziel gebundeld 
worden in de bundel des 

eeuwigen levens

Frits Grunewald
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Joodse Groningers van Weleer
Samuël Zadok Blok

Een lang en bewogen leven
Jarenlang zat hij als een klein 
onopgemerkt fotootje in een oud 
primitief foto-album geplakt.
Het ereteken aan de linkerkant 
op zijn jas gespeld prikkelde 
echter mijn nieuwsgierigheid.

Met afgrijzen keek Samuël 
Zadok Blok over het slagveld. 
”Voor het dorp Bautersum, lagen 
zij op de grond, de één zonder 
hoofd, de ander zonder been of 
arm, dewijl de darmen uit het 
lijf liepen”. Hij moest overgeven. 
(Naar een verslag van Hendrik 
Pieters Groendijk, 1804-1877) 
Dit speelde zich af op vrijdag 
12 augustus 1831 bij Leuven.
Op 10 maart 1831 waren ze met 
militaire muziek uitgeleide ge-
daan tot de Helperpoort van Gro-
ningen en door diezelfde poort 
werden ze, bij thuiskomst, ook 
weer verwelkomd met muziek 
en als helden binnengehaald.  

In de geschiedenis staat deze 
tocht bekend als de '10 daagse 
veldtocht'. Deze onlusten, ook 
wel 'Belgische Beroerten' ge-
noemd, ontstonden toen de 
Belgen zichzelf onafhankelijk 
verklaarden. Zelfs benoemden 
ze een koning  in de persoon van 
Leopold van Saksen-Coburg. Voor 
koning Willem I was de maat 
toen vol en trok hij ten strijde. 

Samuël Zadok Blok, de grootvader 
van mijn grootvader, werd op 
dinsdag 1 maart 1808 te Wor-
kum geboren. De dochter van 
zijn tweede vrouw Sara Blok 

(in familiekring Moeme ge-
noemd) baarde mijn grootvader 
Samuël van Gelder. Hij was 
dus mijn bet-overgrootvader. 

De foto is gemaakt aan het 
einde van zijn leven in de ne-
gentiger jaren van de 19e eeuw.
Juist deze foto maakte het geheel 
interessant want hij draagt daar 
vol trots het 'Metalen Kruis'. 
Toen Samuël Zadok Blok ne-
gentien jaar was, in 1827, 

ging hij in militaire dienst.
Hij diende in het '8ste regiment in-
fanterie'.  Hij was ruim 1.50 meter 
groot, zijn voorhoofd was plat, 
zijn ogen zwart, zijn neus dik, 
zijn kin rond en zijn haren zwart.
Zijn gage bedroeg negen cent 
per dag, verhoogd met 25% ge-
varengeld in oorlogstijd. Hierbij 
dient wel vermeld te worden dat de 
kosten van kleding voor rekening 
van de soldaat zelf kwamen. 
Samuël Blok is op 15 September 
1896 op 88-jarige leeftijd  te 
Groningen overleden en ligt 
begraven aan de Moesstraat 
op plaatsnummer 140814. De 
bovenste helft van de zerk is he-
laas verdwenen, maar met een 
beetje fantasie kun je zien dat 
een kanonskogel uit het verleden 
deze helft heeft weggereten. 

Voor zijn grafsteen zie
http://www.historiejoodsgronin-
gen.nl/shared/data/data.php)

Voor een uitgebreidere beschrij-
ving van Samuël Blok zie:  
http://members.home.nl/
rsdevries2391/

(Ik ben zo vrij de lezer er ten over-
vloede op te wijzen dat mijn twee-
de naam aan hem ontleend is.) 

door René Samuël de Vries

Een Joodse betovergroot-
vader van weleer draagt vol 

trots het 'Metalen Kruis'.



14 JaG1 oktober jaargang 18 nummer 5 DaF 27 elloel jaargang 18 nummer 5 15

In gebruikneming van de tweede Sefer Tora van de LJG Noord Nederland op
7 elloel 5765/zondag 11 september 2005.

De dienst stond onder leiding van rabbijn Ruben Bar Ephraïm.
Gebouw 't Centrum, Schoterlandseweg, Oudeschoot/Heerenveen.

Foto: Hans Koster
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Londen 7 juli 2005 
Op donderdagochtend 7 juli wer-
den de meeste Londoners wakker 
met een jubelend gevoel. Een dag 
eerder hadden we gehoord dat 
Londen gastheer zou zijn voor de 
Olympics van 2012.  De kranten 
waren vol van dit fantastische 
nieuws. Iedereen was ‘on a high’.   

Zoals elke ochtend reisde ik om 7 
uur naar mijn werk. Iets na achten 
zat ik op mijn werkplek.  Om 9.00 
uur arriveerde een medewerker 
die vertelde dat zij, aangekomen 
op Kings Cross Station, samen met 
andere reizigers, snel het station 
uitgestuurd waren vanwege ‘een 
probleem’.  Op dat moment was 
ik aan de telefoon met een col-
lega in UCLH (het academisch 
ziekenhuis).  Plotseling vertelde 
mijn collega dat ze snel op moest 
hangen omdat er veel commotie 
was.  Het begon duidelijk te 
worden dat er niet 1, maar 3 ex-
plosies tegelijkertijd om 08.50 
uur hadden plaatsgevonden. Vrij 
snel daarna werd het Londense 
noodplan in werking gezet.   

Om 09.47 hoorden wij een luide 
knal – later bleek dit een bus-
ontploffing te zijn om de hoek, 
op Tavistock Square. Het werd 
duidelijk dat er iets ernstigs aan 
de hand was.   Het ziekenhuis 
waar ik werk (Great Ormond 
Street kinderziekenhuis) heeft 
geen eerste hulp afdeling.  Snel 
kwam het ziekenhuis-noodplan 
op gang.  Hulpverlenenden gingen 
de straat op om de gewonden te 
helpen en terug te brengen naar 

het ziekenhuis. Russell Square, 
het station waar de gewonden 
van Kings Cross Station naar 
buiten werden gebracht, is ook 
om de hoek van ons. De kantine 
en andere ruimten van het zie-
kenhuis werden omgebouwd tot 
triage-ruimtes. Verpleegsters, doc-
toren en chirurgen spoedden zich 
naar de slachtoffers om te helpen.  
(Het trof dat er ook een medische 
conferentie plaatsvond in het 
gebouw naast de busaanslag – in 
de   British Medical Association
– het aanwezige personeel heeft
ook geholpen.) 

In het ziekenhuis kregen wij 
het advies om binnen te blijven.  
Iedereen maakte zich zorgen. 
Collega’s verschenen niet op hun 
werkplek. Waar waren ze?  Aan het 
helpen? Betrokken bij de explosies? 
Of nog niet gearriveerd in de stad? 
Het was een onrustige ochtend. 
Niemand kon zich concentreren.  
Patiënten konden het ziekenhuis 
niet bereiken. Niet-dringende 
operaties werden geannuleerd.   

Wij wonen in Noord-Londen. 
Sam werkt in het zuiden van 
de stad.  Hij reist dagelijks door 
Kings Cross. Gelukkig werkt hij 
op donderdags dichter bij huis en 
reist met de auto. Ik probeerde 
mijn broer, schoonzus, neef en 
andere familieleden te bereiken 
op hun mobiele telefoons, maar 
het hele mobiele netwerk was 
vastgelopen. Iedereen probeerde 
iedereen in Londen te bereiken.     

Wat moest ik doen? Wel naar huis? 

Niet naar huis? Hoe naar huis? Ik 
woon niet naast de deur. Het hele 
Londense ondergrondse netwerk 
was tot stilstand gekomen. 
Er waren de hele dag geen bussen 
in het Centrum van de stad. Om 
vier uur ’s middags besloot ik om 
toch naar huis te gaan. Ik begon 
te lopen. De straten, die normaal 
vol met auto's zijn, waren leeg. 
Vele gebieden waren afgezet.  Er 
was veel politie op straat. Verkeer 
werd omgeleid, de stad uit. Er 
werden geen auto’s toegelaten tot 
centraal Londen. Er waren veel 
mensen op de been – allemaal pro-
beerden ze naar huis te gaan. Ik 
liep anderhalfuur naar het huis 
van mijn broer, die op mijn route 
naar huis woont. Daar bespraken 
wij de gebeurtenissen van de dag. 
Mijn schoonzus is vijf minuten 
vóór de explosie op Kings Cross 
door het station gereden.  Een 
vriendin van mijn neef was niet te 
bereiken. Hij maakte zich zorgen. 
Ik had bij mijn broer kunnen 
logeren, maar wou toch naar 
huis. Omdat de ondergrondse 
buiten werking was, pakte ik 
een bus om een uur later veilig 
thuis te komen. Vrijdag bleef het 
ondergrondse netwerk dicht, en 
de meeste mensen bleven thuis. 

Maandag was het eng om de on-
dergrondse te pakken. Veel van 
het gebied rond mijn werk was 
afgezet voor alle verkeer. Dit bleef 
zo de eerste tijd. Winkels in het 
afgezette gebied bleven gesloten.   

Er werden bloemen, foto’s en 
gedichten zo dicht mogelijk bij 

A Letter from London
door Anita Waterman
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het rampgebied gelegd.  Het was 
ontzettend ontroerend om de 
berichten te lezen. Helaas was 
de vriendin van mijn neef omge-
komen in de busexplosie, samen 
met een Israëlische vrouw die 
niet terug naar Israël wilde 
vanwege de terroristische aan-
slagen daar – wat een ironie. 

Twee medewerkers van het zie-
kenhuis kwamen om, en zes
anderen waren gewond, waarvan
twee ernstig.   

Wij wisten al lang dat er in Lon-
den een aanslag zou komen. Dit 
was het dan! Waar wij niet op 
rekenden was de gebeurtenis 

van twee weken later. Mensen 
zijn wel nerveus hier. Iedereen 
is getroffen door de aanslagen 
en allen zijn verenigd in hun 
afkeer tegen het terrorisme. 

Verhoging 
abonnementsprijs 

JaGDaf

Geachte lezers van JaGDaF, 
De afgelopen jaren hebben wij 
het bedrag voor een abonnement 
op JaGDaf steeds op €12.50 kun-
nen houden. Wij hebben een 
stabiel bestand abonnees en heel
belangrijk: trouwe adverteerders.
Vanaf deze plaats aan een ieder 
een woord van dank voor de vaak
jarenlange ondersteuning van
JaGDaF. Mede dank zij u gaan
wij met het Chanoeka-nummer
de 19e jaargang in.  

Helaas zijn de druk- en portokosten 
de laatste jaren steeds gestegen. 
En hoe je het ook wendt of keert, 
een nummer van 32 pagina’s is 
duurder in druk- en portokosten 
dan een nummer van 20 pagina’s.  
Wij hebben echter steeds een 
aanbod van goede artikelen en 
die willen we u niet onthouden. 
Willen wij JaGDaF op het  hui-
dige niveau handhaven, dan 
zijn wij nu toch genoodzaakt de 
minimale bijdrage aan JaGDaF 

te verhogen tot €15,00. Ook hier 
geldt weer: een beetje meer mag! 
Aan de beroemde strijkstok blijft 
niets hangen. Bestuur, redactie, 
vaste medewerkers en vele anderen 
werken allen zonder geldelijke 
vergoeding mee aan JaGDaF. 

In dit nummer vindt u de  accept-
giro met het nieuwe abonnements-
bedrag van  €15,00.  

Bestuur en redactie JaGDaF

5766
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Een bewogen weekend in au-
gustus
Het congres, met als toepasse-
lijke naam ‘Still going strong’, 
vond plaats in het hotel Schiphol 
A4 van vrijdag 19 tot en met 
maandag 22 augustus 2005. 

Een groot hotel aan de snelweg 
A4, vlakbij Schiphol en Am-
sterdam, helemaal vol Joden 
uit allerlei windstreken, veel 
Amerikanen, Israëli’s, in to-
taal uit 21 verschillende landen. 

De hele vrijdag tot aan het eind 
van de middag was uitgetrokken 
voor de inschrijving. Iedereen 
kreeg een tas met programma en 
deelnemerslijst plus een badge. 
Nadat ik me had ingeschreven ging 
ik een beetje rondlopen en rondki-
jken of ik ook bekende gezichten 
zag en verder ging ik natuurlijk 
de hotelkamer even inspecteren.  
Om 19.00 uur werd er een vrij-
dagavonddienst gehouden met
daarna een diner, waar de voor-
zitter van de organiserende in-
stellingen de heer Max Arpels 
Lezer een welkomswoord hield.  
Het was een warme vrijdagavond.

De volgende morgen: een heer-
lijk ontbijtbuffet in een zaal met 
vele tafels, waaraan je zomaar 
in gesprek raakte met vreemden, 
die uiteindelijk helemaal niet zo 
‘vreemd’ bleken te zijn, want  soms 
waren er zoveel raakpunten dat je 
het gevoel kreeg bijna echt alle-
maal famillie van elkaar te zijn. 

Het openingswoord van het con-

gres  werd uitgesproken door de
burgemeester van Haarlemmer-
meer de heer Fons Hertog. Met 
dezelfde handeling en woorden 
als destijds burgemeester van 
Amsterdam Ed van Tijn bij de 
opening van het eerste congres 
voor het ondergedoken kind 
(1992) – “ik ben één van u” – legde 
hij zijn ambtsketen af. Hiermee 
gaf hij op symbolische wijze 
aan dat ook hij van de tweede 

generatie was, een van ons dus. 
Daarna volgde een lezing van de 
heer Serge Klarsfeld, die zich zijn 
hele leven sterk heeft gemaakt 
voor de opsporing en berechting 
van Franse oorlogsmisdadigers. 
Een indrukwekkend verhaal en 
een getuigenis van vasthoudend-
heid, optimisme, maar tegelijker-
tijd waarschuwend voor een wereld 
vol geweld, waarvoor wij als Joden 
een open oog moeten houden. 

Still going strong  1945-2005
door Chaja Wolf
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De middagen waren gereserveerd 
voor allerlei werkgroepjes (‘work-
shops’) waaruit een keuze kon 
worden gemaakt zodat in kleine-
re ruimten met elkaar van ge-
dachten kon worden gewisseld of 
men kon luisteren naar een lezing 
over een relevant onderwerp. 
De lezing van mevrouw Bloeme 
Evers, een kleine tengere vrouw, 
die op emotionele wijze de gevol-
gen onder woorden bracht van 
het onderduiken door kinderen 
op hun verdere bestaan en op die 
van hun kinderen, maakte op mij 
een diepe indruk. Een vrolijker 
avond kon ik wel gebruiken; ik ge-
noot dan ook van de vertelkunst 
van Lisa Lipkin , een columniste 
uit New York, die op zeer gees-
tige wijze een klein inkijkje gaf 
van haar famillieverhoudingen.
Het was een druk, maar heerlijk 
weekend, soms met veel  emotie, 
herkenning, maar vooral met veel 
gesprekken tussen gelijkgestem-
den; aan mooi gedekte  tafels met 
een (soms te luid) muziekje waarbij 
sommigen zich tot een horra lieten
verleiden.  

Ik had nooit kunnen vermoeden 
dat ik, als naoorlogs 'kind' zoveel 
herkennig zou ondervinden. Vooral 
de praatgroep voor de 2de genera-
tie maakte veel bij mij los. Ik dank 

Ruth en Bep dan ook zeer dat zij 
mij aanspoorden mee te gaan.  
Volgend jaar zal deze conferen-
tie weer worden gehouden 
in Detroit, Michigan, VS.     
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Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Dit keer geen lamsvlees met 
zoete appeltjes, maar kip, kip 
en kippen! Maar wel met zoet. 

Rosj Hasjana
Dinsdagavond 3 oktober/1 Tisjri 
begint het nieuwe Joodse jaar 
5766. Tisjri is echter niet de eerste 
maand van de Joodse kalender, 
maar de zevende maand. Er 
zijn allerlei redenen waarom het 
Nieuwe Jaar, Rosj Hasjana (let-
terlijk: de kop of het hoofd van 
het jaar) op de eerste dag van de 
zevende maand begint. Denkt u 
onder andere maar aan de sym-
boliek van het getal zeven. Ik ga 
daar niet verder over uitweiden. 
Wel wil ik het even hebben 
over de verschillende gebruiken 
met Rosj Hasjana voor ik aan 
een van de recepten begin. 
Op Erev Rosj Hasjana is het ge-
bruikelijk om een stukje appel 
of een stukje galle in honing 
te dopen: Moge het nieuwe 
jaar een goed en zoet jaar zijn!
De tweede avond eet men na de 
kiddoesj een vrucht die men het 
afgelopen jaar nog niet had ge-
geten. Sommigen bestemmen ‘met 
voorbedachten rade’ daarvoor 
een granaatappel of verse vijgen. 
In Israël, maar waarschijnlijk 
ook in Amsterdam en andere 

grote steden (zelfs in Groningen) 
waar veel Joden wonen en kosj-
ere bakkerijen zijn, zijn ronde 
gallot te koop, soms gezoet met 
rozijnen; het ronde van de galla 
symboliseert de volkomenheid 
van de wereld en een nieuw begin. 
Op de eerste middag van Rosj 
Hasjana (niet op sjabbat) is het 
ook een gewoonte om naar het 
dichtstbijzijnde stromende water 
te lopen (een rivier, meer of de 
zee) en symbolisch je zonden af 
te werpen door stukjes brood 
in het water te gooien; tasjliech 
(werpen) heet deze gewoonte. 

Jom Kippoer
De tien dagen tussen Rosj Hasjana 
en Jom Kippoer zijn de dagen van 
inkeer en eigenlijk is de hele maand 
Elloel, voorafgaand aan Tisjri, 
al een maand van voorbereiding 
op de ‘ontzagwekkende dagen’, de 
Jamiem Nora’iem. Bij jezelf te ra-
de gaan, inkeer, zelfreflexie. De 
sjofar wordt in die voorafgaande 
maand Elloel ’s morgens in 
sjoel geblazen ter opwekking en 
wakker schudden van de ziel. 
Nu ik dit ‘opschrijf’, herinner ik 
me ineens het conflict met mijn 
moeder van vroeger, toen ik een 
jaar of vijftien was, niet naar 
school mocht op de feestdagen 
en met Jom Kippoer naar sjoel 
móest en niet wilde – al die ou-
dere dames de hele dag ‘achter 
het hek’. Ik heb mijn moeder 
toen overtuigd (en dat viel niet 
mee!) dat ik alleen in het bos veel 
beter contact had met God en ik 
me spiritueel beter voelde dan 
in die bedompte sjoel in Utrecht.

De kippen en kapparot
Over een van de gebruiken voor 
Jom Kippoer wilde ik het hebben. 
Ik moet natuurlijk niet vergeten 
dat dit een ‘culinaire rubriek’ 
is en geen artikel over de Hoge 
Feestdagen. Daarom kom ik 
uiteindelijk via dat traditionele 
gebruik, kapparot geheten, bij het
recept. Ik denk dat dit gebruik te-
genwoordig niet meer zo in zwang 
is. Het verklaart misschien wel 
waarom wij vroeger altijd kip aten, 
uitgaande Jom Kippoer en ook wel 
de avond daaraan voorafgaand.  
Hierna volgt een citaat uit De 
Joodse keuken van Claudia Roden: 

Met Jom Kippoer eet/at men 
in alle Joodse gemeenschappen 
kip. Dit is vanwege kapparot, 
het ritueel waarbij een kip wordt 
geofferd voor elk gezinslid. Boven 
ieders hoofd zwaait men een kip 
rond – een haan voor de mannen 
en een hennetje voor de vrouwen 
– onder het uitspreken van een 
gebed waarin wordt gevraagd de 
geslachte kip als offer te accepteren 
in plaats van die persoon. In lan-
den waar deze traditie bestond zat 
een gezin opeens met een heleboel 
kippen die snel moesten worden 
gegeten. In Juifs du Nil beschrijft 
Jaques Hassoun het slachten van 
de kippen. De kippen werden de 
avond voor Jom Kippoer geslacht 
en twee of drie dagen daarvoor 
hadden alle Joden, zelfs de rijken, 
levende kippen in de badkamer of 
op het terras. Sommige families 
lieten ze op de markt slachten. De 
offeraar stond op een tafel in het 
licht van tientallen lampen, en 

Kip, kip en kippen!
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het was een kabaal van krijsende 
vogels, de kreten van omstanders 
en de marktkoopmannen die 
hun kippen aanprezen. Een ge-
zin bracht zijn kippen bij de of-
feraar, en onder het uitspreken 
van het Kappara-gebed “Dit is 
in plaats van dat...” sneed hij ze 
de kop af. De koppen werden aan 
de paupers gegeven die zich om 
de offeraar hadden verzameld. 

En u raadt het waarschijnlijk 
al, hier volgt een recept voor 
een Marokkaans kip-gerecht 
dat oorspronkelijk uit het 
middeleeuwse Bagdad stamt.  
Het kan heel goed van te vo-
ren worden klaargemaakt. 

Kip met dadels

Benodigdheden
6 stukken kip, poten of borststuk 
met karkas

4 eetlepels arachide- of zonne-
bloemolie
2 grote uien, grof gehakt
2 theelepels kaneel
3⁄4  theelepel foelie
1⁄4  theelepel nootmuskaat
1 eetlepel honing
zout en flink wat zwarte peper
250 gram dadels zonder pit
sap van een halve citroen
snufje saffraan
100 gram blanke, geroosterde of 
gebakken amandelen

Werkwijze
Verhit de olie in een grote (diepe) 
koekenpan op een middelhoge 
warmtebron en bak de stukken 
kip in en paar minuten aan elke 
kant goudbruin. Haal de kip uit 
de pan en bak de uien in dezelfde 
pan op laag vuur tot ze zacht zijn.  
Voeg kaneel, foelie, nootmuskaat 
en honing toe en giet er 400 ml 
water bij (kippenbouillon kan 

natuurlijk ook, maar pas dan op 
met zout als de bouillon gezouten 
is). Roer even door en leg de kip 
erin. Breng aan de kook, voeg zout 
en peper toe en laat de kip ca 25 
minuten sudderen (afhankelijk 
van de grootte en wat voor soort 
kip het is). Doe de dadels, ci-
troensap en saffraan erbij en laat 
opnieuw sudderen tot de kip gaar 
is, nog 5 à 10 minuten. Proef dit 
gerecht regelmatig en breng het 
goed op smaak. De juiste balans 
tussen alle verschillende smaken 
is erg belangrijk. Versgemalen 
peper is een goed tegenwicht 
voor de zoete smaak van het 
fruit en de honing. Strooi de 
amandelen erover en dien op (u 
kunt ook geschaafde amandelen 
gebruiken, wel even roosteren). 

vrij naar Claudia Roden uit De 
Joodse keuken 

Ik zal het maar bekennen, ik heb 
het niet voor u ‘voorgekookt’, maar 
toen ik zo’n jaar of 15 geleden een 
keer in Israël was en te gast bij 
een gezin waar de man uit Irak 
afkomstig was, had hij dit gerecht, 
vrijwel met dezelfde ingrediënten 
voor sjabbat klaargemaakt. Ik 
heb er met mijn neus bovenop 
gestaan en ik was verbaasd (en 
ook een beetje wantrouwig) over 
wat hij allemaal met die toch 
o zo gewone kip deed. Het hele 
huis rook die vrijdagochtend 
naar al die verrukkelijke kruiden 
en hoe het smaakte... dat gaat 
u zelf proberen! Het is absoluut 
de moeite waard en uiteraard 
zeer geschikt voor Rosj Hasjana. 

Fortune Chickens, Yoad David Luxembourg, gips
Uit: de Joodse Agenda 5766/67
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Clara Asscher-Pinkhof 
Sterrekinderen
Clara Pinkhof werd in 1896 in 
Amsterdam geboren. Eigenlijk is 
ze haar hele leven door kinderen 
omgeven geweest, als heel jong 
meisje, als onderwijzeres, later 
toen ze, jong weduwe geworden, 
haar zes kinderen alleen opvoedde, 
en nog later, toen ze tijdens de 
Duitse overheersing in de kampen 
Westerbork en Bergen-Belsen kin-
deren om zich heen verzamelde, 
openlijk of in het geheim. 
Nadat ze in juli 1944 werd bevrijd, 
samen met 250 lotgenoten, meest 
oude en zieke mensen, vrouwen en 
kinderen, die uitgewisseld tegen 
Duitse gevangenen in Palestina de 
treinreis Bergen-Belsen-Palestina 
in tien dagen volbrachten, schreef 
ze haar boek Sterrekinderen, dat 
ze een week voor de Nederlandse 
bevrijding voltooide. Het ver-
scheen voor het eerst in 1946. 
In Sterrekinderen - de Joodse 
kinderen, getekend met de 
Jodenster - ziet ze de gebeurte-
nissen door de ogen van kinderen, 
die verbaasd en niet-begrijpend 
ondergaan, wat de haat van ont-
menste mensen hun aandoet. 
De meeste van deze Sterrekinderen 
hebben de verschrikkingen niet 
overleefd; hun einde was de 
gewelddadige dood, die de uit-
eindelijke ondergang van hun 
volk en hun ras ten doel had. 
Zijzelf konden het niet meer ver-
tellen. Clara Asscher-Pinkhof 
heeft hun mond willen zijn, die 
uitsprak wat anders eeuwig zwij-
gen zou zijn ondergaan en wat 
mensen vandaag moeten weten.

Deze herdruk kost € 12.50 

De joodse agenda -  15 maan-
den - 5766/67 - 2005/06.
€ 11.90  

De leegte zonder Jiddisje 
poëten
Dit boekje over vertalen uit en 
in het Jiddisj onder redactie van 
Fred Borensztajn, Henk Meijering 
en Hilde Pach is samengesteld 
voor Willy Brill vanwege haar 
verdiensten voor het Jiddisj.  
Er staan stukken in over Jid-
disje literatuur en over  het ver-
talen ervan én het is een klei-
ne bloemlezing met gedichten
en verhalen. 
€ 8.90 

Heere Heeresma Een jongen 
uit plan Zuid ‘38-’43   
Een jongen loopt door plan Zuid, 
de toen nieuwe wijk van de 
hoofdstad, de Beethovenstraat-
buurt. Met alle poriën open beleeft 
hij de oorlog en het stille, zonder 
ophef oplossen van de joodse re-
laties van zijn ouders, zijn joodse 
vriendjes en vriendinnetjes. En 
daartussendoor raffen de met 
ijzer beslagen gevechtslaarzen 
van de bezetter over de keien en 
hun meerstemmig gezang golft 
omhoog tegen de gevels. Daarover 
gaat dit boek. Het noemt de namen 
die niet meer worden gekend.  
€12.50 

Aharon Appelfeld Het verhaal 
van een leven 
“Dit is geen boek dat vragen 
stelt en daarop antwoord geeft. 

Deze bladzijden zijn een be-
schrijving van een strijd, en aan 
deze strijd nemen alle delen van de 
ziel deel: de herinnering aan thuis, 
de ouders, de pastorale van de Kar-
patenbergen, de grootouders en de 
vele lichten die toen naar mijn 
ziel stroomden. Daarna kwam de 
oorlog, alles wat hij verwoestte 
en de littekens die hij achterliet.  
En tenslotte de lange jaren in Israël: 
het werken op het land, de taal, de 
pijn en de ellende van de jeugd, 
de universiteit en het schrijven.” 

De Israëlische schrijver werd 
geboren in 1932 in de Oekraïne.  
Met de romans Badenheim 1939, 
Tzili en Om elke zonde vergaarde 
hij wereldwijd roem. In 1998 
keerde hij voor het eerst terug 
naar zijn geboortedorp, om op 
verzoek van The New Yorker 
een artikel te schrijven. Dit 
verhaal groeide uit tot dit boek.  
€19.95 

Viola Roggenkamp 
Familieleven
In een vervallen villa in Hamburg 
wonen drie generaties van de 
familie Schiefer, een familie die 
door de geschiedenis aan elkaar 
verbonden is. De villa is een 
afgesloten wereld waarin de jood-
se Alma Schiefer, die de oorlog 
overleefde dankzij haar niet-
joodse echtgenoot, angstvallig 
over het leven van de familie 
waakt, in voor- en tegenspoed.  
En terwijl in de jaren zestig de 
wereld verandert, de Sjah van 
Perzië Berlijn bezoekt, de eerste 
studentendemonstraties plaats-
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vinden en de Zesdaagse Oorlog uit-
breekt, blijft in de villa alles zoals 
het was. De dertienjarige Fania 
("ik besta uit drie delen: joods, 
niet-joods en Duits")  probeert
te ontsnappen, weg uit de besloten 
familiegemeenschap, waarin
het verleden en het heden zijn
samengesmolten tot een ver-
stikkende werkelijkheid.  
Familieleven is niet alleen een 
portret van het naoorlogse Duits-
land, maar ook een roman over 
familiebanden, waarin tragiek 
en humor elkaar afwisselen.   
€ 22.50  

Niet goed? Geld terug! 
Een actie van boekhandel Godert 
Walter rond het boek Het land 
van mijn vader - Meines
Vaters Land.
Deze zomer hebben wij Het land 
van mijn vader - Geschiedenis 
van een Duitse familie 
van Wibke Bruhns gelezen, 
een boek dat op ons allemaal  
grote indruk heeft gemaakt .  
Om er reclame voor te maken 
kunt u het bij ons kopen zonder 
financieel risico: als het u 
niet aanstaat dan brengt u 
het terug en krijgt u uw geld 
terug. (Eerder gedaan met De 
Radetzkymars van Joseph Roth.) 

Jaap de Berg heeft op 16 april 
2005 erover geschreven in Trouw: 
“We schrijven het jaar 1900. Als 
tweejarig Duitsertje loopt Hans 
Georg Klamroth met een geweertje 
en een vaandel te oefenen.  
1944: einde oefening. Majoor 
Klamroth wordt als een stuk vee 

opgehangen omdat hij weet had 
van de aanslag op Hitler. Zijn 
dochter Wibke, journaliste, was 
toen nog te jong om zich later 
haar vader te herinneren. Ze 
kende hem alleen als ‘de zorg-
vuldig omzeilde pijnzone in de 
psyche van mijn moeder’. Pas 
nadat ze, in 1979, filmbeelden 
van het schijnproces tegen hem 
had gezien, begon ze, puttend 
uit legio brieven, dagboeken en 
kronieken, de halve eeuw van 
haar vader te reconstrueren. 
Het resultaat is een meeslepende, 
ontroerende biografie waarin 
de dochter het leven van haar 
ouders vaardig vervlecht met de 
geschiedenis van hun Duitsland 
en beide scherp becommentarieert.
HG - zoals ze haar vader steevast 
aanduidt - werd in haar ogen nooit 
volwassen. Grootgebracht in een 
milieu dat de Duitse officierspet 
voor de kroon der schepping aan-
zag, diende hij met genoegen in de 
Eerste Wereldoorlog en, met slin-
kende satisfactie, in de Tweede. 
Voor Hitler zwichtte hij al in 1933. 
Zijn Deense vrouw (vijf kinderen, 
drie miskramen, twee abortussen) 
was hij spectaculair ontrouw. 
Ook zijn leugenachtige fantasie 
beneemt de lezer gemakkelijk 
het zicht op wat HG aan at-
tractieve eigenschappen restte. 
Wibke Bruhns heeft het skelet van 
de Duitse geschiedenis anno 1900-
1945 met veel empathie voorzien 
van - Duits - vlees en bloed. 
In haar kanttekeningen wisselen 
laconieke afstandelijkheid, ver-
bijstering en woede (‘Naar de hel 
met de Duitse overwinningen!’) 

elkaar af. Niet zelden wordt de ver-
loren vader genadeloos gefileerd.
Maar wanneer ze zich zijn doods-
strijd tracht voor te stellen, is 
het definitief met alle distantie 
gedaan. Na zestig jaar wil ze 
alsnog bij hem zijn: ‘Ik wil hem 
zeggen dat hij niet alleen is. [...] 
Ik had graag van je gehouden’.” 

Activiteiten bij Boekhandel 
Godert Walter
Lezing
Op 27 september houdt Wout 
van Bekkum een inleiding 
over Amos Oz naar aanleiding 
van diens nieuwste roman 
Een verhaal van liefde en 
duisternis. Aanvang 20.00 uur 

Interview
Stefan van der Poel wordt door 
Han Borg geïnterviewd over 
Leo Frank op woensdagavond 
12 oktober naar aanleiding van 
zijn kort geleden verschenen 
boek Leo Frank - 1908-1944: 
politieke analyses van een 
Groninger student in de jaren 
1939. Aanvang 20.00 uur. 

Tentoonstelling
Foto’s van Maria Austria 
zijn bij ons te zien in onze 
tentoonstellingsruimte op de 
eerste etage tot 9 oktober in 
het kader van Noorderlicht. 
 
Presentatie
Op 17 november zal Simon Soesan 
zijn boek Pita met hagelslag (ver-
zamelde columns uit het NIW ) 
presenteren. Aanvang 20.00 uur. 
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Het Hebreeeuwse ot uit de Tora 
betekent woord. Ook vind je ot 
op vele plaatsen in de Tora met 
de betekenis van teken in de 
zin van wonder en getuigenis; 
bijvoorbeeld de ‘tekens’ van God 
aan Moshe, maar ook het teken 
van Kaïn. Deze betekenissen 
zijn goed te begrijpen als je er-
van uitgaat, dat God de wereld 
met zijn woord geschapen heeft.  
Het woord en de letter worden 
daardoor meer dan een simpel 
medium voor het overbrengen 
van woorden of gedachten. Zo 
heeft de letter, het woord en 
zijn klank in veel culturen een 
eigen symbolische, zelfs ener-
getische waarde gekregen.  
In de Joodse traditie is de He-
breeuwse letter vanaf ongeveer 
de 6de eeuw het onderwerp van 
zeer uitgebreide studies. De 
meest bekende daarvan over het 
symbolisme en de mystiek is de 
Kabbala, met als  belangrijkste 
werk Sefer Jezira (‘Het boek 
van de schepping’). Daarin werd 
elke letter naar zijn fonetisch en 
grafisch aspect onderzocht als-
mede naar zijn voorkomen in Te-
nachteksten. De veelomvattende 
filosofische theorie, die als het 
ware werd samengesmeed, be-
tekende een verbinding van 
de esoterie* van het Midden-
Oosten, namelijk verhalen en 
legenden van Mesopotamische, 
Joodse en Islamitische oorsprong. 
Aan de letters werden getallen 
toegekend die sindsdien een on-
verbrekelijke eenheid vormen.  
Talloze werken volgden in de 
eeuwen erna waarbij door steeds 

nieuwe en verder ontwikkelde 
combinaties van getallen, rijmen 
en ordeningen van de letters een 
geometrie of code ging ontstaan, 
die de betekenis van de Tenach 
herbergt en tegelijkertijd een 
grote rijkdom tot uiting brengt. 

ALEF staat aan het begin van het 
alef beth en het getal één dat aan 
deze letter toegekend wordt, staat 
symbool voor God, de ene en enige. 
Vele namen van God beginnen 
dan ook met een alef zoals 
Adon, Adonai, Adir, El, Elohim.  
Grafisch kan je de Alef opdelen 
in tweemaal een joed, die door 
een wav gescheiden zijn. Elke 
joed heeft de getalswaarde 10, de 
wav een 6, waarna de som van 26 
ontstaat. Dezelfde som verkrijg je 

als je de getalswaarde van de vier 
letters van de Godsnaam, joed, 
hee, wav, hee bij elkaar optelt. 

De Zohar** vertelt, dat in het be-
gin, toen er alleen nog chaos was, 
alle letters voor God gingen staan 
en hem verzochten samen met hen 
de wereld te scheppen. Als eerste 
kwam de Tav naar voren, daarna 
de Sjien enzovoort, in omgekeerde 
volgorde dus van het alef beth, 
totdat de Beth er stond en zei: als 
je mij gebruikt om de wereld te 
scheppen zullen alle menselijke 
wezens mij gebruiken om God te 
loven en te zegenen. God stond 
hem dit toe.  En inderdaad begint 
het woord Bracha (lofprijzing, 
zegening) met een Beth. Toen 
wendde hij zich tot de Alef, die 

Het Hebreeuwse alfabet
door Kaya (voorheen Dalia) Wolff

Tekening: Kaya Wolff, Groningen
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helemaal aan de kant weggedoken 
stond en hij vroeg hem waarom 
hij niet voor hem verschenen 
was. De Alef antwoordde: In een 
wereld waarin alles Dualiteit en 
Pluraliteit is, is er geen plaats voor 
een één. Daarop zei God: wees niet 
bang, ik ben de één, net zoals jij. 
Ik wil de wereld scheppen om mijn 
geest erin te laten wonen, door de 
Tora en de mitswot – en hierin 
zal het gebod  ‘ik ben jouw God’ 
(Anochi) met een alef beginnen. 
De alef representeert het alles, 
het geheel, het grote; het be-
wustzijn dat zowel inherent als 
bovenzinnelijk is, een krachtig 
archetype***, zoals de os. 
Volgens het boek (uit de Kabbala) 
Sefer ha-Tmoena betekent de 
alef de verheven kroon. Zijn 
vorm bevat drie eigenschappen; 
wijsheid, inzicht en schoonheid. 
Als hiëroglief-symbool staat de 
alef voor eenheid, voor middelpunt 
en voor de essentie van de dingen. 
Zijn teken drukt macht, stabiliteit 
en continuïteit uit. Een machtige 
verschijning dus, die ook wel eens 
(in het Aramees) gebruikt werd 
aan het begin van een woord 
om dit meer klank te geven.  
In het menselijk lichaam ver-
tegenwoordigt de alef het 
ademsysteem, het middenrif 
en de spijsvertering. En tot slot 
kan je de alef omdraaien: fela 
betekent mysterie en wonder. 

Noten:
*esoterie: vertrouwelijke diepzinnige 
leer
** Zohar (Book of Splendor = glans) 
is het belangrijkste spirituele werk 

Alef uit de Pardes Rimmonim van 
Moses Cordovera, Krakau, 1592.
Uit: Kabbalah, Z'ev ben Shimon 

Halevi.

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.

binnen de Joodse mystiek (Kabbala). 
Het is een commentaar op de Tora. 
Volgens verschillende bronnen is het 
niet duidelijk wie er allemaal aan heb-
ben gewerkt. Yehuda Liebes kwam tot 
de conclusie dat de Zohar het literaire 
product moet zijn van een groep 
bevriende mystici in Castilië die 
vermoedelijk al vanaf 1250 na Chr. 
het werk geschreven hebben. Mozes 
van León zou een belangrijke rol 
binnen deze groep gespeeld hebben. 
*** archetype: oerbeeld

Als bron is gebruikgemaakt van: 
Gezeichnete Schöpfung Eine 
Einführung in das hebräische 
Alphabet und die Mystiek der 
Buchstaben door Gabriele Mandel
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¦ Loeach
voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

tot en met 2 oktober
13.00 tot 17.00 uur, Synagoge, 
Folkingestraat 60, Groningen. 
Fotoverslag van Yishay Garbasz 
van de plaatsen die een rol speel-
den in de veelbewogen jeugd van 
zijn moeder.
Info tel. 050 301 1073 of 
www.noorderlicht.com/ned/fest05/
satcity/synagoge/indexhtml.
3 oktober
18.55 begin Jomtov
4 oktober
eerste dag Nieuwjaar/ Rosj ha-
Sjana 5766
4 oktober
10.00 uur, L.J.G Noord Neder-
land, ’t Gebouw, Schoterland-
seweg 29, Heerenveen. Dienst 
eerste dag Rosj haSjana met 
chazanoet door Chaim van Unen.
5 oktober
tweede dag Rosj haSjana/
Nieuwjaar 5766
6 oktober 
vastendag van Gedalia/tsom 
Gedalia. begin vasten 6.10 uur.
6 oktober
Openbare Bibliotheek 
Leeuwarden, Wirdumerdijk 
34. In samenwerking met de 
Volksuniversiteit Friesland, is 
dit de eerste cursusavond van 

de cursus 'Levensbeschouwing 
wereldwijd bekeken'. Mevrouw T. 
van Kaam spreekt over 'Waarom 
ben ik hier'.
Info tel.058 284 2560.
10 oktober
Stadsschouwburg, Groningen. 
Culinary Tastery of Dance met 
Galili Dance. Kosten 55 euro 
inclusief hapjes en drankjes. 
Info en boeken 050 3680368, 
of www.stadsschouwburg_
groningen.nl.
11 oktober
19.30-21.00 uur, Dr. L. Fuks 
Studiecentrum, Tresoar aan de 
Boterhoek, (bij de Oldehove). 
In samenwerking met het Genoot-
schap Nederland-Israel een 
interessante avond, waarop prof. 
Wout van Bekkum spreekt over:
'Christen Hebraïsten in Noord-
Nederland'. Toegang vrij.
Info tel. 058 2121 708.
12 oktober
erev Jom Kippoer/Grote 
Verzoendag; begin vasten en 
werkverbod 18.35 uur.
12 oktober
19.00 uur, L.J.G.Noord 
Nederland, ’t Gebouw, Schoter-
landseweg 29, Heerenveen. Kol 
Nidrei, chazanoet Eva Hein.
13 oktober
Grote Verzoendag/Jom Kippoer
13 oktober
19.30 uur, gebouw 'De Esch', 
Oosterwolde. Vrijblijvende ken-
nismaking met het leerhuis over 
de controversiële Davit, met een 
boeiende bijdrage van de heer H. 
van der Wouden.
Info tel. 0516 515 478.

17 oktober
begin Jomtov 18.25 uur
18 oktober 
eerste dag Soekot/
Loofhuttenfeest
19 oktober
tweede dag Loofhuttenfeest/
Soekot
20 oktober
19.30-21.30 uur Openbare 
Bibliotheek Leeuwarden, Wir-
dumerdijk 34. Tweede avond, 
in samenwerking met de 
Volksuniversiteit Friesland, van 
de cursus: 'Levensbeschouwing 
wereldwijd bekeken'. De heer 
en mevrouw Schabbing spreken  
over;'Jodendom in vogelvlucht'. 
Info en opgave tel. 058 2842 640.
22 of 23 oktober
L.J.G.Noord Nederland, 
Soekotviering bij familie van der 
Kolk in Usquert.
Info tel.06 2276 2967, of 
www.ljg.nl.
24 oktober
begin Jomtov 18.10 uur.
25 oktober
Sjemini Atseret/Slotfeest
26 oktober 
Vreugde der Wet/Simchat Tora
1 november
19.30 uur, Genootschap 
Nederland-Israel, Stadsschouw-
burg De Harmonie, Leeuwarden. 
Op veler verzoek spreekt 
drs.E.Y.Hooijmaaijers van de 
Rijksuniversiteit, Groningen nog 
eens in Leeuwarden. Onderwerp: 
Fundamentalisme in historisch 
perspectief.
Info tel. 058 2121 708.
Van 1 tot 29 november
In Tresoar, aan de Boterhoek 
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Joodse feest- en treurdagen 5766/2005/6

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

5766/2006
13 februari   Toe Bisjwat
14 maart   Poeriem
13 april   Pesach
25 april   Jom Hasjoah
2 mei    Jom Hazikaron
3 mei    Jom Ha'atsmaoet
16 mei    La Ba'omer
26 mei    Jom Jeroesjalajim
2 juni    Sjawoe'ot
3 augustus   9 Aw

5767/2006
23 en 24 september  Rosj Hasjana Soekot; Uit: Jewish Holiday & Sabbath Journal,

Edward Hoffman

(bij de Oldehove) is een expositie 
'Joodse riten en gebruiken', waar-
in het onlangs verworven en 
gerestaureerde Leeuwarder Joods 
Gebedenboek wordt getoond.
2 tot 9 november
De Uitkijk, Prinsengracht, 
Amsterdam. Joods filmfestival. 
Info www.joodsfilmfestival.nl.
9,10,11 en 12 november
Theater Zwembad de Regentes, 
Den Haag. Middag-avond-
familievoorstelling: 'Adraba' door 
Mayumana uit Israël.
Info http://
hollanddance.planet.nl/
hdf191.php.
12 november
10.30 uur, L.J.G. Noord 
Nederland, ’t Gebouw, Schoter-

landseweg 29, Heerenveen. 
Sjabbat-ochtenddienst. Noa 
Nikolsky is Bat-Mitswa, en 
rabbijn Ruben Bar-Ephraim leidt 
de dienst. Info www.ljg.nl
22 november
Tussen 16.30 en 17.30 uur, 
Tresaor, Boterhoek (bij de Olde-
hove), geeft Uzi Hagai tekst en 
uitleg bij de expositie: 'Joodse 
riten en gebruiken'. Deze 
bijeenkomst is in samenwerking 
met het Genootschap Nederland-
Israel. Info tel 058 2121 708.
26 en 27 november
Enschede, Festival Jiddische 
muziek. Info tel 053 4858585, of 
www.podimtwente.nl.
2 december
18.30 uur, L.J.G.Noord 

Nederland, ‘t Gebouw Schoter-
landseweg 29, Heerenveen. 
Kabbalat Sjabbat dienst en 
maaltijd. Chazanoet Tanja Nab. 
Info www.ljg.nl
11 december
In Cinema Pathe, Groningen 
worden vier films van het Joods 
Film Festival Amsterdam 
getoond.
13 december
1930 uur, Schouwburg De 
Harmonie, Leeuwarden, 
Genootschap Nederland-Israel. 
Over ”Chanoeka/Kerst”, zullen 
mevrouw E. van Pinxteren en 
de heer R.Nummerdor vanuit 
hun achtergrond hun licht laten 
schijnen. Info tel. 058 2121 708.
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