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Een week voor Chanoeka verschijnt
alweer het laatste nummer in 
2005, maar het eerste nummer in 
5766. Nummer 90, negentiende 
jaargang nummer 1. Het lijkt wel een 
getallenraadsel!
Nog twee jaar en we zijn aan de 
honderdste JaGDaF toe. Dat lijkt nog 
heel ver weg, maar mijn ervaring is 
dat de tijd erg snel voorbij vliegt. Heeft 
iemand ideeën voor dat speciale 
nummer? De redactie houdt zich 
aanbevolen.

Het eerste kaarsje van Chanoeka 
steken we aan op zondagavond 25 
december, eerste Kerstdag – een 
samenloop van omstandigheden en 
van feesten. Maandag 26 december 
is het dan de eerste dag Chanoeka 
en tweede Kerstdag; ik zou zeggen 
volledige integratie van feestdagen...

Wat de betalingen van de 
abonnementsgelden betreft, zijn wij 
niet ontevreden. Driekwart van de 
abonnees heeft betaald; 25% moet 
dus nog betalen. We vertrouwen erop 
dat iedereen binnenkort betaald zal 
hebben.

In de komende nummers zal Stelly 
Menco uitleg geven over een woord 
of uitdrukking uit het Jiddisch als 
'omgangstaal'.

Overigens is het voordat het volgende 
nummer van JaGDaF verschijnt 
nog Toe Bisjwat (Nieuwjaarsfeest 
der Bomen) op 13 februari 2006/15 
Sjewat 5766. Dan staat in Israël de 
amandelbloesem volop in bloei en dat 
is een mooi vooruitzicht bij de winter 
die wij nog tegemoet gaan.
Ik sluit me aan bij de diverse goede 
chanoekawensen, verspreid in  dit 
nummer. Tegelijkertijd zie ik  de spier-
witte amandelbloesem voor me, net zo 
stralend als de chanoekalichtjes!

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Dacht u dat er verschil was tussen 
een menora en een chanoekia?  
En zou het woord smoes van 
sjammasj komen? Klein of groot 
– als er maar lichtjes stralen. 

Zoals u misschien wel weet ben ik 
nog een beetje van de oude garde en 
spreek nog altijd over een menora 
en niet over een chanoekia. De
term chanoekia is volgens mij een
uit Israël overgewaaid moder-
nisme. Tot zo’n 40 jaar geleden 
hadden we het alleen maar over 
een menora en dat hou ik zo. 

Klein, kleiner, kleinst
Hoe klein en hoe groot kan een 
menora zijn. Eigenlijk kan hij 
piepklein zijn. Een tijd terug was 
ik op bezoek bij iemand met een 
interessante collectie Judaica. Hij 
liet mij een kleine zilveren reis-
menora zien. Niet veel groter dan 
een luciferdoosje. Het dekseltje 
kon eraf en dan kon je er olie 
in doen. Rondom waren tuitjes 
waar je lontjes in kon hangen en 
midden op het dekseltje was er ook 
nog ruimte voor een sjammasje. 
Dit alles prachtig versierd. 

Zelf heb ik een heel simpel reis-
menoraatje. Ik heb 8 kleine 
zandgebakvormpjes gekocht, een
klein kandelaartje voor de sjam-

masj en een stuk lontdraad 
waar ik stukjes vanaf knip. Een 
flesje olijfolie en ik kan op reis. 
Hier kan je dan meteen nog wat 
leren. De menora hoeft niet uit 
één stuk te bestaan. Elke avond 
zet ik zoveel bakjes neer als ik 
nodig heb en bijvoorbeeld op 
de derde avond staan er 3 bak-
jes en een kandelaar enz. 

Inspiratiebron voor  kunste-
naars
En zo zijn er nog duizenden 
varianten te bedenken van meno-
rot. De menora is een van de 
joodse gebruiksvoorwerpen die 
als bron van inspiratie heeft 
gediend voor vele kunstenaars 
om hun creativiteit te uiten.  

Thuis gebruiken wij een menora 
die vrij modern van vormgeving 
is. Stel je voor een lange smalle 
zilveren sjofar die eindigt in een 
klein tuitje en daarop gesoldeerd 
nog 7 kleine zilveren sjofartjes. 
Samen 8 bakjes en nog een bakje 

buiten de rij voor de sjammasj. 

De ‘bediende’
De sjammasj, de bediende, wordt 
gebruikt om de andere lichten 
mee aan te steken, maar eigenlijk 
is dat niet zijn hoofdtaak. Dan 
zou je toch ook gewoon een lucifer 
kunnen gebruiken, zoals op 
sjabbat en waarom laat je hem 
dan meebranden met de andere 
kaarsen? En waarom staat hij 
meestal iets hoger of voor de 
kaarsen? We mogen echter geen 
gebruikmaken van de lichten 
van de menora. Ze hebben alleen 
tot doel om ons te herinneren 
aan de wonderen van toen. Maar 
misschien dat iemand zich vergist 
en toch per ongeluk iets leest of 
nakijkt bij het licht van de me-
nora, dan kan hij zich beroepen 
op de sjammasj en zeggen dat 
hij gebruik heeft gemaakt van 
de sjammasj. (Misschien komt 
hier wel het woordje ‘smoes’ van-
daan, hij kon de sjammasj als 
‘smoesje’ gebruiken.) 

Groot, groter, grootst
Maar het kan ook veel groter. 
Enige tientallen jaren geleden is 
de organisatie van Lubavitcher 
(dat is hetzelfde als Chabad) 
wereldwijd begonnen met het 
neerzetten van metershoge meno-

door rabbijn S. Evers

Menorot - Van klein tot groot
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rot. In plaatsen en centra waar veel 
joden samenkomen worden deze 
menorot opgericht. Het is ook een 
van de bedoelingen van Chanoeka 
om het licht van dit wonder naar 
buiten uit te stralen en te delen 
met anderen. Ook in Nederland 
gebeurt dit al vele jaren. Het is 
begonnen in Amsterdam en later 
verplaatst naar Amstelveen, 
vlakbij het Stadshart naast het 
Cobramuseum. Daar staat nu ge-
durende Chanoeka een ruim vijf 
meter hoge menora. Opmerkelijk 
is dat de plaatselijke autoriteiten 
volledige ondersteuning geven.  
Deze menora is elektrisch en er
wordt voor Chanoeka een lan-
taarnpaal uit de grond gehaald en 
vervangen door de menora. Een 
van de avonden wordt een grote 
happening georganiseerd waar 
enige honderden mensen komen en 
ook altijd een vertegenwoordiger 
van B & W, regelmatig zelfs de 
burgemeester. Dan wordt naast 
het elektrische licht ook een 
echte menora aangestoken met 
stormlampen, want je kunt niet 
een beracha uitspreken over een 
elektrische menora. Andere steden 
volgden Amstelveen, en nu zijn 
er grote menorot in Maastricht, 
Den Haag, Almere en wie weet 
ook nog in andere plaatsen. 

Hoe je ook Chanoeka viert, of 
je het in het groot doet of in het
klein, geniet van de lichtjes en
laat de boodschap van het  cha-
noekawonder tot je doordringen. 

Nog vele jaren.

Vervolg 'O.R.T.'
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Joseph Mendes da Costa in het Groninger Museum
door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Op het ogenblik is er in het 
Groninger Museum een mini-
tentoonstelling van 7 beeldjes 
van Joseph Mendes da Costa. 
Deze joodse beeldhouwer (1863-
1939) werd vooral bekend door 
het vervaardigen van beelden en 
ornamenten voor gebouwen.  Hij 
was van 1886 tot 1887 lid van de 
kunstenaarsgroep ‘Labor et Ars’, 
die later de representanten zouden 
worden van de Nederlandse va-
riant van de Art Nouveau.  Men 
kan hem ook beschouwen als 

‘wegbereider’ voor de 20e-eeuwse 
kunst in Nederland, doordat hij
als eerste beeldhouwer een mo-
numentale, symbolistische  stijl
van strakke lijnen en heldere
vlakken ontwikkelde. 
Zijn kleinere werk bestond veel-
al uit bronzen plastieken en ke-
ramische plastieken. Dijkwijls 
dierfiguren zoals apen en uilen. 
Vanwege deze dierfiguren werd hij 
in 1914 doctor honoris causa in de 
biologie van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Behalve dierfiguren 

maakte hij ontroerende kerami-
sche ‘mensfiguren’. 

In ‘Mendini 1 Oost’, zoals deze zaal 
genoemd wordt in het Groninger 
Museum, staan deze prachtige 
beeldjes: twee aapjes, ‘De Doove’, 
‘Meisjeskopje’, ‘Zwangere vrouw’, 
‘Geschiewes’ en ‘Marktvrouwtje’.
Ik kan iedereen aanraden te 
gaan kijken om deze 7 beeld-
jes te bewonderen. 

Geschiewes
Foto: Robert Mulder, Groningen
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De bevolking van Israël 23:
Contacten tussen Israëli’s en Palestijnen

door J.E. Ellemers

Sinds er vanaf het einde van de 
19e eeuw sprake was van zio-
nistische vestiging in Palestina, 
dat toen nog onderdeel was van 
het Ottomaanse rijk, hebben Jo-
den en Arabieren met elkaar te 
maken gehad. Over het algemeen 
kan men zeggen dat de houding 
van de Arabieren tegenover een 
Joodse vestiging in dit deel van 
het Midden-Oosten overwegend 
afwijzend en zelfs vijandig is ge-
weest. Toch zijn er van het begin af 
aan wel degelijk contacten geweest 
tussen Joden en Arabieren - zowel 
tussen leiders van de Zionistische 
beweging en Arabische heer-
sers, als tussen ‘gewone’ Ara-
bische inwoners en de zich ves-
tigende zionistische pioniers. 
De bedoelingen van deze contacten 
waren enerzijds pragmatisch: het 
afbakenen van belangen en het 
maken van afspraken daarover. 
Anderzijds was er ook een behoefte 
- zeker van Joodse kant - om tot een 
betere verstandhouding te komen. 
Alhoewel beide bevolkingsgroepen 
meer naast elkaar dan met 
elkaar leefden, waren er op lokaal 
niveau toch allerlei contacten 
en relaties tussen bewoners van 
Arabische dorpen en van de 
(nieuwe) Joodse nederzettingen. 
Daarnaast waren er contacten 
via regionale organen en tussen 
1922 en 1948 uiteraard via het 
Britse mandaatsbestuur. Verder 
waren er, zoals gezegd, directe 
contacten op ‘topniveau’.  Derge-
lijke contacten zijn  er - al of niet 
via bemiddelaars of internationale 
organisaties - geweest in de periode 
vóór de uitroeping van de staat 

Israël in 1948 - maar ook daarna. 

Contacten op topniveau
Van veel van de contacten op 
het hoogste niveau weten we nog 
steeds het fijne niet. Ze waren 
meestal geheim. We weten slechts 
dat er bij herhaling ontmoetingen 
zijn geweest tussen Israëlische 
leiders en heersers van Arabische 
buurlanden - bijvoorbeeld met de
toenmalige Jordaanse koning Ab-
doellah rond 1947-50. Er zijn
kluchtige verhalen hoe minister-
president Golda Meïr in 
vermomming Amman bezocht en 
hoe koning Hoessein incognito 

met de toenmalige minister 
Moshe Dayan (beiden met 
zonnebril!) een toer door Tel 
Aviv maakte. Er waren andere 
(geheime) ontmoetingen tussen 
vertegenwoordigers van Israël 
met die van Arabische landen op 
verschillende plaatsen in Europa, 
Amerika en Noord-Afrika. 

Veel frequenter vermoedelijk wa-
ren er na ongeveer 1967 - toen de 
Palestijnse beweging zich begon  te
profileren - contacten tussen ver-
tegenwoordigers van deze beweging 
met die van Israël. Het ging deels 
om individuele initiatieven, maar 
ook van of namens groepen of or-
ganisaties of van min of meer 
‘officiële’ vertegenwoordigers van
Israël en de Palestijnse beweging. 
Deze contacten kwamen soms 
voort uit bemiddeling van bui-
tenlandse organisaties of van (ver-
tegenwoordigers van) buitenlandse 
regeringen. In hoeverre ze van 
het begin af ook plaatsvonden 
op instigatie van de Israëlische 
regering zelf, was niet altijd dui-
delijk. Maar in veel gevallen was 
men er in regeringskringen wel 
van op de hoogte - ook al  wa-
ren zulke contacten een tijd
lang ‘officieel’ verboden. 
Zoals gezegd, het fijne van veel van 
de contacten op topniveau weten 
we nog steeds niet. Ik zal daar niet 
diep op ingaan, maar het verder 
vooral hebben over contacten tussen 
Joden en Arabieren en Israëli’s en 
Palestijnen op het ‘middenniveau’, 
waar we veel meer van weten. Ook 
zal ik niet ingaan op de talloze 
persoonlijke contacten tussen 

In de loop van vele jaren zijn 
er op allerlei niveaus talloze 

contacten geweest tussen 
Israëli’s en Palestijnen.
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Israëli’s en Arabieren, alhoewel 
dergelijke contacten - evenals  die
op het topniveau - natuurlijk vaak
nauw zijn verweven met  die
op het middenniveau. 

Lang bestaande onderstroom
Vanaf het begin van de Joodse 
vestiging in Eretz Israël waren 
er bewegingen en organisaties 
van Joden die een betere ver-
standhouding met de Arabische 
bevolking nastreefden. Vanaf de 
jaren twintig was er bijvoorbeeld 
de beweging Brit Shalom 
(Verbond van Vrede). Daarin 
speelde Judah Magnes, een uit 
Amerika afkomstige Reform rab-
bijn die ook de eerste president 
van de Hebreeuwse Universiteit 
was, een zekere rol. Hij zou zich 
later enigszins  van de beweging 
distantiëren, maar bleef zich 
inzetten voor goede betrekkingen 
tussen Arabieren en Joden. In 
of rond dergelijke bewegingen 
waren ook bekende hoogleraren 
van de Hebreeuwse Universiteit 
actief, zoals bijvoorbeeld Hugo 
Bergmann en Martin Buber. 
Eveneens sinds de jaren twintig
waren er meer politiek georiën-
teerde bewegingen, zoals de 
‘linkse’ Hashomer Ha’tzaïr 
(De Jonge Wachter), die gelijk-
berechtiging van Arabieren en 
Joden voorstond. Deze beweging
was gelieerd aan de  kibboetsbewe-
ging Ha’Kibboets Ha'artzi en was
een van de voorlopers van de la-
tere politieke partij Mapam. 
Deze partij, die lang marxistisch 
was georiënteerd, streefde vol-
ledige samenwerking na met de 

Arabische bevolking - dit wil 
zeggen de Arabische bevolking 
binnen de grenzen van Israël van 
vóór 1967. Het was ook de eerste 
zionistische partij die Arabieren in 
haar parlementaire fractie opnam. 
Uit kringen rond Mapam zou in 
de jaren vijftig het Engelstalige 
tijdschrift New Outlook ontstaan, 
dat zich jarenlang onder leiding 
van de zeer actieve Simcha 
Flapan heeft ingezet voor ‘vrede 
en samenwerking tussen alle 
volken in het Midden-Oosten’. Het 
tijdschrift had ook buiten de kring 
van Mapam en in het buitenland 
enige steun en aanzien, maar is 
kennelijk in de jaren negentig 
opgeheven. Dit laatste illustreert 
enigszins dat deze en soortgelijke  
- hier verder niet genoemde  - 
bewegingen een betrekkelijk 
marginale rol speelden en niet  
meer dan een onderstroom waren
binnen de Israëlische maatschap-
pij als geheel. 

Nieuwe initiatieven
Toch ontstonden deels in het ver-
lengde van sommige van deze 
bewegingen, deels met andere 
deelnemers, deels op basis van 
nieuwe initiatieven nieuwe be-
wegingen en organisaties, die 
zich zouden bezighouden met 
de relaties tussen Israëli’s en
Arabieren. Ondertussen waren de 
omstandigheden wel ingrijpend 
veranderd. Met Joden en Ara-
bieren werd niet langer in de 
eerste plaats gedoeld op be-
volkingsgroepen bínnen de 
grenzen van de staat Israël, 
maar sinds de Zesdaagse Oorlog 

van 1967 óók en steeds meer 
op de bevolking van Israël in 
relatie tot die in de (bezette) 
‘gebieden’, dit wil zeggen degenen 
die steeds vaker ‘Palestijnen’ 
zouden worden genoemd: de 
bewoners van de Westelijke 
Jordaanoever en de Gazastrook.
Een belangrijk initiatief was de 
beweging Shalom Achshav (Vrede 
Nu), die ontstond in het voorjaar 
van 1978 toen 350 reserve-
officieren van het leger een brief 
aan minister-president Begin 
stuurden om erop aan te dringen 
de weg naar vrede te bewandelen. 
Na het tekenen van het vredesver-
drag met Egypte (maart 1979) 
zette Shalom Achshav zich in 
om het vredesproces gaande te 
houden en verzette zich steeds 
meer tegen het voortduren van 
de bezetting van de Westelijke 
Jordaanoever en de Gazastrook. 
De beweging beijverde zich voor 
territoriale scheiding tussen Israël 
en de Palestijnse gebieden en er-
kenning van een eigen nationaal 
bestaan voor de Palestijnen. 
Shalom Achshav speelde in 1982 
een prominente rol in de protesten 
tegen de oorlog in Zuid-Libanon, 
waar Israël zich overigens pas veel 
later (in 2000) uit zou terugtrek-
ken. Alhoewel de beweging veel 
aandacht heeft getrokken, was 
het toch vooral een beweging 
van hoger opgeleide Israëli’s 
van Westerse (Ashkenazische) 
afkomst, met maar weinig aan-
hang onder andere sectoren van 
de bevolking. Het is ook geen 
pacifistische beweging en in wezen 
zeer vaderlandslievend. Toch 
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wordt de beweging door ‘rechts Is-
raël’ en onder brede lagen van de 
bevolking gezien als ‘defaitistisch’ 
en zelfs als ‘verradelijk’. 
De beweging heeft uiteindelijk 
besloten niet als onafhankelijke 
partij aan de verkiezingen 
van 1984 deel te nemen en te-
genwoordig hoort men er niet zo 
veel meer van. Wel kan worden 
verondersteld dat de (voormalige) 
aanhangers van Shalom Achshav 
op ‘linkse’ partijen stemmen, 
zoals Shinoei (Verandering), 
Ratz (Burgerrechten) en Meretz 
(Energie), welke laatste weer een 
fusie is van de voormalige Mapam, 
Ratz en een deel van Shinoei. 
Er waren ook andere, soortgelijke 
bewegingen, zoals bijvoorbeeld 
Netivot Shalom (Paden naar 
Vrede), een gematigd religieuze 
beweging van dienstplichtige 
studenten tijdens de Libanese 
oorlog (1982). Verder waren er 
individuele activiteiten, zoals 
die van Abie Nathan, die (in 
Nederland) een radiozendschip 
kocht, waarmee hij jarenlang 
buiten de territoriale wateren 
vredesboodschappen uitzond, en 
Uri Avnery, een uitgever en jour-
nalist, die sinds de jaren vijftig 
tot de dag van vandaag allerlei 
vredesinitiatieven ontplooide en 
enige malen met een splinterpartij 
een zetel in het parlement 
innam (1965-73 en 1979-81). 

Ups en downs
Tot nog toe heb ik het vooral gehad 
over bewegingen en initiatieven 
om tot een betere verstandhouding 
- en uiteindelijk tot vrede - tussen 

Israëli’s en Arabieren/Palestijnen 
te komen, maar nog niet over 
de contacten zelf. Het is echter 
duidelijk dat deze initiatieven op 
tal van wijzen ook tot feitelijke 
contacten tussen Israëli’s en 
Palestijnen hebben geleid. 
Allereerst brachten activiteiten, 
zoals van Mapam en sommige kib-
boetsbewegingen verschillende vor-
men van samenwerking teweeg tus-
sen Joodse en Arabische bewoners 
van het land - op lokaal en 
regionaal niveau, politiek, tussen 
jeugdbewegingen, tussen scholen, 
enzovoort. Ook al moet men van de 
omvang van deze samenwerking 
geen overdreven voorstelling 
maken, het droeg soms wel bij 
tot een betere verstandhouding 
tussen Joden en Arabieren. 
Er waren contacten tussen 
(vertegenwoordigers van) orga-
nisaties en bewegingen, die 
konden bijdragen tot beter be-
grip van elkaars standpunten. 
Dergelijke contacten en de daaruit 
voortvloeiende relaties waren 
duidelijk onderhevig aan ups en 
downs. Vooral in perioden van 
oorlog en toegenomen terreur 
(de twee Intifada’s) was er wei-
nig contact en meestal nog 
minder begrip. Maar er waren 
ook gebeurtenissen, waar hoop 
ontstond op betere relaties. Twee 
daarvan wil ik hier kort noemen, 
mede omdat ik daar zelf enigszins 
bij betrokken ben geweest. 
In november 1977 vond in een 
hotel in Tel Aviv een symposium 
plaats ter gelegenheid van het 
twintigjarig bestaan van het al 
genoemde tijdschrift New Outlook. 

Er waren veel prominente Israëli’s 
aanwezig, vooraanstaande Pales-
tijnen (waaronder de ook toen al 
bekende professor Edward Saïd) en 
allerlei buitenlanders (waaronder 
de vroegere Franse minister-
president Pierre Mendes-France 
en de voormalige onderminister 
van buitenlandse zaken van de 
Verenigde Staten, George Ball). 
Op een van de zittingen werd 
bekendgemaakt dat de volgende 
dag (19 november) de president 
van Egypte, Anwar Sadat, per 
vliegtuig in Israël zou arriveren 
als ouverture tot een vredesoverleg 
tussen beide landen. Het bericht 
sloeg in als een bom en ik herinner 
me levendig hoe die zaterdagavond 
de deelnemers aan het symposium 
geëmotioneerd op het dak van het 
hotel hebben staan juichen toen het 
vliegtuig met Sadat overvloog. Het 
symposium verliep verder in een 
haast euforische sfeer, er was veel 
begrip over en weer en een algehele 
vrede in het Midden-Oosten leek 
nabij. Echter na het vredesverdrag 
tussen Egypte en Israël (maart 
1979) stagneerde het overleg. 
Er kwam de oorlog in Libanon 
(1982) en in december 1987 
brak de (eerste) Intifada uit. De 
euforie was inmiddels verdwenen 
en vrede leek verder dan ooit. 
Toch groeide in het begin van de 
jaren negentig nieuwe hoop toen er 
- aanvankelijk via tussenpersonen 
- nieuwe contacten ontstonden 
tussen vertegenwoordigers van 
Israël en het Palestijnse Gezag. 
Deze contacten zouden leiden tot 
de Oslo-akkoorden en vervolgens 
tot een Verklaring van Principes, 

Vervolg 'De bevolking van Israël 23'
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die op 13 september 1993 op 
het bordes van het Witte Huis 
in Washington werd getekend 
door Rabin en Arafat. Rond 
deze onderhandelingen waren er 
opnieuw tal van contacten tussen 
Israëli’s en Palestijnen - niet alleen 
op het hoogste niveau, maar vooral 
op het middenniveau. Want op dit 
middenniveau moesten dingen 
verder worden uitgewerkt en 
geregeld. Er  was direct overleg 
tussen functionarissen van Israël 

en het Palestijnse Gezag, er 
groeide wederzijds vertrouwen en 
er ontstonden zelfs persoonlijke 
en amicale relaties tussen mensen 
die met elkaar onderhandelden. 
Ook aan deze periode van 
nieuwe hoop kwam een eind. 
Op 4 november 1995 werd Ra-
bin vermoord, er kwam een 
andere (‘rechtse’) regering in 
Israël, het overleg tussen de la-
tere minister-president Barak 
en voorzitter Arafat in Camp 

David (zomer 2001) en opnieuw 
in begin 2002 leidde tot niets 
en inmiddels brak in september 
2001 de tweede Intifada uit. Pas 
na de ontruiming van de Joodse 
nederzettingen in de Gazastrook 
in de zomer van 2005 ontstond 
een enigszins nieuwe situatie, die 
echter niet louter hoop, maar ook 
bitterheid bij veel Israëli’s bracht. 

Toch voortgaande contacten
Behalve directe contacten tussen 
Israëlische en Palestijnse politici 
van het ‘tweede échelon’, die on-
danks alles blijven doorgaan, 
zijn er ook op andere niveaus 
nog steeds contacten tussen 
Joodse en Arabische Israëli’s en 
tussen Israëli’s en Palestijnen. 
Zo verschijnt al een jaar of twaalf 
de Palestine-Israel Journal, een 
onafhankelijk tijdschrift van Pales-
tijnse en Israëlische geleerden en 
opiniemakers, dat beoogt licht te 
werpen op de ‘complexe kwesties 
die Israëli’s en Palestijnen 
scheidt’. In dit tijdschrift wor-
den ongebonden en kritische 
analyses gepresenteerd, die deze 
problematiek verduidelijken. 
In het Arabisch-Israëlische dorp 
Sachnin (in Galilea) bestaat 
een gemengd voetbalteam van 
Arabieren (die zich ‘Palestijnen 
in Israël’ noemen) en Joodse 
Israëli’s, dat inmiddels binnen 
en buiten Israël een zekere 
faam en ook steun geniet, onder 
andere van de Stichting Vrede 
Maakbaar in Amsterdam èn van 
de Arabische golfstaat Katar. 
In het Arabisch-Israëlische stadje 
Kafr Ada is sinds enige tijd 

Van links naar rechts: Simha Flapan, Dan Gillon, prof. Shaul Fried-
lander, David Shaham, Inga Gibel, Sam Rubin, Pierre Mendes-
France, Menahem Begin, dr. Nahum Goldman, president Sadat.
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een multi-culturele, tweetalige 
school voor Arabische en Joodse 
kinderen onder auspiciën van 
het centrum Yad B’Yad (Hand-
in-Hand). Dit centrum had al 
eerder soortgelijke scholen in 
West-Jeruzalem en in Galilea 
en wordt mede bekostigd door de 
Nederlandse Van Leer Stichting. 
Er is in Galilea een organisatie die 
samenwerking beoogt tot stand 

te brengen tussen Arabische en 
Joodse (beginnende) ondernemers, 
gefinancieerd door een bekende 
Israëlische zakenman. Er zijn tal 
van samenwerkingsverbanden 
tussen Israëlische en Arabisch/
Palestijnse kunstenaars, filmma-
kers, wetenschappelijke onder-
zoekers en wat al niet meer. 
Inderdaad, in het totale kader van 
de Israëlisch-Arabisch/Palestijnse 

Vervolg 'De bevolking van Israël 23'

relaties zijn het betrekkelijk mar-
ginale initiatieven en activiteiten. 
Het zijn voor een deel haast 
spreekwoordelijke druppels op 
een gloeiende plaat. Toch kunnen 
deze en dergelijke contacten 
het begin vormen van een infra-
structuur die nodig is om ooit tot 
betere verhoudingen te komen. 
Het is misschien waar dat veel 
initiatieven tot samenwerking 
en contacten vooral van Joods-
Israëlische kant zijn gekomen. Dit 
heeft te maken met de grote mate 
van asymmetrie, die zo kenmerkend 
is voor de betrekkingen tussen 
Israël en de Arabieren/Palestijnen. 
Maar het is niet helemáál 
waar. Soms komen initiatieven 
ook van ‘de andere kant’.  
Van dit laatste wil ik tot slot 
één voorbeeld geven - gruwelijk 
en tegelijkertijd ontroerend. Het 
gruwelijke: begin november van 
dit jaar werd op de Westelijke 
Jordaanoever, in Jenin, een 12-
jarige Palestijnse jongen door een 
Israëlische soldaat doodgeschoten 
- hij speelde op straat met een 
‘echt’ lijkend speelgoedgeweer. Het 
ontroerende: de ouders besloten de 
organen van de jongen te doneren 
aan patiëntjes in Israëlische kin-
derziekenhuizen. Zijn hart ging 
naar een 12-jarig Druze-meisje, 
de lever werd verdeeld tussen twee 
zes maanden oude Joodse baby’s en 
de longen gingen naar een jongen 
van vijf en een meisje van vier. Het 
is een gruwelijk, ontroerend, maar 
óók indrukwekkend en hoopgevend 
bericht over Palestijnen en Israëli’s. 

"So finally we have met ... in Jerusalem", zegt president Sadat tegen 
dr. Nahum Goldman, gedurende de vergadering met de New Outlook 

delegatie.

Uit: Sadat's telegram aan het Symposium.
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Taal en woorden kunnen heel erg 
tendentieus zijn. Demagogie is 
een gevaarlijk wapen. Het enge 
ervan is dat de mens niet in de 
gaten heeft dat hij wordt misleid. 
Langzaam wordt je een mening 
opgedrongen. Het gaat net als in 
de economie: bij een plotselinge 
inflatie schrikt iedereen wakker, 
bij een langzame inflatie slaapt 
ieder rustig verder en treft geen 
maatregelen...

Waar ik op doel, zijn woorden 
als ‘fundamentalisten’, ‘fanatici’ 
en ‘gedrevenheid’. Is het per se 
slecht om een fundamentalist te 
zijn? Of een gedreven fanaticus? 
Het zijn vandaag de dag bijna 
scheldwoorden geworden. 
Maar is het zo fout als een 
mens fundamenteel strijdt 
voor gerechtigheid en dat hij 
daar fanatiek en gedreven mee 
bezig is? En is het soms goed 
als iemand gedreven fanatiek 
en bijna fundamenteel met alle 
winden meewaait? Ook met de 
verkeerde? Niet fanatiek zijn 
en niet principieel kan ook tot 
rampen leiden!

Tijdens Chanoeka, het inwij-
dingsfeest, gedenken wij de 
strijd van de Maccabeeërs. Een 
klein fanatiek en gedreven 
groepje Joden dat fundamenteel 
weigerde om deel te nemen aan 
een Griekse samenleving die 
intolerantie predikte. Voor licha-
melijk en verstandelijk gehan-
dicapten was er geen plaats in 
die Griekse, zogenaamd hoog-
staande, cultuur. Het lichaam 

moest mooi zijn, de gymnasia, 
de sportscholen, sproten uit de 
grond. 
De afgodendienst stond centraal 
en het niveau van tolerantie ten 
opzichte van andersdenkenden 
was afgedaald tot het nulniveau. 
Natuurlijk waren niet alle 
Grieken gedreven, ook dat 
waren maar enkelen. Maar 
de grote meerderheid muntte 
uit in fanatiek zwijgen en in 
fundamenteel toekijken en zo 
nodig gedreven meedoen als 
er even wat druk kwam op de 
intolerante Hellenistische ketel. 
Ook de meerderheid van de Joden 
dorstte geen stelling te nemen en 
participeerde dus feitelijk in het 
mensonterende Hellenistische 
denken door het passief/actief te 
laten gebeuren.

Helaas is deze geschiedenis verre 
van geschiedenis. We hoeven 
niet eens terug te blikken naar 
de jaren ’40 –’45. Kijk gewoon 
nu rond in de wereld en zie hoe 
akelig actueel die Chanoeka-ge-
schiedenis is.

Begrijpt u mij niet verkeerd: 
ik veroordeel gedreven, 
fundamentalistische fanatici 
volledig wanneer zij door ver-
keerde en levensgevaarlijke 
zienswijzen worden gedreven. 
Maar ik ben niet principieel 
tegen gedrevenheid! Niet-bezield-
zijn of principieel aan-de-kant-
blijven-staan kan minstens net zo 
gevaarlijk en bedreigend zijn.
Dat kleine groepje fanatieke 
Joden dat vasthield aan Tora 

Over gedrevenen en fanatici
door Binyomin Jacobs, Hoofdrabbijn

en Traditie heeft niet alleen een 
dappere strijd geleverd en met 
G’ds hulp overwonnen, maar 
heeft ervoor gezorgd dat het 
Joodse volk uiteindelijk heeft 
overleefd, tot vandaag de dag, 
ondanks alles.
De lichtjes van de Menora 
verkondigen dat een zuivere 
inzet, hoe klein ook, mits het 
voortkomt uit een gezond en 
humaan systeem, overwint. 

Als wij dadelijk de Menora weer 
zien branden, laten wij dan 
geïnspireerd raken om gedreven, 
fanatiek en fundamenteel te 
vechten voor gerechtigheid en 
gelijkheid, voor de echte sjalom. 
Want die kent aan ieder mens 
een plaats toe om in vrede te 
leven, zonder onderscheid en 
met het recht om van mening te 
verschillen als die afwijkende 
mening ruimte laat voor anderen 
en andersdenkenden.

Namens Rabbinaat en Bestuur 
van het IPOR wens ik u nog vele 
jaren Chanoeka.
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Sinds het einde van de jaren 
zestig is de schrijver Amos Oz, 
geboren in 1939 in Jeruzalem, 
een zeer verdienstelijk schrijver 
van modern-Hebreeuwse lite-
ratuur, maar zijn nieuwste 
boek kan zonder meer worden 
beschouwd als de kroon op zijn 
lange schrijverscarrière. Het 
verhaal van liefde en duisternis 
neemt de lezer mee naar het 
Jeruzalem van de jaren veertig 
in de vorige eeuw, een stad die in 
de nadagen van het Britse bewind 
en de oprichting van de staat 
Israël een kleine, maar boeiende 
Joodse bevolking kende. Talrijke 
geleerden zoals Martin Buber 
en Gersjom Scholem maar ook 
kunstenaars zoals de schrijver en 
Nobelprijswinnaar Agnon  woon-
den daar, mannen van faam met 
een duidelijke achtergrond in de 
Europese cultuur en literatuur.  

De Klausners
Amos Oz kwam zelf uit een familie 
met een Russische achtergrond: 
zijn vader heette Jehoeda Arjee 
Klausner, die in 1933 met zijn 
ouders naar Palestina was 
gekomen. De Klausners kwamen 
oorspronkelijk uit Odessa maar 
daarvoor kwamen ze uit Litouwen. 
De lezer wordt uitvoerig over 
oma Sjlomiet geïnformeerd, 
zoals over de gevleugelde zin die 
zij uitsprak bij haar aankomst 
in het land: ‘De Levant is vol 
microben’. Deze vrouw had een 
dermate sterke smetvrees dat zij 
uiteindelijk in het zoveelste hete 
bad is bezweken, volgens Oz aan 
‘een overmaat aan hygiëne’. De 

beschrijvingen die Oz aan zijn 
familie wijdt, vormen prachtige 
schetsen die op het punt van hun 
belezenheid en gestudeerdheid 
soms wat overtrokken aandoen: 
bijna iedereen was dichter of 
schrijver of onderzoeker of filosoof 
of wereldverbeteraar. Toch lijkt 
Oz daarmee de werkelijkheid 
dicht te benaderen: zijn oom Josef 
Klausner heeft inderdaad furore 
gemaakt met een curieus boek 
over de Joodse achtergronden van 
Jezus van Nazaret en een tweede 
boek met de titel Van Jezus tot 
Paulus, zeer ongebruikelijke stu-
dies in die dagen. De bezoeken van 
de jonge Amos aan oom Josef en 
tante Tsipora zijn zo gedetailleerd 
beschreven, dat de lezer het idee 
heeft samen met de schrijver 
in de studeer- of woonkamer 

te zitten van hun woning in 
de wijk Talpiot temidden van 
vele bijzondere gasten en hon-
derden studie- en leesboeken. 
De verwevenheid van deze men-
sen met hun Oost-Europese 
achtergrond, hun Russische taal 
en hun persoonlijke lotgevallen, 
wordt door Oz meesterlijk verteld.  

De Mussmans
Hun nieuwe levenssituatie in 
Jeruzalem wordt gekoppeld aan 
de politieke ontwikkelingen in 
de stad, maar Oz verliest de 
rode draad niet uit het oog en 
voert in het twintigste hoofdstuk 
zijn moeder ten tonele: Fanja 
Mussman met wie zijn vader 
in 1936 kennismaakte. Het is 
alsof de camera zwenkt in de 
richting van de moeder van Oz, 

Amos  Oz, Een verhaal van liefde en duisternis
door Wout van Bekkum 

Amos met zijn ouders
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haar grootouders en haar ouders, 
allen afkomstig uit de Poolse stad 
Rovno. Het bijzondere van zowel 
de Klausner- als de Mussman-
familie is hun interesse voor 
het zionisme. Omdat de Poolse 
universiteiten niet open stonden 
voor Joden werd Fanja naar 
Praag gestuurd om filosofie en 
geschiedenis te studeren, maar 
vanwege de toenemende anti-
Joodse stemming verruilde zij 
Praag voor Jeruzalem. Waarom 
zij dit deed, wat zij in Jeruzalem 
hoopte te vinden en wat ze uit-
eindelijk gevonden heeft, dat is 
wat Oz het meeste interesseert. 
Ook is Oz gevoelig voor het feit 
dat binnen één familie sommige 
gebeurtenissen zich lijken te 
herhalen: zijn eigen dochter 
Fanja koos dezelfde studie als 
haar grootmoeder indertijd. 

Belangrijkste thema
Het hoofdthema van deze ver-
telling komt nogal onverwacht, 
in de vorm van brieven van een 
vriendin die vele jaren later een 
aantal persoonlijke opvattingen 
over Oz’ moeder op schrift had 
gesteld naar aanleiding van de 
meest ingrijpende gebeurtenis 
in het leven van Oz: zijn moeder 
had begin 1952 een einde aan 
haar leven gemaakt toen hijzelf 
nog maar twaalf jaar oud was. De 
vraag naar het waarom hiervan 
is het grote thema van dit boek, 
een vraag die Oz in zijn eerdere 
boeken niet durfde aan te spreken 
maar die na lezing van dit boek 
toch al aanwezig bleek in zijn 
voorlaatste boek Dezelfde zee. 

Oz schildert het karakter en het 
gedrag van zijn moeder tegen de 
achtergrond van de spanningen 
in Jeruzalem, het vertrek van 
de Britten, de stemming in de 
Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties in november 
1947, de belegering van de 
stad, het uitroepen van de staat 
en de daaropvolgende oorlog.  

Opvallend is hoe Oz de toenemende 
vijandigheid beschrijft tussen 
Joden en Arabieren aan de hand 
van een dodelijk gewond geraakt 
Arabisch buurjongetje. Op andere 
momenten is Oz ronduit komisch 
als hij zijn ontmoeting met David 
Ben-Goerion vertelt. Ben-Goerion 
had zichzelf tot een groot kenner 
van Spinoza uitgeroepen en ont-
leende daaraan naar zijn eigen 
zeggen zijn grote kalmte. Intussen 
sloeg hij in aanwezigheid van een 
volle zaal met belangstellenden 
met de vuisten op tafel en bul-
derde met luide stem tegen de 
jonge Oz, die in deze episode 
de menselijke trekjes van 
deze bijna mythische eerste 
premier van Israël benadrukt. 
Iedereen en alles wordt door 
Oz beschreven met een groot 
invoelvermogen die de lezer 
meevoert naar de gedachte dat 
alle verhalen autobiografisch 
bedoeld zijn. Ook en juist op dit 
punt gaat Oz in door de lezer een 
spiegel voor te houden: ‘Wees geen 
slechte lezer die van de schrijver 
verlangt dat hij het verhaal voor 
hem afpelt ... Wie de kern van 
het verhaal zoekt in de ruimte 
tussen het werk en degene die het 

geschreven heeft, vergist zich: het 
is erg de moeite waard om niet 
te zoeken in het gebied tussen 
het geschrevene en de schrijver, 
maar in het gebied tussen 
het geschrevene en de lezer’. 
 
Liefde als sleutelwoord
Een verhaal van liefde en 
duisternis is met veel liefde en 
grote kundigheid geschreven en 
documenteert zeer omvattend 
hoe een talentvolle literator 
als Oz de dood van zijn moeder 
heeft proberen te verwerken. 
Liefde is het sleutelwoord in 
zijn persoonlijke geschiedenis 
en dat van enkele prominent 
uitgetekende familieleden en hun 
liefde voor Europa en de Europese 
literatuur. Allen koesterden een 
stil verlangen naar een oude 
vertrouwdheid die in het nieuwe 
land zo moeilijk bleek te realiseren, 
alle idealisme ten spijt. Over het 
hele verhaal hangt een schaduw, 
die Oz als duisternis betitelt: 
de letterlijke duisternis van de 
stad Jeruzalem waar elektriciteit 
jarenlang een spaarzaam goed 
was, de duisternis van het noodlot 
binnen de familie en de duisternis 
van iets wat hij als kind opvatte 
als verraad tussen zijn vader en 
moeder, toen hij ontdekte dat 
zijn vader een vriendin had. De 
titel is ook daarom bijzonder 
treffend voor een fabelachtig 
mooi boek dat ik de lezers van 
JaGDaF van harte aanbeveel. 

Uitgeverij De Bezige Bij, 2005, 
vertaald door Hilde Pach 
Prijs: € 29,90 
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Joodse Groningers van Weleer
Betsy Nort (1874 - 1946)

door René S. de Vries

Tiende Stelling:
“De Romeinse vrouw die met een 
filius familias huwde, kwam in 
handen van diens vader”, zei tante 
Betsy. En dat zei ze niet zo maar!
Tante Betsy was nog mispoge 
van mij. Kijk dat zat zo: Mijn 
overgrootmoeder bekend als 
Oma Catootje (Nort), geboren 
in 1841 en op 90 jarige leeftijd 
overleden, had een nichtje en 
dat was Betsie Nort. Zij was de 
dochter van Joseph Isaac Nort, 
de broer van Oma Catootje.  
Oma Catootje is in 1932 de ge-
schiedenis ingegaan met het ge-
zegde: ”Je moet goed banaat eten 
kind”. Ongetwijfeld bedoelde zij 
banaan. Al dit exotische fruit was 
eigenlijk nog maar net in Europa 
bekend vandaar dat ze dit niet 
goed kon onthouden. Maar zij leeft 
voort bij ons in de hele familie als 
‘propagandiste van exotisch fruit’!   
Betsy Nort was geboren uit de 
relatie van Joseph Isaac Nort 
en Wilhelmina van der Wijk.
Beide ouders zijn overleden 
en begraven te Groningen. 
Hun grafstenen zijn  aan de 
Moesstraat terug te vinden. 
(Website:
historiejoodsgroningen.nl/
database onder de nrs.  120449 
en 110141.)

Actief in de vrouwenbeweging ont-
staat er een hechte vriendschap 
met Aletta Jacobs. Samen hebben 
ze menige spreekbeurt vervuld. 
Memorabel is hun gezamenlijke 
tocht te voet van Hoogezand 
naar Veendam. “Is het nog ver“ , 
vraagt Betsy aan Aletta als ze bij 

Tripscompagnie zijn. “We zijn al 
bijna op de helft” antwoordt Aletta 
monter. “Ik hoop dat de zaal niet 
weer vol zit met allemaal kerels 
die te veel op hebben”, zegt Betsy.  
Diep in de nacht, nat en verkleumd 
komen ze in Veendam aan. 
(Zie: Herinneringen uit 1924 ge-
schreven door Aletta Jacobs.)  

Tante Betsy was altijd al een groot 
liefhebber van Scandinavische 
literatuur, vele vertalingen staan 
dan ook op haar naam. In deze 
literatuur kwamen de gevoelens 
van de vrouw heel indringend 
aan bod, zij het dat dit gezien in 
de ogen van onze tijd slechts een 
fractie was. Zo zijn er romans 
waar pas op pagina 356 een war-

me handdruk van beide geliefden 
leidde tot een hoge mate van 
bevrediging. Zo leerde ze Gerrit 
Pieter uit Hoogeveen kennen. 
Ook iemand die zich bezighield 
met Scandinavische literatuur. 
Hij was een graanhandelaar 
uit Hoogeveen, Gerrit Pieter 
Bakker genaamd. Ze is 30 jaar 
als ze in 1904 trouwt met deze 
twee jaar oudere Gerrit Pieter. 
Gezien de korte periode tussen 
kennismaking en huwelijk ver-
moed ik dat de relatie op pagina 
200 reeds beklonken was. Pas 
als  Betsy getrouwd is gaat ze in 
1908 naar de Rijksuniversiteit 
Groningen om rechten te stu-
deren. Ze betaalt een bedrag 
van ƒ 200.-  bij inschrijving. Een 
kapitaal bedrag voor die tijd. 
Voor velen zelfs een jaarinkomen! 
Haar studie verloopt voortreffelijk 
hetgeen zes jaar later dan ook 
uitmondt in een promotie op 
25 juni 1914. Haar proefschrift 
draagt de titel Rechtspositie 
van de vrouw in Duitschland, 
Zwitserland, Engeland, Frankrijk 
en Nederland. Voor het eerst 
in de geschiedenis van de RUG 
werd er een echt proefschrift, 
van maar liefst 370 pagina’s 
gepresenteerd door een vrouw!  

Het is 1919 als ze voor mijn 
grootmoeder Dina Polak (een vol-
le nicht van haar) een rekwest 
tot bewindvoering indient. 
Dina’s man is ernstig ziek ge-
worden en kan de zaak – een 
groothandel in woningtextiel 
– niet meer voortzetten.  
Als voorvechter voor de ‘vrouwen-

Vriendin van Aletta Jacobs; 
rechtenstudie aan de RUG 
en tenslotte een promotie.
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kiesrechtbeweging’ heeft Betsy 
Nort een indrukwekkende 
staat van dienst en heeft ze 
dui delijk, ook internationaal, 
een doorbraak bewerkstelligd.  
Ook politiek was ze zeer actief; 
en ze heeft zelfs op landelijk 
ni veau zeker naam gemaakt. 

In 1938 overlijdt haar man Gerrit 
Bakker. Donkere wolken pakken 
zich samen boven Europa en  
Betsy Nort wordt op transport 
ge steld. Ze komt terecht in
The resienstadt, overleeft de oorlog 
en komt terug naar Nederland. 
Een jaar later echter overlijdt 

ze te Utrecht op 23 mei 1946. 
Haar ideeën, inzet en activiteiten 
zullen door de eeuwen heen na-
klinken tot in lengte van jaren! 
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Enig idee wat ‘Hei je veel 
beheime aan de sjok?’ betekent? 
Welke beroemde Groningse 
Jood zijn lange carrière begon 
met alleen maar een beetje te 
‘maggelen’? Hoe de stem van 
Julia Culp nou eigenlijk klonk? 
Of wie de Ziener van Lublin en 
Freuchen Gans waren? Het is 
allemaal te vinden op de nieuwe 
website www.joods-leven.net.
De site werd in oktober door 
burgemeester Jacques Wallage 
officieel in gebruik genomen. 

Amsterdam, Berlijn, War-
schau.
De joodse geschiedenis van die 
steden is al uitgebreid gedo-
cumenteerd en beschreven. Ook 
op het internet is over die ‘joodse’ 
steden veel gepubliceerd. Maar de 
mediene in Nederland, Duitsland 
en Polen komt er bekaaid af. En 
dus ook Groningen. Natuurlijk, 
de Stichting Historie Joods 
Groningen en de Groninger 
Archieven hebben in de afge-
lopen jaren op hun website 
veel over joodse geschiedenis 
geschreven. Maar www.joods-
leven.net bevat nóg meer. 

De website is een paar jaar ge-
leden begonnen als initiatief 
van het Joods Museum in het 
Westfaalse Dorsten. Nadat de 
archief- en mediadienst Landes-
medienzentrum in Münster erbij 
betrokken werd, begon de zaak 
echt goed te lopen. Deze dienst 
haalde een subsidie van de EU 
binnen voor een educatieve web-
site voor scholieren over joodse 

geschiedenis buiten de grote 
steden in drie Europese landen. 
Vervolgens werden de Stichting 
Folkingestraat Synagoge, het 
Joods Museum Westfalen en 
de culturele instelling Brama 
Grodzka / Teatr NN in Lublin 
(Polen) gevraagd hieraan mee 
te werken. Later kwamen daar 
nog de Groninger Archieven 
bij, vanwege de daar aanwezige 
expertise op het gebied van de 
joodse geschiedenis in Groningen. 
 
Het resultaat is een website waar-
op veel aandacht besteed wordt 
aan het vroegere dagelijks leven 
van Joden, hun beroepen, religie 
en cultuur. Interessant is daar-
bij dat de site de mogelijkheid 
geeft de afzonderlijke historische 
ontwikkelingen in Groningen, 
Dorsten (Westfalen) en Lublin 
met elkaar te vergelijken aan 
de hand van per regio vijftien 
zeer uiteenlopende artikelen. De 
artikelen zijn onderverdeeld in 
de thema’s religie en gemeente, be-
roepen, dagelijks leven en cultuur, 
migratie en zelfbeeld. Zo is op 
de site na te gaan wanneer de 
eerste Joden zich in de drie regio’s 
vestigden. Of hoe het emancipatie- 
en integratieproces van Joden 
in de negentiende eeuw verliep. 

Overigens zijn alle artikelen in 
de drie betreffende talen te lezen.  

Groningen
De Groningse ‘afdeling’ van de 
website verschijnt in beeld door 
bovenaan de beginpagina ‘Gro-
ningen’ aan te klikken. De histo-
ricus Bert Schut, werkzaam bij 
de Groninger Archieven, schreef 
artikelen over onder meer de 
emancipatie van de Joden, Joden 
in de kledingindustrie en over 
orthodoxie versus zionisme.  
Veel wetenswaardigheden bevat-
ten ook zijn artikelen over de 
familie Hildesheim (‘Van War-
schau naar Groningen’) en jood-
se sportverenigingen in de stad 
Groningen (‘Ontspanning en in-
spanning in eigen kring’).     
De Stichting Folkingestraat Syna-
goge leverde een aantal biogra-
fische artikelen.  
Uit ‘Jozef Israëls: van “maggelaar” 
tot 19e eeuwse Rembrandt’ 
valt onder meer te leren dat 
de jonge Jozef, geboren aan de 
Vismarkt in Groningen, volgens 
zijn familie alleen maar een 
beetje zat te maggelen (Gronings 
voor krabbelen of knoeien) 
toen hij zijn eerste (van talent 
getuigende) tekeningen zat te 
maken. Tegenwoordig hangt 
in de kamer van de Israëlische 
premier in de Knesseth een schil-
derij van Israëls.  

Dergelijke roem verwierf ook 
de in de Folkingestraat geboren 
zangeres Julia Culp. Op het hoog-
tepunt van haar zangcarrière 
trad zij op voor de Duitse keizer 

Joodse geschiedenissen
uit Groningen, Westfalen en Lublin

 op nieuwe website

door Marcel Wichgers

Dankzij Europese subsidie 
was er geld voor een educa-
tieve website voor scholieren 

over Joodse geschiedenis.
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en de Amerikaanse president, zo 
is te vinden in ‘Julia Culp: van 
jodenbuurt tot Witte huis’. Culps 
stem is via de website te horen. 
Dat is mooi meegenomen, want 
cd- of plaatopnames van haar 
zijn helaas niet meer te koop. 
Het verhaal ‘Clara Asscher-
Pinkhof: rebelse rabbijnsvrouw’ 
valt een beetje uit de toon omdat 
Clara niet in Groningen geboren 
is. Maar anders dan Culp en Is-
raëls is zij voor het joodse leven 
in de Stad van groot belang ge-
weest, ook na de dood van haar 
man, opperrabbijn Avraham 
Asscher in 1936. Duidelijk wordt 
beschreven dat Clara zich niet 
gelukkig voelde als rabbijnsvrouw 
die een voorbeeld moest zijn voor 
de joodse gemeenschap. ‘s Avonds 
was er niets prettigers dan haar 
lange haar weer los te maken 
en het te borstelen, bekende 
ze later in haar autobiografie 
Danseres zonder benen. 
Gedeeltelijk biografisch is het ar-
tikel over ‘Jiddisch schmusende 
veehandelaren op het Groninger 
platteland’. Daarin wordt ook 
het tragische lot beschreven van 
de laatste Joodse veehandelaar 
in Bedum, Jozef Meijer en zijn 
vrouw Regina Meijer-Cohen. 
Hun dochter Lotty, in 1936 ge-
storven aan tuberculose, ligt 
begraven op de Selwerderhof.  

Lublin
Ook de joodse geschiedenis van 
Westfalen en Lublin wordt op de 
website uitgebreid beschreven. Bij 
de afdeling Lublin (het ‘Jeruzalem 
van het Koninkrijk Polen’) ont-

breekt natuurlijk de Jiddische 
schrijver Isaac Bashevis Singer 
niet. In zijn jeugd woonde hij een 
paar jaar in de buurt van Lublin. 
En veel van zijn bekendste werken 
spelen zich af in of in de buurt van 
deze Oost-Poolse stad. Een van 
zijn beste werken is bijvoorbeeld 
De Magiër van Lublin.  
Ontroerend is het artikel ‘De een-
zame waterput’. Midden op het 
enorme busstation aan de rand van 
het centrum van Lublin staat nog 
steeds deze waterput, ongebruikt 
en door iedereen voorbijgelopen. 
Wat haast niemand meer weet, 
is dat deze put tot in de Tweede 
Wereldoorlog het verste punt 
markeerde van de Szerokastraat, 
de langste straat in de joodse wijk 
van Lublin. Vijftigduizend Joden 
woonden er. Totdat de bezetter 
de wijk met de grond gelijk 
maakte en de bewoners naar het 
nabijgelegen Majdanek bracht. 
Nu is er alleen de bron nog.    
De Szerokastraat is overigens 
de straat waar ‘De Ziener van 
Lublin’ halverwege de 18e eeuw 
zijn mystiek-religieuze centrum 
stichtte. Deze Jakub Icchak 
Horowitz, leerling van de beroem-
de rabbi Elimelech en belangrijk 
figuur in het chassidisme, wordt 
gezien als de beroemdste rabbijn 
in de geschiedenis van Lublin.  

Westfalen
Bij afdeling Westfalen vallen twee 
biografieën op van twee sterke 
Joodse vrouwen: Freuchen Gans 
en Jeannette Wolff. Freuchen 
Gans (1570-1630) stamde uit 
een gerespecteerde Joodse fa-

milie. ,,Haar intelligentie en 
doorzettingsvermogen waren op-
merkelijk”, meldt de website. Ze 
kon lezen en schrijven en was - 
ook heel bijzonder voor die tijd -
succesvol zakenvrouw.  Een 
waardige opvolgster in de mo-
derne tijd was Jeannette Wolff 
(1888-1976) uit Bocholt. Zij was 
de belangrijkste naoorlogse vrou-
welijke Duits-joodse politicus. 
Ze kwam in 1951 voor de SPD 
in de Bondsdag en werd in 1965 
vicevoorzitster van de Zentralrat 
der Juden in Duitsland. Met Bijbel 
en Bebel (August Bebel, 1840-
1913, socialistische politicus en
 medeoprichter van de SPD), zo kan 
haar maatschappelijke carrière 
dan ook gekenmerkt worden. 

Naast deze artikelen bevat 
www.joods-leven.net nog een 
handige joodse woordenlijst (in 
drie talen!) en een tijdbalk waarop 
de ontwikkelingen in de joodse 
geschiedenis van Groningen, 
Westfalen en Lublin te zien zijn. 
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Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Omdat we dit jaar het eerste 
kaarsje in de chanoekia aanste-
ken op eerste Kerstdag en het dan 
ook al snel Oud en Nieuw is en 
heel veel mensen oliebollen gaan 
bakken, heb ik voor u een zeer 
smakelijk en origineel chanoeka- 
en jaarwisselingsrecept gevonden. 

Eerste avond Chanoeka, zondaga-
vond 24 Kislev 5766/25 december 
2005 zingen we het Maoz Tsoer en 
ook Sewiwon sov sov sov (zie blz. 
4). En we eten in olie gefrituurde 
lekkernijen ter herinnering aan 
dat ene kruikje olie.... U zult het 
zo langzamerhand na 18 jaar 
JaGDaF – ieder jaar opnieuw 
Chanoeka – wel weten. Mocht u 
toch niet meer precies weten wat 
zich allemaal afspeelde rond de 
geschiedenis van Chanoeka, dan 
kunt u dat op vele plaatsen vinden. 
Tegenwoordig natuurlijk ook op in-
ternet, maar niet iedereen heeft 
een computer. Misschien zijn er 
abonnees die JaGDaF bewaren? In 
Vragen over joods leven van Tlila 
Ellemers-Etzioni z.l. staat een 
duidelijk verhaal. Dit boekje heb-
ben alle (toenmalige) abonnees in 
1997 cadeau gekregen. Jom Jom 
voor de Joodse jeugd in Nederland 
van D. Hausdorff vind ik nog 
altijd een praktisch en duidelijk 

‘opzoekboek’, ouderwets, enigszins 
belerend, maar toch handig en 
zo zijn er nog vele naslagwerken 
tot en met de meer wetenschap-
pelijke Encyclopaedia Judaica. 

Ananasbeignets à la Célestine
De Israëlische auteur Daniel Ro-
gov nam dit 19e-eeuwse recept 
op in zijn column over voedsel 
en wijn in Ha’arets. Tussen 1850 
en 1878 was Célestine Benditte-
Strauss, dochter van de hoofdrab-
bijn van Lyon, eigenaar van de 
Cercle, het meest prestigieuze en 
modieuze restaurant van de stad. 
“Wat het merendeel van haar 
klanten zich niet realiseerde, 
was dat Célestine zich hield aan 
de spijswetten van het kasjroet 

en daarom nooit proefde van de 
gerechten die ze klaarmaakte.  
Ze had echter wel een passie voor 
ananas.” Roger Veldam, chef-kok 
van de Cercle, droeg verschillen-
de gerechten aan haar op en dit 
recept is bij joodse gezinnen in 
en rondom Lyon erg populair 
geworden als chanoekagerecht. 

uit: De joodse keuken, recepten 
en verhalen uit de hele wereld
door Clarissa Hyman 

Benodigheden
voor 6-8 personen
- 2 grote ananassen, geschild, 
uitgehold en in dikke plakken
- bastardsuiker voor het bestrooi-
en

Ananasbeignets
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- ca halve dl Kirsch (optioneel)
- 400 gram bloem
- 2,5 dl warm water
- 2 dl bier
- 1 eetlepel plantaardige olie
- 1 eetlepel brandewijn
- snufje zout
- 2 eiwitten, stijfgeklopt
- abrikozenjam voor het bestrij-
ken
- olie om in te frituren (bijv. ara-
chideolie)
- poedersuiker voor het bestrooi-
en. 

Werkwijze
Bestrooi de ananas met bas-
tardsuiker en sprenkel er 
vervolgens Kirsch over. Laat 
30-40 minuten intrekken. 
Zeef de bloem en kneed er met het 
water, het bier, de olie, de brande-
wijn en het zout een soepel deeg van. 
Dep de ananasschijven droog met 
keukenpapier en bestrijk ze met 
een dun laagje abrikozenjam. 
Verhit de olie en spatel intus-
sen het eiwit door het deeg. 
Doop de ananasschijven in  het
deeg en frituur ze aan beide
kanten goudbruin in olie  van
180 graden Celcius. 

Als u de moeite neemt om deze 
lekkernij klaar te maken, denk 
ik dat u een heel bijzondere 
chanoeka-avond zult hebben en 
de oliebollen op 31 december 
kunt u dan ook wel vergeten... 
Ik wens u een heel goede Chanoeka!   

De Chanoekia geeft kunstenaars de mogelijkheid in een variatie van 
stijlen te werken. Ann Sperry heeft een variatie op de menora-vorm 

gemaakt met op golven lijkende energie. Chanoeka lamp. Ann Sperry. 
Gewelfd en geverfd staal. Foto: Susan Einstein.



20 JaG17 december jaargang 19 nummer 1 DaF 16 kislew jaargang 19 nummer 1 21

Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Lydia Hagoort Het Beth 
Haim in Ouderkerk aan de 
Amstel – De begraafplaats 
van de Portugese Joden in 
Amsterdam 1614 - 1945  
Rond 1600 vestigden de ver-
schillende Portugees- Joodse 
kooplieden zich in de mi-
grantenstad Amsterdam. Al snel 
ging de groeiende sefardische ge-
meente op zoek naar een plek om 
haar doden te begraven. Na enkele 
mislukte pogingen kon in 1614 
een stuk grond worden gekocht 
in Ouderkerk aan de Amstel, op 
twee uur gaans van Amsterdam. 
Op basis van zeer uitgebreid 
archiefonderzoek beschrijft Lydia 
Hagoort de geschiedenis van 
het Beth Haim: de stichting van 
begraafplaats, de landaankopen, 
de vele ceremonieën rond sterven 
en begraven, de zorg voor de uit 
Portugal meegenomen slaven, 
de begrafeniswet van 1869, de 
maatregelen die tijdens epide-
mieën werden genomen en nog 
veel meer. Bekende sefardische 
Amsterdammers als Samuel 
Sarphati en Salomon Rodrigues 
de Miranda worden van een on-
bekende kant belicht. Ten slotte 
worden nieuwe en schrijnende fei-
ten gepubliceerd over het lot van 
de Portugees-Joodse gemeenschap 
in de Tweede Wereldoorlog.  
€ 39.- 

Flavius Josephus De Oude 
Geschiedenis van de Joden  
De Oude Geschiedenis van Jo-
den, de oudst bekende en nog 
altijd lezenswaardige en in-
drukwekkende vertelling van de 

oude Joodse geschiedenis, is een 
bewerking van de verhalen van 
het Oude Testament. Flavius 
Josephus, een Joodse priester, 
soldaat en wetenschapper die 
na de opstand van de Joden te-
gen de Romeinen in de eerste 
eeuw in Rome leefde, heeft die 
verhalen voor niet-joodse lezers 
toegankelijk willen maken.  
Daarin is hij geslaagd, en dat 
is al reden genoeg om zijn werk 
te laten voortleven. Door de ma-
nier waarop hij zijn onderwerp 
behandelt en de lotgevallen met el-
kaar heeft verweven, is Josephus’ 
werk een unieke bron van in-
formatie. Herdruk in één band. 
€ 59.95

Elie Wiesel Mijn liefde voor 
de talmoed – Portretten en 
legenden van joodse wijsheid 
Als ongeëvenaard meesterwerk 
van de joodse herinnering be-
handelt de Talmoed aspecten van 
alle menselijke activiteiten: lite-
ratuur en recht, geneeskunde en 
geometrie, parabels en spreuken, 
vragen over de zin van het leven, 
uitleg van de wet en psychologisch 
onderzoek, culturele en religieuze 
conflicten. De Talmoed is rijk 
aan portretten van rabbi’s, zie-
ners, dromers en exegeten. Zij 
openen onzichtbare poorten naar 
oude schatten en tevens naar 
de meest actuele problemen.  
Elie Wiesel overleefde als kind 
de kampen Auschwitz en Bu-
chenwald. Hij kreeg diverse li-
teraire prijzen. In 1986 ontving 
hij de Nobelprijs voor de Vrede .
Goedkope heruitgave van 

een van zijn mooiste boeken. 
€ 15,- 

John Freely De vergeten
Messias  
Het verbijsterende verhaal 
van Sabbatai Sevi, wiens mes-
sianistische beweging voortkwam
uit de mystiek van de Kabbala.  
Het geloof in de Messias die 
ooit de mensheid zal verlossen 
en de wereld zal redden is diep 
verankerd in het joodse geloof. 
In de zeventiende eeuw wordt in 
Izmir, in het Ottomaanse rijk, 
Sabbatai Sevi geboren. Deze rab-
bi is ervan overtuigd dat hij de 
langverwachte Messias is; hij 
reist door het land om volgelingen 
te verzamelen, wat hem goed af-
gaat. Zelfs wanneer Sevi zich tot 
de Islam bekeert zijn er velen die 
hem trouw blijven. Zij vormen de 
joods-islamitische sekte van de 
Dönme, die ook nu nog bestaat. De 
Dönme geloven dat Sevi niet dood 
is, maar enkel onzichtbaar en 
dat hun Messias zal terugkeren 
aan het einde der tijden.  
De vergeten Messias is een mee-
slepend en onbekend hoofdstuk uit 
de joodse religieuze geschiedenis 
dat zich afspeelt in de paleizen van 
de sultan in Istanbul, het getto 
van Venetië en Rome, de joodse 
scholen in Jeruzalem en Safed, en 
in de synagogen in Noord-Afrika. 
€ 24.90

Ruth Wisse Een reis door de 
moderne Joodse literatuur  
Wat maakt een boek tot een joods 
boek en wat zijn de grote joodse 
boeken van de twintigste en een-
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entwintigste eeuw? In Een reis 
door de moderne joodse literatuur 
geeft Ruth Wisse, een van de 
meest vooraanstaande kenners 
van de joodse letterkunde, 
ant woord op deze vragen.  
Zij neemt de lezer mee op een boei-
ende tocht door de joodse cultuur, 
taal en geschiedenis. Ze toont 
ele menten van het joodse leven 
die we hebben leren kennen in de 
grootste romans van de afgelopen 
eeuw: van Isaac Babel tot Isaac 
Bashevis Singer, van Elie Wiesel 
tot Cynthia Ozick. Wisse werpt 
een nieuw licht op geliefde en 
be roemde boeken die gezien kun-
nen worden als ijkpunten van 
de joodse identiteit: de verhalen 
en romans van Franz Kafka, 
Sho lem Aleichem, Philip Roth, 
Saul Bellow en zoveel anderen.  
€ 25,-

Heere Heeresma Een jongen 
uit plan Zuid ‘43 - ‘46   
Met dit boek sluit Heere Heeresma 
de herinneringen af die hij in het 
eer ste deel van Een jongen uit 
plan Zuid was begonnen op te 
schrij ven. Het eerste deel besloeg 
de jaren tussen 1938 en 1943. Dit 
twee de deel speelt in de drie jaar 
daar na. Heeresma zet de licht me-
lan cholieke toon voort die hij in 
het eerste deel van zijn memoires 
al voerde. In een associatieve, ui-
terst precieze stijl schrijft hij over 
zijn jeugd die samenvalt met de 
oor log, met het verdwijnen van 
het grootste deel van de joodse 
be volking uit zijn stad, met de 
komst van de Canadezen in Am-
sterdam en met de bevrijding 

van die wrede Duitse terreur.   
€ 12.50

Simon Soesan  Pita met hagel-
slag – Berichten uit Israël  
In Pita met hagelslag proeven we 
de sfeer van het dagelijks leven 
in Israël. Simon Soesan stipt op 
humoristische toon het kleine 
leed aan. Maar niet alleen leed, 
ook vrolijke gebeurtenissen in 
het Israël van alledag komen 
in zijn verhalen aan bod. En 
hij heeft hoop, tikwa. Die hoop 
legt een stevig fundament onder 
zijn verhalen en biedt de blik 
die nodig is om het kleine en 
gro te leed van het dagelijks 
le ven een plaats te geven. 
Soesan werd geboren in Beverwijk 
en woont sinds 1973 in Israël. De 
verhalen uit Pita met hagelslag 
zijn deels eerder verschenen in 
het Nieuw Israëlitisch Weekblad. 
€ 15,-

Inge Scholl De Witte Roos  
In de zomer van 1942 doken 
in verscheidene Duitse steden 
pam fl etten tegen het nationaal-
so cialisme op. Het brein achter 
de pamfl etten was de medisch 
stu dent Hans Scholl, die met 
zijn zuster Sophie en een hand-
vol vrienden tegen Hitlers fascis-
tische dictatuur in opstand 
ge komen was. Kort voordat 
Hans en zijn vrienden naar 
het oostfront gestuurd werden, 
richt ten zij de verzetsgroep Die 
weiße Rose op en verspreidden 
zij teksten door de stad.  
Toen zij weer naar München terug-
gekeerd waren, verdubbelden zij
hun inzet. De Gestapo, die 
ver onderstelde dat er ach ter 
de studentengroep een gro-
 te organisatie zat, zette een 
grootscheepse jacht in. Op 18 
februari 1943 werden Hans, 
Sophie en hun vriend Christoph 
Probst gearresteerd. Vier 
dagen later werden ze onthoofd. 
Enkele maanden later on-
dergingen andere vrienden en 
sym pathisanten hetzelfde lot.  
Inge Scholl, de zuster van Hans 
en Sophie, doet in dit boek verslag 
van het studentenverzet tegen 
Hit ler. Zij baseert zich daarbij op 
ver slagen van overlevenden en 
op documenten, op de brieven en 
dag boeken van haar broer en zus 
en op haar eigen herinneringen.  
€ 14,95
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

‘Riviervarkens’ keren terug 
naar Israël

De Israëlische wetenschappers 
van de Bar Ilan universiteit 
zijn er na een decennialange 
zoektocht in geslaagd om een 
speciale soort kosjere vis terug 
te vinden en in het geheim uit 
Iran naar Israël te transporteren. 
Het gaat om een ‘verloren’ vis, 
beter bekend onder de Latijnse 
benaming Barbus Grybus. In 
de Talmoed wordt hierover ver-
teld dat de smaak van deze vis 
lijkt op die van varkensvlees! 

In het Arabisch heet de vis Sja-
boet. Deze soort is te vinden in 
de rivieren van Irak, Syrië en 
Iran. De lengte van deze kosjere 
lekkernij kan maar liefst twee 
meter bereiken met een gewicht 
van 60 kilogram. Een dergelijk 
exemplaar werd geleverd aan Israël 
door een Iraanse handelaar in een 
container met formaldehyde. Hij 
had een half jaar nodig om deze 
vis te vinden en te bestuderen. 

Momenteel onderzoeken de Is-
raëlische wetenschappers en de 
experts van het Ministerie van 
Landbouw de mogelijkheid om 
deze soort kosjere vis in Israël 
te kweken. Naar de mening van 
verschillende analisten zouden 
de uit Iran afkomstige joden de 
grootste consumenten zijn van 
deze bijzondere vissoort. Maar 
zelfs de Israëli’s die volgens de 
regels van het kasjroet leven zou-
den ook nieuwsgierig zijn naar de 
smaak van ‘varkensvlees’. Veel 

viskwekerijen hebben daarom al 
interesse getoond om de Sjaboet 
in de toekomst te kweken.  

Vele verwijzingen naar deze vis 
zijn te vinden in de Babylonische 
Talmoed. Daarbij wordt in het 
bijzonder opgemerkt dat ver-
schillende organen van Sjaboet met 
hun smaak veel op varkensvlees 
lijken. Het is echter onduidelijk 
hoe de Chachamim achter deze 
gelijkenis met de smaak van 
varkensvlees zijn gekomen.  
De grootste middeleeuwse Tora-
commentator Rashi schreef dat de 
hersenen van deze vis smaken als 
een jong varkentje. Tevens zou de 
vis ook als ‘vervanging’ kunnen 
dienen voor mensen die het in de 
Tora zo streng ‘verboden vlees’ 
graag zouden willen proeven. 
Veel wetenschappers waren van 
mening dat onder de naam Sjaboet 
een oeroude soort vis schuilt die 
nog in bijbelse tijden in de wateren 

van de Middellandse zee leefde en 
in sommige rivieren van Europa. 
Interessant om op te merken is, 
dat in de Midrasj van Yalkoet 
Sjimoni, samengesteld in de 12e 
eeuw op basis van de eerdere Mi-
drasjim, werd verteld dat samen 
met het volk van Israël ook ze-
venhonderd ‘reine’ vissensoorten 
naar Babylon verdreven wer-
den. Alle soorten vis zijn te-
ruggekeerd, behalve de Sjaboet 
– hij zal echter in de toekomst 
terugkeren, aldus AEH-News.
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Tsedoke met belletjes – Doe 
wel en zie om…
Dit werd bij ons thuis gebruikt voor 
iemand die zich op de borst sloeg 
als hij iets voor een ander deed.
Tsedaka is een moeilijk in het 
Nederlands te vertalen woord; het 
betekent rechtvaardigheid, dat wil 
zeggen dat het rechtvaardig is dat 
de rijken aan de armen geven en 

Joodse stadjers 
herbegraven

In oktober van dit jaar legde 
stadsarcheoloog Gert Kortekaas 
op de locatie Jodenkamp (de eer-
ste Joodse begraafplaats in de 
stad Groningen) tot zijn eigen ver-
bazing meer dan 20 graven bloot, 
die eigenlijk al in 1954 geruimd 
hadden moeten zijn. Het betrof 
graven van Joodse inwoners van 
Groningen (stadjers), die rond 
1800 op deze locatie te ruste waren 
gelegd. Over de Jodenkamp en de 
wonderlijke geschiedenis van de 
ruiming van die plaats leest u 

Korte berichten

Aanbevolen

Een leuke aanvulling op de 
'autobiografie' van Amos Oz is
Soumchi, een vertelling van liefde
en avontuur. 

Soumchi is een elfjarige jongen 
die in het door de Britten bezet-
te Jeruzalem een fiets krijgt 
van zijn oom Zemach. Hij is de 
koning te rijk, ook al is het een 
meisjesfiets en ook al pesten zijn
vrienden hem daarmee. 

Uitgeverij de Groot Goudriaan,
Kampen,1999  

meer in de volgende JaGDaF.  
Nu willen we er mee volstaan te 
melden dat de stoffelijke resten 
inmiddels zijn herbegraven. De 
inhoud van een kindergraf kwam 
terecht op de begraafplaats aan 
de Moesstraat, waar zich sinds 
1954 de meeste andere stoffelijke 
resten van de oorspronkelijke 
Jodenkamp ook al bevonden. De 
overige stadjers werden in de loop 
van november herbegraven op de 
begraafplaats aan de Iepenlaan.  

Han Borg

dat de armen ontvangen van de rij-
ken. Het Jiddische woord tsedoke 
is ook te vertalen als weldadigheid. 
En dan is er tenslotte de officiële 
uitdrukking: Tsedoke besseisser 
mit a ratel. Weldadigheid in het 
geheim met een ratel. Gezegd 
van iemand die met zijn goede 
daden te koop loopt. Volgens 

Joodse opvattingen geschiedt de 
echt weldadigheid in stilte. Wie 
aalmoezen geeft in het geheim, 
is groter dan onze leraar Mozes.
(Jerǒsche, H. Beem, 1126)

Jiddisch…wist u dat?
door Stelly Menco
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Een ‘spirituele restauratie’. 
Daaraan is het inmiddels 
bijna vijfentwintigjarige in-
terieur van de synagoge in 
Groningen toe. Dat vindt Piet 
Cohen, de ontwerper van het 
nog altijd modern ogende in-
terieur. In september bracht 
hij na vele jaren een bezoek 
aan de synagoge om zijn cre-
atie weer eens te bekijken. 
Met sommige veranderingen 
aan zijn ontwerp heeft hij 
moeite. ,,Maar ik vind het al 
mooi dat mijn ontwerp nog 
steeds gebruikt wordt.” 

Meteen na binnenkomst in de sjoel 
merkt Cohen op dat het aanzicht 
van zijn interieurontwerp nog au-
thentiek gebleven is. Maar al snel 
vallen hem de veranderingen op. 
Zo is hij verrast over de natuurlij-
ke verkleuring die het hout heeft 
ondergaan. Ook vallen hem zaken 
op die niet door hem ontworpen 
zijn. ,,Wat zijn dat?”, vraagt hij als 
hij de verschuifbare leesplankjes 
ziet. ,,Die zijn niet van mij.” 
Tevreden stelt hij vast dat de door 
hem ontworpen blauwe kussentjes 
er nog steeds zijn. Hij loopt door 
naar de Heilige Arke en wijst op 
de achterkant ervan. Meteen valt 
hem op dat het materiaal van 
de Arke minder mooi geworden 
is. ,,Dat komt door slecht onder-
houd”, stelt hij vast. Cohen maakt 
van de Arke foto’s die hij wil ge-
bruiken tijdens lezingen. ,,Want 
dit is een van mijn mooiste.” 
Problemen met de losse mechietsa 
die enige tijd geleden toegevoegd 
is, heeft hij niet echt. ,,Mijn ont-

werp moet ook gebruikt kunnen 
worden. Maar ik zeg niet dat ik 
het leuk vind. En als ze het mij 
gevraagd zouden hebben, zou 
ik misschien een heel andere 
oplossing bedacht hebben. Dat 
is niet gebeurd, dus het zij zo.”  
(Uit betrouwbare bron hebben wij 
vernomen dat Daniel Lipschits, 
ontwerper van de mechietsa, dit 
gedaan heeft in overleg met Piet 
Cohen; hij is één keer bij hem op 
bezoek geweest en hij heeft toen 

zijn idee met hem besproken. red.)  

Koper
Dan loopt hij rond de bima. ,,Die 
is nog steeds heel mooi.” Maar de 
nieuwe coating van het koper op 
de rand van de bima is volgens 
Cohen ‘misgegaan’. ,,Het is een 
onnatuurlijke behandeling van 
het materiaal. Je moet het twee 
keer per jaar poetsen, en dan 
ben je klaar. Nu kun je het nooit 
meer poetsen. Als je dat doet, ga 

Piet Cohen is nog steeds trots op zijn Groningse sjoel
door Marcel Wichgers
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je door de lak en komen er vlek-
ken op. Nu ziet het er uit als blik.”  
De koperen pagode-achtige lam-
pen zijn ook zijn ontwerp. Cohen: 
,,Ze hebben geen enkele inhoudelij-
ke betekenis. Maar de aflopende 
lagen ervan verwijzen naar de 
stalen lichtconstructie boven de 
huidige sjoel.” Die constructie is 
in feite een transparante koepel 
en moet volgens Cohen de 120 
zitplaatsen een zekere intimiteit 
geven. ,,Eigenlijk wilde ik dat de 
lamp van aluminium gemaakt zou 
worden, opgehangen aan koolstof-
draden. Dat zou de lamp heel licht 
maken. Maar dit bleek technisch 
niet mogelijk.” Wat niet tot zijn 
ontwerp behoort, is de zilveren 
plaat boven de lessenaar van 
de chazzan met de Hebreeuwse 
tekst ‘bedenkt waarvoor u staat’. 
,,Die komt uit de oude sjoel. 
Later hing deze in de jeugdsjoel.” 

Gewaagd
Cohens eerste ontwerp voor het 
nieuwe interieur was zeer ge-
waagd. ,,Ik wilde mij helemaal 
losmaken van het gebouw en 
hier een enorme glazen kubus 
neerzetten waarin de diensten 
gehouden zouden worden. Ik heb 
de schetsen wel laten zien, maar 
het ging niet door. Het zou iets 
te veel een shock zijn geweest. 
Later heeft een andere designer 
iets dergelijks uitgevoerd in de 
Beurs van Berlage. Maar ik 
was dus eerder met dit idee!” 
Zo’n kubus zou overigens een 
mooie oplossing zijn geweest voor 
het koudeprobleem in de winter, 
als de sjoel bijna niet warm te 

krijgen is. Cohen levert echter 
een andere suggestie. ,,Hier zou 
hetzelfde gedaan kunnen worden 
als in de Gerard Dou Synagoge 
in Amsterdam. Daar hebben ze 
elektrische verwarmingsmatjes 
tussen de banken neergelegd. 
Dan hebben de mensen in 
ieder geval warme voeten.” 

Klok
Als Cohen de sabbatsklok ziet, 
reageert hij teleurgesteld. ,,Die 
klok is zó lelijk: vierkant in een 
ronde vorm. Men heeft kenne-
lijk gedacht: alles is hier van 
hout, laten we dit ook maar van 
hout maken. De smaak wordt 
er niet beter op. Eigenlijk is het 
interieur toe aan een spirituele 
restauratie, waarbij het terug-
gebracht wordt naar de gedachte 
waarmee het ontworpen is.”  

Spotje
Cohen zou dan ook graag een idee 
uitgevoerd willen zien dat hij vijf-
entwintig jaar geleden al opperde. 
,,Wat ze nooit hebben gedaan is 
een spotje ophangen boven de Ar-
ke die bovenop van glas voorzien 
is. Daar hoort eigenlijk een spotje 
boven te hangen, zodat de bin-
nenkant van de Arke verlicht is 
als hij geopend wordt. Waarom 
dit idee niet uitgevoerd is, weet ik 
niet. Misschien was het geld op.”  
Over de uitvoering van zijn ont-
werp heeft Cohen destijds veel 
contact gehad met de voorzitters 
Manuel Menco van de Joodse 
Gemeente en Herman Verbeek 
van de Stichting Folkingestraat 
Synagoge, en met architect 

Fred Dubbeling. Cohen: ,,De job 
ging van een leien dakje. Ik heb 
nooit echte problemen gehad. 
Er waren geen dwarsliggers, 
ook al was de Joodse Gemeente 
eigenlijk geen voorstander van 
de heringebruikname van het 
gebouw. Toch zat er voor mij wel 
een trieste kant aan de opdracht: 
de zeshonderd zitplaatsen in het 
gebouw terugbrengen tot 120.” 
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18 december
11 uur, Bij de Put 15, 
Leeuwarden. Soefi Vredesdienst 
met interreligieuze medewerking.
Info tel. 0513 431 940.
25 december
aansteken eerste kaarsje 
Chanoeka
26 december 2005 tot en met 2 
januari 2006 
Chanoeka
29 december
Chanoekafeest in de sjoel in 
Groningen.
10 januari
vastendag 10 Tewet. Begin 
vasten 6.56 uur
18 januari
19.30 uur, Stadsschouwburg 
De Harmonie. Genootschap 
Nederland-Israël organiseert 
een avond met een lezing door 
de heer P.R.Hein, pseudoniem 
Shlomo P. Levi over zijn boek Het 
Zesde Jaar. Na de pauze vertelt 
de heer Hein iets over zijn hobby, 
het maken van bronssculpturen, 
waarvan hij een aantal mee-
neemt. Info tel. 058 2121 708.
28 januari
14.30 uur, Nederlandse Bach 
Vereniging in samenwerking 

met de Stichting Historie Joods 
Groningen presenteert het 
arrangement Esther My Queen. 
Aan het Esther Oratorium 
gecomponeerd door Händel, dat 
's avonds in de Oosterpoort te 
Groningen wordt uitgevoerd, 
is een middagprogramma van 
de Stichting gekoppeld. Dit 
programma start om 14.30 uur 
met een wandeling door de oude 
Joodse buurt en wordt afgesloten 
met een inleiding over het Esther 
verhaal en een causerie over de 
geschiedenis van de Joden in 
Groningen. Plaats: kerk van het 
Pelstergasthuis.
Info: www.bachvereniging.nl
13 februari
Toe Bisjwat/Nieuwjaarsfeest der 
Bomen
15 februari
19.30, Stadsschouwburg De 
Harmonie, Leeuwarden. 
Genootschap Nederland-Israël 
heeft als spreker over het 
onderwerp 'de Russische Joden 
van immigrant tot Israëli' de heer 
S.G.Heldring uitgenodigd. Info 
tel. 058 2121 708.
15 februari
Groningen: Toe Bisjwatviering 
met rabbijn Spiero in het 
Rabbinaatshuis.
Tot en met 15 januari
Bijbels Museum, Herengracht 
366-368, Amsterdam. Een 
expositie 'Marokko en de Joden 
– een gedeelde geschiedenis'. 
Bezoekers van het Joods 
Historisch Museum ontvangen 
op vertoon van hun entreekaart 
50% korting op de toegangsprijs 
van deze tentoonstelling. 

Info tel.020 6242 436, of 
www.bijbelsmuseum.nl

Crescas activiteiten: zie de 
advertentie van Crescas!¦ Loeach

voor de Loeach en informatie:
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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Joodse feest- en treurdagen 5766/2005/6

5766/2005
26 december t.m.
2 januari 2006   Chanoeka

5766/2006
13 februari   Toe Bisjwat
14 maart   Poeriem
13 en 14 april    Pesach
19 en 20 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 en 3 juni   Sjawoe'ot
3 augustus   9 Aw

5767/2006
23 en 24 september  Rosj Hasjana

Vincent van Gogh: Tak van een bloeiende amandelboom (1890). Rijksmuseum, Amsterdam.



Volgende keer uw advertentie op 
de achterpagina?


