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IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Als dit nummer van JaGDaF bij u door 
de brievenbus glijdt, is het inmiddels 
maart 2006, het jaar en de maand 
waarin het 100-jarig bestaan van de 
sjoel in de Folkingestraat te Groningen 
wordt gevierd. 
Die eeuw is bepaald niet ongemerkt
voorbij gegaan; daarom zal het niet
uitsluitend een viering zijn, maar te-
vens een herdenking. Een herdenking 
van en aan een Joodse Gemeente die 
vrijwel geheel werd weggevaagd. Het 
gebouw bleef overeind, echter alleen 
de buitenkant. 
Een viering omdat er na de oorlog 
toch opnieuw een Joodse Gemeente 
ontstond en nu – vandaag nog steeds 
bestaat! Een levende en levendige 
mediene-gemeente. Er worden 
tweewekelijks diensten gehouden, 
voorafgaand door lernavonden;  
goed bezochte cursussen op de zon-
dagochtend; Iwrietlessen en tenslotte 
de zeer druk bezochte feesten zoals 
bijvoorbeeld Chanoeka, Poerim en 
Pesach.
Op 26 maart is het zover, dan 
openen zich de grote deuren van de 
hoofdingang van de sjoel en worden 
alle genodigden via een rode loper 
welkom geheten.
In het volgende nummer zullen wij 
verslag doen van deze dag. Op blz. 27 
ziet u de overige data in maart waarop 
nader aandacht wordt besteed aan 
deze viering/herdenking.

Verder een bijzondere bijdrage van 
Han Borg over vergeten graven van de 
Jodenkamp en de herbegraving van 
deze resten aan de Iepenlaan (blz. 
12).

Poerim en Pesach in respectievelijk 
maart en april. Daarom gut Purim en 
een hele goede Pesach toegewenst!

Ruth Lipschits-de Leeuwe 
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O.R.T.

door rabbijn S. Evers

Wat is de link tussen Poerim en
Pesach? Zoals blijkt zijn er zelfs
verschillende linken. In de 'nasei-
der’ wordt er over Haman gezon-
gen en de koning die niet kon
slapen... 

De redactie van Jagdaf heeft mij 
gevraagd om een link te leggen 
tussen Poeriem en Pesach. De een-
voudigste link is dat zowel Pesach 
als Poerim feesten van bevrijding 
zijn. Met Pesach vieren we immers 
de bevrijding van het Joodse volk 
uit Egypte en op Poeriem vieren 
we de bevrijding van het Joodse 
volk uit de handen van Haman, 
die het volk wilde uitroeien. 

30 studiedagen
Een andere link tussen beide fees-
ten is dat de gewoonte bestaat om 
30 dagen voor Pesach intensief de 
studie van de wetten van Pesach 
ter hand te nemen, en 30 dagen 
voor Pesach is het Poeriem, dus 
is dat het beginmoment van die 
studie. Sommigen hebben ook 
de gewoonte om vanaf dat mo-
ment tot aan Pesach geen matses 
meer te eten om zodoende met 
hernieuwde smaak/trek de mat-
ses op Pesach te kunnen eten. 
(Officieel is het alleen de dag 
voor Pesach verboden om matses 
te eten; eerder daarmee stoppen 
is een gewoonte, geen wet). 
 
Schoonmaak tussen Poeriem 
en Pesach
Misschien kunnen we hier nog 
een andere veel simpelere link 
leggen tussen de twee feesten.  

Zoals bekend vereist Pesach veel 
voorbereidingen en moeten we er-
voor zorgen dat al het chameets 
uit huis verdwenen is. (Alle 
voedingsmiddelen waar gist in 
verwerkt is – van brood, koekjes, 
pasta tot gebak – noemen we 
chameets.) Op Poeriem geven we 

elkaar allerlei lekkernijen cadeau, 
waaronder ook vaak cake, koekjes 
en gebak. Vanaf Poeriem geven 
de moeders aan hun kinderen al-
lerlei chameets mee naar school 
om uit te delen en zodoende van 
het overtollige chameets af te 
komen. Iets serieuzer, de schoon-
maakcampagne voor Pesach 
wordt vanaf Poeriem steeds in-
tensiever en daarmede ook de 
bij Pesach horende stress, tenzij 
men het zich kan permitteren om 
met Pesach buiten de deur te zijn 
en dan de boel de boel te laten 
en al het chameets te verkopen. 

Poeriem en Pesach

Hoe komt Haman in het
Ma Nisjtana?

'Studies voor Haman', ca. 1511-1512
was te zien op de tentoonstelling Michelangelo De hand van een genie 

in het Teylers Museum, Haarlem.
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Maar het merendeel van de ge-
zinnen viert thuis Pesach met 
de bijbehorende voorbereidingen. 

De opdracht aan Esther
Ook historisch gezien is er een 
link tussen de twee feesten. In 
de Megilat Esther lezen we dat 
Haman op de 1e van de 1e maand 
heeft geloot om te zien welke dag 
het meest geschikt zou zijn om 
de Joden in het Perzische rijk te 
laten vermoorden. (De 1e maand 
van het joodse jaar is de maand 
niesan, de maand waarin Pesach 
valt.) Pas op de 13e dag van de 12e  

maand zou dit vreselijke gebeuren 
moeten plaatsvinden, maar Ha-
man heeft niet willen wachten en 
heeft onmiddellijk zijn plannen 
ten uitvoer willen brengen. Hij is 
naar koning Achasjwerosj gegaan 
en heeft daar toestemming ge-
kregen om een volk dat niet 
“luistert naar de wetten van 
de koning” te mogen uitroeien. 
Hij stuurde boodschappers rond 
met de opdracht om zich voor te 

bereiden etc. Mordechai heeft 
dit allemaal vernomen en heeft 
zich gekleed in zak en as en liep 
rond in de hoofdstad Sjoesan, 
luid schreeuwend. Als Esther 
dit ter ore komt communiceert 
zij via haar bediende Hatag met 
Mordechai en zo wordt zij op de 
hoogte gebracht van de moord-
plannen van Haman. Zij krijgt 
de opdracht van Mordechai om 
naar Achasjwerosj te gaan en al-
daar om genade te smeken voor 
haar volk. Na enige aarzeling 
gaat Esther akkoord en verzoekt 
Mordechai om ervoor te zorgen 
dat alle Joden van Sjoesjan drie 
dagen zullen vasten, en ook zij en 
haar meisjes vasten drie dagen en 
daarna gaat zij naar de koning.  
De commentatoren op de Megila 
verklaren dat de drie vastendagen 
van Esther 13, 14 en 15 niesan 
zijn, met andere woorden Esther 
heeft de 1e dag Pesach gevast, de 
15e niesan. Ze heeft Achasjwerosj 
en Haman uitgenodigd om bij haar 
de maaltijd te gebruiken. (Volgens 

sommigen was dit zelfs de sei-
dermaaltijd!) En na die maaltijd 
kon de koning niet slapen, hetgeen 
de kentering ten goede betekende 
van het hele Poeriemverhaal. 
 
En het was middernacht...
Het is dan ook de gewoonte om 
bij de seider op z’n minst melding 
te maken van de wonderen die 
er toen zijn geschied in het 
Perzische rijk, hetgeen gedaan 
wordt in een van de liederen van 
de naseider (Oewegeen wajehie 
bechatsie halaila; Hebreeuws 
onderaan de pagina), in een 
mooie oud  Hollandse vertaling: 
De Agagiet (Haman) koesterde 
haat en schreef in den nacht. 
Het was middernacht. 
Uw overwinning op hem (Haman)
wektet  gij op (de uitdrukking 
“wekken” gebruikt in verband 
met de volgende woorden) door-
dat (van Achasjwerosj) vlood
de slaap van den nacht. 
Zo is Haman in het Ma Nisjtana
gekomen. 

Vervolg 'O.R.T.'
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Op 24 december overleed in Gro-
ningen op 86-jarige leeftijd mr. 
Jan Henry de Vey Mestdagh, 
voormalig Rijksarchivaris  in de 
provincie Groningen. 
De naam van de Vey Mestdagh is 
onverbrekelijk verbonden met de 
reeks boeken over de verdwenen 
kehilloth (Joodse Gemeentes) 
in deze provincie en in de kille 
(Joodse Gemeente) Groningen. 
Jan de Vey Mestdagh werd geboren 
in Schipluiden en groeide op in 
Rotterdam waar zijn vader N.H.-
predikant was. Hij wist smakelijk 
te vertellen over de gesprekken 
bij hem thuis tussen zijn vader 
en de toenmalige opperrabbijn 
van Rotterdam, Davids, waar hij 
als jongen niet veel van begreep.
In de oorlog raakte hij betrokken 
bij verzetswerk. Aan de Belgische 
grens werd hij gepakt met ver-
valste persoonsbewijzen. Hij 
belandde in de koepelgevangenis 
in Breda en vandaar in Berlijn, 
waar hij uiteindelijk te werk werd 
gesteld in een machinefabriek 
even buiten de stad. 
Hij wist in 1945 te vluchten 
en werd in maart van dat 
jaar hoofd van de B.S. (Bin-
nenlandse Strijdkrachten) in 
Zuidhorn, een dorp westelijk  van
de stad Groningen. 
In 1968 werd hij benoemd tot 
Rijksarchivaris in Groningen. 
Door zijn werk zag hij de ver-
waarloosde staat van de talrijke 
joodse begraafplaatsen op het Gro-
ningse platteland. Hij nam het 
initiatief om alle stenen te laten 
fotograferen en de teksten te laten 
vertalen. Deze activiteit groeide 

tenslotte uit tot de monumentale 
reeks boeken ‘Bouwstoffen voor 
de geschiedenis van de joden in 
(stad en provincie) Groningen.’ 
Het eerste deel verscheen in 
1980. Successievelijk zijn alle 
kehilloth in de provincie uit-
puttend gedocumenteerd en 
beschreven: geschiedenis, be-
graafplaats(en) en complete fa-
milie-overzichten (van waar kwa-
men zij, geboorte/sterfdatum, 
huwelijk, nageslacht, beroep, 
eventuele verhuizing naar elders).
De reeks is bijna voltooid. Het 
laatste (vierde) deel over de stad 
Groningen zal in maart ver-
schijnen en naar verwachting 
zal het laatste boek in deze 
reeks over de kille Winschoten 
in 2007 of 2008 gereed zijn. 
De Vey Mestdagh wist met zijn 
enorme inzet, enthousiasme en 
charme tal van vrijwilligers 
voor medewerking aan dit gi-
gantische werk te strikken. Zij 
hebben tezamen duizenden uren 
archiefwerk verricht voor het 
samenstellen van de familie-
overzichten. Enige van de eerste 
delen werden geschreven door 

jonge historici die dienstweigeraar 
waren. Voor het onderzoek en het 
schrijven van de geschiedenis van 
de stad Groningen hebben twee 
van hen vier jaar lang een toelage 
van een ‘bevriende’ stichting 
ontvangen, wat resulteerde in 
twee dissertaties. Alle andere 
auteurs waren ongehonoreerd. 
Zelf werkte de Vey Mestdagh eni-
ge tientallen jaren aan de beide 
delen bevattende de geschiedenis 
van de begraafplaatsen en de 
familie-overzichten in de stad 
Groningen. Het is spijtig dat hij 
de voltooiing van het tweede deel 
van zijn magnum opus in maart 
a.s. niet meer zal meemaken. 

Als dank voor zijn unieke werk 
werden Jan de Vey Mestdagh 
en zijn echtgenote in 2004 door 
twee joodse kerkgenootschappen, 
de NIG-Groningen en een aantal 
joodse particulieren ingeschreven 
in het Gouden Boek van het 
JNF (Joods Nationaal Fonds). 
Moge hij thans de rust krijgen 
die hij zo zeer heeft verdiend. 

R. Vleesblok

In memoriam
Jan de Vey Mestdagh
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De bevolking van Israël 24:
Einde van het tijdperk Sharon?

door J.E. Ellemers

Op het ogenblik dat ik dit schrijf, 
is Sharon officieel nog steeds de mi-
nister-president van Israël. Maar
hij verkeert nu al een maand 
in coma en het wordt steeds on-
waarschijnlijker dat hij ooit nog 
terug zal keren in de actieve politiek. 
Sharon was niet alleen als mi-
litair, maar ook als politicus een 
opvallend persoon. Bovenal was 
hij zowel in zijn militaire carrière, 
als daarna in de politiek een zeer 
omstreden man. Alhoewel er
steeds mensen zijn geweest  die
hem bewonderden en zelfs ado-
reerden, waren er ook velen die 
hem verguisden en een uiterst 
negatief oordeel over hem hadden. 
Pas in de allerlaatste jaren van 
zijn minister-presidentschap werd 
hij in steeds bredere kringen van 
de Israëlische bevolking gezien als 
een nationale leider die knopen 
durfde door te hakken. Maar in 
het laatste jaar - het jaar waarin 
de plannen tot ontruiming van de 
Joodse nederzettingen in de Gaza-
strook vastere vormen aannamen 
en ook werden uitgevoerd - werd 
hij in andere sectoren van de Is-
raëlische maatschappij juist steeds 
heftiger bekritiseerd. Ironisch 
genoeg waren degenen die hem 
later zo fel bestreden, meestal 
dezelfden die hem jarenlang door 
dik en dun hadden gesteund. 
Er is dus sprake van een in-
grijpende omslag in de waardering 
van Sharon. Dat heeft natuurlijk 
allereerst te maken met een omslag 
in het denken van Sharon zelf over 
de positie en de grenzen van Israël 
tegenover de Palestijnen. Eigenlijk 
gedurende zijn hele militaire en 

politieke carrière is hij het symbool 
bij uitstek geweest van het denken 
in termen van macht en militaire 
slagkracht tegenover bedreigingen 
van de Arabische buurlanden 
en het opkomend Palestijnse na-
tionalisme. Deze opvatting had 
hij overigens gemeen met vele 
militaire en politieke leiders in 
Israël. Wat hem uiteindelijk on-
derscheidde van de meeste van 
deze leiders, is dat hij in de laat-
ste jaren van zijn minister-pre-
sidentschap zich kennelijk meer 
en meer heeft gerealiseerd dat 
het voortbestaan van Israël ook 
gediend kan zijn met het doen van 

werkelijke concessies - ook al weten 
we niet duidelijk wat precies zijn 
denkbeelden waren. Daarover was 
hij weinig mededeelzaam en het 
is ook nooit erg helder geworden 
in hoeverre hij openstond voor 
ideeën en adviezen van anderen. 
Hij bleef grillig en onvoorspelbaar, 
zowel in zijn militaire, als in zijn
politieke carrière. 

Sharons militaire loopbaan
Ariel (roepnaam Arik) Sharon 
werd in 1928 geboren in de 
moshav Kfar Molad als zoon van 
de uit Rusland afkomstige pioniers 
Samuel en Vera Scheinerman. Als 
zovelen van zijn generatie, zou 
hij later zijn naam hebraïseren. 
Vader Samuel wordt beschreven 
als een uiterst eigenzinnige man, 
die met bijna iedereen overhoop 
lag. Arik bezocht de middelbare 
school in Tel Aviv, werd lid van 
de para-militaire jeugdorganisatie 
Gadna en daarna van het onder-
grondse leger Haganah. In de On-
afhankelijkheidsoorlog van 1948
was hij commandant van een 
eenheid die Latroen moest ver-
overen, een strategisch gelegen 
heuvel langs de weg van Tel Aviv 
naar Jeruzalem. De aanval zou 
mislukken en Sharon kwam ge-
wond in het ziekenhuis terecht. 
Na de oorlog werd hij beroeps-
militair en gaf - zeer tegen de zin 
van zijn vader - zijn plannen op 
om aan de Agrarische Faculteit in 
Rechovot landbouwkunde te stu-
deren. Later zou hij aan de He-
breeuwse Universiteit en de 
avonduniversiteit van Tel Aviv aca-
demische studies volgen. Hij werd 

Onder de vele generaals 
en politici die Israël de 

afgelopen halve eeuw heeft 
gekend, is Ariel Sharon een 

van de meest kleurrijke.
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commandant van de commando- 
eenheid met de mysterieuze 
naam ‘101’, die vergeldingsacties 
uitvoerde tegen - ook toen al 
- terroristische aanvallen uit 
Arabische buurlanden. Berucht 
werd de actie in het Jordaanse 
stadje Kibya (1953), met 69 doden, 
waaronder vrouwen en kinderen. 
Ondertussen was hij in 1952 
getrouwd met Margalit Zim-
merman. Zij kwam in 1962 om 
bij een auto-ongeluk. Later her-
trouwde hij met de jongere zuster 
van Margalit, Lily, die in maart 
2000 overleed. In 1967 kwam 
de zoon uit het eerste huwelijk, 
Goer, op elfjarige leeftijd om 
het leven toen hij met vriendjes 
met een geweer van zijn vader 
speelde. Deze tragische gebeurte-
nissen hebben bij Sharon die-
pe trauma’s achtergelaten. 
Tijdens de Sinaï-campagne - de 
oorlog die Israël in 1956 samen 
met Engeland en Frankrijk voer-
de tegen de nationalisatie van 
het Suezkanaal door Egypte 
- was Sharon commandant van 
een parachutisteneenheid. Deze 
eenheid had de opdracht om de 
Mitla Pas (dicht bij de zuidelijke 
mond van het Suezkanaal) te 
veroveren. Maar Sharon ging 
verder dan hem was opgedragen 
en er ontstonden gevechten die 
vele mensenlevens kostten. Het 
was een van de (achteraf vele) 
gevallen waarin Sharon werd 
beschuldigd van insubordinatie. 
Zijn militaire carrière hing aan 
een zijden draadje en hij werd voor 
studie naar Engeland gestuurd. 
Toch keerde hij terug naar het 

leger en werd in 1966 generaal. 
Behalve mensen die zijn bloed 
wel konden drinken, waren er 
kennelijk ook mensen die hem 
de hand boven het hoofd hielden. 
In de Zesdaagse Oorlog van 
1967 was hij bevelhebber van 
een tankdivisie en in 1969 werd 
hij hoofd van het Zuidelijk Com-
mando. In die hoedanigheid 
trad hij hardhandig op bij het 
bestrijden van opkomend ter-
rorisme in de Gaza-strook en 
onder de Bedoeïenen in de Negev. 
Hij stelde echter ook voor om 
de Sinaï weer onder Egyptisch 
burgerlijk bestuur te plaatsen 
- iets dat niet goed viel bij zijn 
militaire en politieke meerderen. 

Oorlogsheld gaat in de politiek
Toen hij zich realiseerde dat hij 
weinig kans maakte om de door 
hem zeer begeerde functie van chef 
van de generale staf te verwerven, 
verliet hij in 1972 het leger. Hij 
werd actief in de politiek, lid van 

de Liberale Partij en was spoedig 
een van de oprichters van de nieu-
we partij Likoed, een fusie van 
de Liberale Partij en de ‘rechtse’ 
voormalige Cheroet van Begin. 
Kort daarna keerde hij toch 
weer terug naar het leger. Tij-
dens de Yom-Kippoer-oorlog 
van 1973 was hij als reserve-
generaal commandant van een 
tankdivisie aan het Suezkanaal. 
Deze oorlog verliep aanvankelijk 
slecht voor Israël. Het Israëlische 
leger dreigde in de Sinaï door de 
Egyptenaren in de pan te worden 
gehakt en op de Hoogvlakte van
Golan woedde een hevige tankslag 
tussen Syrië en Israël. Zonder 
overleg met zijn militaire meerde-
ren besloot Sharon met zijn tank-
eenheden het Suezkanaal over te 
steken en diep in Egypte door te 
dringen. Het was een gedurfde, 
maar - achteraf - briljante actie, 
die Israëls oorlogskansen ten goe-
de deden keren. Opnieuw werd 
Sharon ernstig bekritiseerd we-
gens insubordinatie. In de ogen 
van velen was hij echter ook de 
oorlogsheld die een dreigende 
nederlaag in de Yom-Kippoer-
oorlog heeft weten af te wenden. 
In december 1973 werd hij voor Li-
koed tot lid gekozen van de achtste 
Knesseth, maar na een jaar 
legde hij deze functie weer neer, 
aanvaardde opnieuw een functie 
in het leger en werd speciaal ad-
viseur van minister-president Ra-
bin. Daarna richtte hij een eigen 
partij op, Shlomzion, die bij de 
verkiezingen van 1977 twee zetels 
behaalde. Sharon besloot terug 
te keren naar Likoed en werd mi-
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nister van landbouw in het eerste 
(rechtse) kabinet-Begin. In die 
hoedanigheid was hij voorzitter 
van de ministeriële commissie 
voor de nederzettingen en werd 
de kampioen van het stichten van 
nederzettingen op de Westelijke 
Jordaanoever. Ook in volgende 
ministeriële functies (minister 
van defensie, 1981-83; minister 
zonder portefeuille; minister van 
handel en industrie) bleef hij zich 
inzetten voor de nederzettingen. 
Toen hij na een kort intermezzo 
opnieuw minister werd (eerst 
voor woningbouw, later voor 
Nationale Infrastructuur) was 
hij gedurende de jaren negentig 
wederom actief bij het uitbreiden 
van bestaande en het stichten 
van nieuwe nederzettingen. 
Om dit op korte termijn te rea-
liseren, kocht hij op grote schaal 
caravans in het buitenland 
- onder andere in Nederland. 

Steeds meer omstreden
Niet alleen door zijn activiteiten 
met betrekking tot de neder-
zettingen, maar ook door an-
dere gebeurtenissen werd hij 
steeds meer omstreden. Nadat 
hij minister van defensie was 
geworden in het tweede kabinet-
Begin, was hij degene, die begin 
1982 leiding gaf aan het met harde 
hand liquideren van de Israëlische 
nederzettingen in de Sinaï toen 
dit gebied in het kader van het 
vredesakkoord met Egypte aan 
dit land werd teruggegeven - 
nota bene een akkoord waar hij 
zelf grote aarzeling over had. 
Hij zou nog meer omstreden wor-
den toen hij in dezelfde periode als 
minister van defensie voorstelde 
om ter beveiliging van de bevolking 
van Noord-Israël een strook van 40 
kilometer in Libanon te bezetten 
tegen toenemende terroristische 
aanvallen vanuit dat land (Operatie 
Vrede voor Galilea). Minister-
president Begin stemde hier mee 

in. Al spoedig bleek echter dat 
het niet om een beperkte militaire 
operatie ging. Het Israëlische leger 
drong door tot Beiroet en dwong 
het daar gevestigde hoofdkwartier 
van de PLO (Palestine Liberation 
Organisation), inclusief voorzitter 
Arafat, Libanon te verlaten. De 
PLO zou zich daarna in Tunesië 
vestigen. Opnieuw had Sharon 
militaire acties ondernomen 
zonder het kabinet en zijn directe 
chef (Begin) daarin te kennen. 
Nog ernstiger was dat in sep-
tember 1982 milities van de 
Christelijke Phalange op zoek 
naar terroristen in de Palestijnse 
vluchtelingenkampen Sabra en 
Shatila een waar bloedbad aan-
richtten. Het leidde tot grote com-
motie - zowel internationaal, als 
in Israël zelf. Echter anders dan 
bij een later soortgelijk incident in 
Srebrenica (waar ook Moslims door 
Christenen werden omgebracht), 
leidde het in Israël vrijwel on-
middelijk tot het instellen van 
een commissie van onderzoek 
onder leiding van de president 
van de Hoge Raad, Yitzchak 
Kahan. Alhoewel de Commissie-
Kahan vond dat de staat Israël 
niet direct verantwoordelijk was 
voor de moordpartij, was zij van 
mening dat met name minister 
van defensie Sharon ernstig te-
kort was geschoten door geen 
passende maatregelen te nemen 
om het gevaar te verhinderen of 
te beperken. De minister werd 
aangeraden ‘zijn persoonlijke con-
clusies te trekken’. Sharon trad 
in februari 1983 af als minister 
van defensie, maar werd niet 

Vervolg 'De bevolking van Israël 24':
Einde van het tijdperk Sharon?
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vervolgd. Hij bleef in de regering 
als minister zonder portefeuille. 
Hij voerde over de kwestie Sabra 
en Shatila enkele processen in 
de Verenigde Staten (tegen Time 
Magazine) en in Israël (tegen een 
journalist) wegens aantasting  van 
zijn goede naam, maar zijn klach-
ten werden niet gehonoreerd. 
Toch bleef hij nadien nagenoeg 
ononderbroken tal van minis-
terschappen vervullen, waar-
onder dat van minister van 
buitenlandse zaken aan het 
eind van het kabinet-Netanyahu 
(1996-99) - ‘om de rechter vleugel 
in de coalitie te pacificeren’. 
In 2001 werd hij minister-pre-
sident en opnieuw in 2003. 

Paradoxen en tegenstellingen
Het is al vaker vastgesteld: Sharon 
is een man van paradoxen en 
tegenstellingen. Voor sommigen 
was hij een held, voor anderen een 
schurk. Hij werd niet goed genoeg 
bevonden om de hoogste militaire 

functie (chef van de generale staf) 
te vervullen, maar hij werd wel 
minister van defensie. Hij mocht 
geen minister van defensie zijn, 
maar werd wel minister-president. 
Veel wezenlijker vermoedelijk is dat 
hij zijn hele leven een eigenzinnige, 
recalcitrante man is geweest, 
die met velen op gespannen voet 
stond - vooral met mensen die 
boven hem waren geplaatst. Hij 
wordt echter eveneens beschreven 
als een charmeur, die mensen 
voor zich weet te winnen en te 
inspireren. Al betrekkelijk vroeg 
in zijn militaire carrière had hij 
contact met politici, waaronder 
de (latere) minister-presidenten 
Ben-Goerion, Golda Meïr en Be-
gin. Van hen wordt gezegd dat 
zij een zwak voor hem hadden 
- alhoewel er ook fricties waren. 
Latere ministers, als Dayan en 
Rabin - zijn vroegere militaire 
chefs met wie hij heftige conflicten 
heeft gehad -, hielden hem ook de 
hand boven het hoofd. Keer op 

keer vond men dat Sharon orders 
niet opvolgde en insubordinatie 
pleegde (ernstige vergrijpen voor 
een militair), maar kennelijk 
werd het hem vaak weer vergeven. 
De grootste paradox is echter 
wellicht dat hij enerzijds uiterst 
agressief en ongenadig kon op-
treden en er extreme meningen 
op nahield, maar anderzijds daar 
weer op terug kon komen. Zo was 
hij tegen concessies jegens Egypte, 
maar bepleitte hij al in het begin 
van de jaren zeventig om in de Sinaï 
het Egyptisch burgerlijk bestuur 
te herstellen. Hij was eigenlijk 
tegen een vrede met Egypte, 
maar was uiteindelijk degene die 
de terugtrekking uit de Sinaï be-
werkstelligde. Hij was tegen de 
Oslo-akkoorden, tegen erkenning 
van de Palestijnse Autoriteit en 
tegen terugtrekking uit de bezette 
gebieden. Maar uiteindelijk ging 
hij gesprekken aan met vertegen-
woordigers van de Palestijnse 
Autoriteit en was hij - meer dan 
iemand anders - degene die de 
ontruiming van nederzettingen in 
de Gaza-strook heeft doorgedrukt. 
Het is het enigma van Ariel Sha-
ron, evenals de onbeantwoorde 
vraag of hij in zijn militaire en 
politieke carrière primair een tac-
ticus was - die kansen wist uit te 
buiten - of zelfs een opportunist, 
of toch eigenlijk een strateeg, 
die oog had voor en geleid werd 
door verder gelegen doelen. Men 
is geneigd het eerste te denken, 
maar helemaal zeker kan men 
daar niet van zijn. Sharon is een 
man die zelden verraadde wat hem 
werkelijk bewoog en bezighield. 
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Met de twee andere charismatische 
leiders die Israël de afgelopen 
zestig jaar heeft gekend - Ben-
Goerion en Begin -, heeft hij in 
ieder geval gemeen dat hij op 
belangrijke ogenblikken werkelijke 
concessies heeft weten te doen. 
Dat was Ben-Goerion toen na 
de Onafhankelijkheidsoorlog in 
1948-49 Israëls grenzen werden 
vastgesteld en toen in 1956-57, 
na het mislukte aanval op het 
Suezkanaal, Israël zich uit de 
Sinaï terugtrok. Dat was Begin, 
die in ruil voor vrede met Egypte 
bereid was opnieuw de Sinaï (in 
1982) op te geven. En dat was 
Sharon die in 2004-05 besloot de 
Israëlische nederzettingen in de 
Gaza-strook eenzijdig op te heffen. 

Kadima
Hoe het verder zal gaan, is pure 
speculatie. Na twee jaar scher-
mutselingen binnen Likoed - die 
hij overigens grotendeels de baas 
bleef -, besloot Sharon in november 
2005 deze partij te verlaten en 
kondigde aan een nieuwe partij 

- Kadima (Voorwaarts) - op te 
richten. Maar veel verder dan 
deze aankondiging is het nog 
niet gekomen. Wel meldden zich 
vele kandidaten aan voor een 
parlementszetel - waaronder leden 
van Likoed, maar ook van andere 
partijen. Sommigen stelden zich 
kandidaat uit oprechte overtuiging, 
anderen om meer opportunistische 
redenen. Men mag aannemen 
dat er inmiddels een lijst van 
kandidaten in voorbereiding is 
voor de op 28 maart te houden 
verkiezingen. Er is echter nog 
geen duidelijk programma, laat 
staan een partijorganisatie. 
Bovenal speelt degene die de 
inspirerende leider had moeten 
zijn, daar geen rol meer bij. 
Volgens de eerste opiniepeilingen 
na de beroerte van Sharon, zou 
Kadima wel eens de grootste 
partij kunnen worden. Het zou 
dan een middenpartij zijn tussen 
de gedeeltelijk vernieuwde Ar-
beidsparij met een nieuwe, maar 
politiek nog niet zeer ervaren leider 
(Amir Peretz), en de steeds meer 

Vervolg 'De bevolking van Israël 24':
Einde van het tijdperk Sharon?

naar ‘rechts’ opschuivende Likoed, 
onder leiding van Netanyahu. 
Hoeveel aanhang kleinere - met na-
me de religieuze - partijen zullen 
verwerven, is nog minder duidelijk 
- maar wel belangrijk, omdat ook 
na 28 maart een nieuwe regering 
op een coalitie zal berusten. 
Bovendien zal er veel van af-
hangen wat er in de Palestijnse 
gebieden gaat gebeuren na de 
grote verkiezingsoverwinning van 
Chamas op 25 januari. Hoe zal 
op de vorming van een nieuwe Pa-
lestijnse regering in Israël, maar 
ook internationaal, worden ge-
reageerd? En dan is er de dreiging 
dat Iran een atoommogendheid zal 
worden, hetgeen de komende tijd 
zowel internationaal, als in Israël, 
de gemoederen zal bezighouden. 
Kortom, pas op de avond van 
28 maart zullen we weten hoe 
Israël er politiek uit zal zien na 
een periode die lang en in steeds 
sterkere mate is gedomineerd 
door één man: Ariel Sharon. 
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Enkele maanden geleden doken er 
in de lokale media berichten op over 
de vondst van menselijke resten 
op de locatie van de Jodenkamp, 
tot zo’n vijftig jaar geleden de 
oudste Joodse begraafplaats 
van de stad Groningen. In 1954 
werd de Jodenkamp geruimd, op 
verzoek van de Rijksuniversiteit 
Groningen die ter plekke een paar 
gebouwen wilde neerzetten, en 
toen ook werden alle gevonden 
beenderen overgebracht naar 
de Joodse begraafplaats aan de 
Moesstraat (achter de Noorder-
begraafplaats). De stadsarcheo-
loog van Groningen, drs. Gert 
Kortekaas, nam na zijn vondst 
in oktober 2005 direct contact op 
met de Joodse gemeente, met de 
vraag wat te doen met de resten 
die alsnog aan het licht gekomen 
waren. In goed overleg met o.a. 
het NIK (Nederlands Israëlitisch 
Kerkgenootschap) werd besloten 
om datgene wat gevonden was 
en zou worden alsnog een herbe-
grafenis te geven, en wel – zo was 
het voornemen – opnieuw aan 
de Moesstraat. Het liep uit-
eindelijk toch weer anders... 

Overname drie Joodse be-
graafplaatsen
Zo’n drie maanden na de bevrijding 
van Nederland in 1945, terwijl 
er nog tegen Japan gevochten 
wordt, schrijft het bestuur van 
de Nederlands-Israëlietische  Ge-
meente te Groningen een brief 
aan het College van B&W van 
de gemeente Groningen, met 
daarin het verzoek om het be-
heer en het onderhoud van de 

joodse begraafplaatsen door de 
stad over te laten nemen. In het 
korte briefje, gedateerd 17 juli 
1945, wordt melding gemaakt van 
o.a. de Joodse begraafplaats aan 
de Moesstraat, waarvan tijdens 
de oorlog “de verwaarloozing 
(...) onvermijdelijk was, omdat 
immers de moed, om zich voor 
deze Joodsche gewijde grond 
daadwerkelijk te interesseeren, 
dengeen die zich dat zou hebben 
vermeten, kwalijk zou zijn be-
komen”. De gemeente Groningen 
gaat – na zorgvuldige berekening 
van de kosten en onderhandeling 
daarover met de Joodse gemeente 
– akkoord met het voorstel en 
neemt het onderhoud van de 
– dan nog – drie Joodse be- 
graafplaatsen in de stad over.  
Het Jodenkampje was een uniek 
stukje stad, gelegen tegen een 
van de zogenaamde ‘dwingers’ 
van de 17e-eeuwse stadswal van 
Groningen. Vóór 1747 werden 
Joodse stadjers nog begraven in 
Appingedam en andere plaatsen 
in de Ommelandse mediene, 
maar in dat jaar kreeg de gestaag 
groeiende Joodse gemeenschap 
in Stad recht op het aanleggen 
van een eigen begraafplaats.  
Aan het begin van de 19e eeuw, 
toen begraven in en om kerken 

uit voornamelijk hygiënisch oog-
punt verboden werd, en toen ons 
land opnieuw door enkele zware 
epidemieën getroffen werd, leg-
de de gemeente Groningen op 
advies van professoren van de 
universiteit een tweetal nieuwe 
algemene begraafplaatsen 
aan: heel Gronings kortweg 
Noorder- respectievelijk Zui-
derbegraafplaats geheten.  
Omdat ook het Jodenkampje 
vol begon te raken, vroeg en 
kreeg de Joodse gemeente in 
1827 nieuwe grafruimte, en 
wel op een gebied grenzend 
aan de Noorderbegraafplaats.  
Men sloot het Jodenkampje, 
maar natuurlijk werd, con-
form de joodse wetten, deze be-
graafplaats zelf verder geheel 
met rust gelaten. Toen ook de 
Noorderbegraafplaats vol raakte 
besloot men tot de aanleg van een 
derde joodse begraafplaats, aan 
de Winsumerstraatweg (nu: Iepen-
laan) gelegen, welke in gebruik 
werd genomen vanaf 1909. 

Jodenkamp volledig ingeslo-
ten
Aan het eind van de 19e eeuw 
bouwde de stad Groningen een 
grote gasfabriek op het terrein zui-
delijk van de Jodenkamp. De uni-
versiteit bouwde in die jaren ook 
gestaag voort. Aan de noordzijde 
van de Jodenkamp verrees een 
groot laboratoriumgebouw ten 
behoeve van de medische faculteit 
(Bloemsingel). Zo raakte de 
kleine Jodenkamp (amper 20 x 
30 meter) steeds verder omsloten. 
Een luchtfoto uit 1933 laat een 

Jodenkamp: oudste Joodse begraafplaats
 van de stad Groningen?

door Han Borg

Herbegraven Onder Rab-
binaal Toezicht. Locatie 

Jodenkamp 'komt aan snee'. 
Monument bij het Ciboga 

terrein?
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begraafplaats zien, volledig in-
gesloten tussen het laboratorium, 
bebouwing langs het Boterdiep 
en een enorme gashouder. Wie 
met een vergrootglas naar 
deze foto kijkt herkent enige 
tientallen grafzerken, een muur 
rondom en een toegangshek.  
De universiteit groeide na de 
Tweede Wereldoorlog gestaag, 
en had behoefte aan laboratoria 
voor haar onderzoekers. Achter 
Bloemsingel 10 was daarvoor 
ruimte, mits de Joodse gemeente 
bereid was de Jodenkamp op 
te geven. De onderhandelingen 
daarover begonnen in het najaar 
van 1953, en uiteindelijk ging 
het Opperrabbinaat akkoord 
met ruiming, zij het onder voor-
waarde dat de resten van de 

Joodse stadjers met eer behandeld 
zouden worden en herbegraven 
onder rabbinaal toezicht. Er werd 
geschat dat er zo’n 600 stoffelijke 
overschotten gevonden zouden 
worden, hetgeen – gezien de ge-
woonte om slechts één graf diep 
te begraven en de oppervlakte van 
de Jodenkamp (zo’n 600 vierkante 
meter) in aanmerking genomen 
– rijkelijk aan de hoge kant was.  

Ruiming en herbegrafenis 
een feit - geen protest?
Op 2 november 1953 neemt de 
gemeenteraad van Groningen 
het definitieve besluit om ak-
koord te gaan met ruiming 
van de Jodenkamp en herbe-
grafenis van de resten bij de 
Noorderbegraafplaats. Het 

Nieuwsblad van het Noorden 
meldt op 6 november 1953 
vernomen te hebben dat de 
Opperrabbijn (A. Prins), die 
trouwens op dat moment al weer 
anderhalf jaar in Israël verblijft, 
toestemming heeft gegeven voor 
ruiming en herbegrafenis. Bij 
het desbetreffende krantenartikel 
staat een foto van de Jodenkamp 
afgebeeld, met zo’n vijftig rechtop 
staande grafzerken. Het decor van 
de foto wordt gevormd door de ach-
terzijde van het laboratorium aan 
de Bloemsingel. Nergens uit dit 
artikel blijkt iets van protest, van 
verontwaardiging, van zelfs maar 
de geringste verbazing over het 
feit dat een Joodse begraafplaats, 
onderworpen aan strenge 
wetgeving over eeuwige grafrust 

Herbegrafenis op de Selwerderhof
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tot het moment van de opstanding 
der overledenen, geruimd zou wor-
den. In ieder geval worden op 10 
april 1954 de NIK-voorwaarden 
bekend, waaronder de gemeente 
Groningen tot ruiming en her-
begrafenis mag overgaan. De 
begraafplaats moet worden afge-
graven in lagen van telkens 25 
centimeter, tot een maximale 
diepte van anderhalve meter. 
Elk stoffelijk overschot dient te 
worden overgebracht in een dub-
bele papieren zak, en er mogen 
maximaal 10 van deze pakketten 
in een doodskistje. Deze kistjes 
mogen niet eerder gesloten worden 
dan na het reciteren van een voor-
geschreven gebed. Verder mag 
herbegraving alleen plaatsvinden 
onder toezicht van een geestelijke, 
respectievelijk een      voorganger
 van de Joodse gemeente.  
De grafzerken worden nog apart 
behandeld: leesbare, niet ge-
broken zerken dienen  te worden 
overgebracht naar de plaats van 
herbegrafenis en daar – stevig 
verankerd – opgesteld te worden.  
Onleesbare en gebroken zerken 
moeten worden begraven (waar 
dit gebeurd is, en of het ook uit-
gevoerd is, is nog onbekend). De 
hele operatie dient te geschieden 
onder onafgebroken toezicht van 
de Joodse gemeente, en ook het 
Ministerie van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting benoemt nog 
een aparte toezichthouder, te we-
ten een vertegenwoordiger van de 
Rijksgebouwendienst te Zwolle.  
Op 10 mei 1954 wordt begonnen 
met het werk, en enkele maan-
den later is de ruiming en her-

begrafenis een feit. De kosten 
vallen achteraf mee: slechts 
f.5.653,50 is nodig gebleken voor 
deze klus. De afrekening is zeer 
gedetailleerd: tot op de laatste 
schrobber en emmer is alles door-
berekend. Voordeel hiervan is dat 
we nu in ieder geval weten dat er 

in totaal 25 lijkkisten gebruikt 
zijn voor de herbegrafenis, zo-
dat er niet meer dan 250 stof-
felijke overschotten gevonden 
zullen zijn (er is sprake van 234 
papieren zakken...). Ook de toe-
gangspoort tot de Jodenkamp 
wordt verplaatst en hersteld (à 

Frits Grunewald strooit zand uit Israël op de opgegraven resten.
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f 33,57). Dan volgt, als staartje 
in 1955, nog een egalisatie van 
de begraafplaats aan de Moes-
straat, voor in totaal f 79,55.  

Een muurtje met verras-
singen
Enige tientallen jaren blijft het 
stil rond de locatie van de Jo-
denkamp, en doen generaties 
wetenschappers en studenten in 
de laboratoria op die locatie hun 
ongetwijfeld belangwekkende on-
derzoek. De Rijksuniversiteit ver-
plaatst echter haar activiteiten in 
de jaren ’70 en ’80 deels naar het 
Zernikecomplex (Paddepoel), en 
de laboratoria aan de Bloemsingel 
komen leeg te staan. De gemeente 
Groningen ontwikkelt ondertussen 
bouwplannen voor het vele hec-
tares grote terrein met de wat 
raadselachtige naam Ciboga, 
en op zeker moment begint het 
graafwerk om woningbouw daar 
mogelijk te maken. Ook de locatie 
van de voormalige Jodenkamp 
‘komt aan snee’, zoals dat zo mooi 

heet in archeologische termen. Tot 
verbazing van archeoloog Gert 
Kortekaas stuit zijn team opnieuw 
op menselijke resten: die hadden 
immers allemaal geruimd moeten 
zijn in 1954. Al reconstruerend 
komt hij tot de conclusie dat des-
tijds niet goed gekeken is naar 
de hele locatie, en dat er in de 
loop van de geschiedenis van de 
Jodenkamp aan de linkerzijde van 
de begraafplaats zelf al een extra 
muurtje is geplaatst. Dat muurtje 
werd in 1954 als de feitelijke 
grens van de begraafplaats ge-
zien, maar bleek een inkorting 
van het echte terrein. Onder de 
fundamenten van dat muurtje 
nu werd in oktober 2005 nog een 
aantal graven ontdekt: zo’n tien 
Joodse stadjers bleken vijftig jaar 
geleden vergeten te zijn…, maar 
niet helemaal: bij het bouwen 
van de laboratoria in de vijftiger 
jaren was ook veel grof grondwerk 
verricht, en daarbij had men al 
wel (per ongeluk?) de onderbenen 
van de meeste geraamtes 

geruimd. Wat restte is nu – met 
uitzondering van de inhoud van 
een elders op de Jodenkamp nog 
aangetroffen kindergraf –  her-
begraven op de Iepenlaan. Op de 
Moesstraat bleek namelijk geen 
voldoende grote locatie meer te 
vinden te zijn waar met zekerheid 
nog niet eerder begraven was. 
Laten we hopen dat de geschie-
denis van de Jodenkamp nu 
definitief gesloten mag worden, 
en dat de aldaar ooit begraven 
doden nu rust mogen vinden. Een 
monument bij het Ciboga-terrein 
ter gedachtenis aan de Jodenkamp 
en haar ‘tijdelijke’ bewoners 
zou zeker op zijn plaats zijn. 
Han Borg is historicus en be-
stuurslid van de Stichting 
Hisorie Joods Groningen. Hij 
publiceerde een internetversie 
van dit artikel, te lezen op: 
www.begraafplaats.org/
historie/groningen_3_joodse_
begraafplaatsen.htm
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Joodse Groningers van Weleer
De Bedumer Rebbe

door René S. de Vries

Mijn broer Ies, net als ik, geboren 
in de stad Groningen, is op zijn 18e 
jaar uit de stad vertrokken. Na ve-
le omzwervingen, avonturen en be-
levenissen, - maar daar vertel ik 
u een volgende keer wel meer over 
- is hij uiteindelijk in Hendrik 
Ido Ambacht, onder de rook van 
Rotterdam terechtgekomen. 

Jarenlang was hij voorzitter van 
de Kille Koudesj elders. Altijd 
maar weer een inleidend verhaal 
houden. Dat vond hij moeilijk. 
De moeilijkheidsgraad zat niet 
in de voordracht of presentatie, 
nee dat was geen punt voor hem. 
Maar om altijd een toepasselijke 
inhoud te creëren, die aansloot 
bij de gebeurtenissen ter plaatse 
en op dat moment van toepassing 
was, dat vond hij moeilijk. 

Het was hem echter wel opgevallen 
dat de meeste rabboniem hier to-
taal geen probleem mee hadden. 
Tijdens hun opleiding hadden 
zij kennelijk hele rijtjes wijze 
mannen met bijpassende uit-
spraken uit hun hoofd geleerd, 
op een manier zoals wij aard-
rijkskundige plaatsnamen uit 
ons hoofd moesten leren. Onze 
rabboniem waren in ieder geval 
in staat om op ieder gepast of 
ongepast moment, vanuit deze 
bron van rabboniem uit ons on-
bekende plaatsen en tijden te 
citeren. Sommige rabboniem 
gingen echter verder. Ook bij hei-
kele vragen van goedgelovigen 
werden vergelijkingen uit deze 
bron geciteerd. Dat dit niet altijd 
exact de inhoud van de vraag 

dekte, maakte niet zoveel uit, 
want het antwoord was altijd zeer 
uitgebreid. Zo uitgebreid zelfs, dat 
de vraagsteller uit angst weer zo’n 
langdurig en nauwelijks te volgen 
verhaal zou krijgen, en voor dom 
versleten zou worden, zijn mond 
maar hield. Een enkeling die 
waagde zijn vraag te herhalen 
opdat deze nader toegelicht zou 
worden, werd zodanig beantwoord 
dat de goedgelovige, de drang naar 
verse koffie, waarvan de geuren 
hem vanuit het keukengedeelte 
reeds tegemoet kwamen, niet 
langer kon onderdrukken. Het 
is dan ook algemeen bekend dat 
men in rabbinale kringen grote 
waarde aan verse koffie toekent. 
Getracht werd ook nog wel de 
Rabbijn af te remmen door tijdens 
het beantwoorden van de vraag 
in tweede instantie, te roepen 
dat het hem volkomen duidelijk 
was. In sommige gevallen hielp 
dit.  Er zijn echter ook gevallen 
bekend waarin de Rabbijn on-

verdroten zeker nog twintig 
minuten doorsprak alvorens 
zijn betoog te beëindigden. 

Daar niemand in het westen des 
lands, op een enkeling na, enig 
besef heeft waar Bedum ligt, leek 
het dus logisch om deze plaatsnaam 
te verbinden met de creatie van 
'de Rebbe'. Men realiseerde zich 
niet dat de Rebbe in Bedum zelf 
geen enkele levensvatbaarheid 
zou hebben, al was het alleen 
al om financiële redenen.  
Op dat moment zag de Bedumer 
Rebbe het levenslicht. En toen kon 
mijn broer flink vooruit. Ook hij 
zag kans om de Bedumer Rebbe 
te pas en te onpas te citeren. 
Zo ging de Bedumer Rebbe 
met de naam Rabbie Yossie 
Mendele Sheoriem een lang 
en gelukkig leven tegemoet. 
Alhoewel mijn broer Ies zijn uiter-
ste best deed om de Rebbe een 
geloofwaardig leven te laten leiden, 
kwamen er in de loop der tijd toch 
kleine barstjes in zijn creatie. Op 
den duur leerde de bewuste Kille 
Koudesj dit accepteren en wist er 
op gepaste wijze mee om te gaan. 

Op het feest van zijn Gouden 
Bruiloft had ik de eer om de ce-
remonieën te mogen vervullen.
Vele prachtig zelfgemaakte ge-
dichten, geestige gezangen, mis-
leidende optredens en schitterende 
zangkoortjes passeerden de revue. 

Ik was op de gedachte gekomen 
om een presentatie te maken 
van verschillende interviews die
ik afgenomen had van een aantal

Hoe kwam de Bedumer reb-
be Yossie Mendele Sheoriem 
eigenlijk in Bedum terecht?
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autoriteiten, waaronder de toen-
malige burgemeester van Delf-
zijl. Ook was ik naar Bedum 
gereden, had het bord BEDUM
gefotografeerd en met een Oost-
Europees uitziende man gecom-
bineerd in één set ting. Een
fotocompilatie dus. 

U kunt zich de hilariteit en het 
bulderend gelach voorstellen die 
de projectie van dit beeld teweeg 
bracht. Later, pas veel later aan 
het diner, gezeten naast een - wat 
Toon Hermans een tafeldame zou 
noemen - voegde ze mij toe: U komt 
zeker uit Bedum meneer De Vries! 

29 December 2005/28 kislew 5766: Chanoekaviering in de sjoel in Groningen.
Chanoeka en olijfolie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Op de foto is te zien hoe Eva Lipschits-Hagström haar eigen olijfolie perst onder rabbinaal toezicht 
van rabbijn Spiero. De te persen olijven (vers van de boom) kwamen uit Californië, de olijfpers had hij 

meegenomen uit Israël. Zo gingen de kinderen opgetogen met hun zelfgeperste olijfolie naar huis
(koud geperst/eerste persing)!).
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In 1883 had Zuidlaren een zelf-
standige joodse gemeente, ruim
een jaar later werd er aan de
Zuiderstraat een synagoge inge-
gewijd. 
De joden van Zuidlaren waren 
werkzaam in de handel, het 
slagersvak en het onderwijs. 
In 1925 werd de inmiddels 
aanzienlijk geslonken joodse
gemeente opgeheven. Het gebied
van Zuidlaren, Anloo en Vries 
kwam bij de joodse gemeente Assen; 
Eelde werd bij Groningen gevoegd. 

Tijdens de bezetting werden ver-
reweg de meeste joodse inwoners 
van Zuidlaren gedeporteerd en 
omgebracht. Een enkeling wist 
onder te duiken en zo te overleven.
De synagoge kreeg na de oorlog 
diverse andere bestemmingen. 

Na 80 jaar weer een dienst
In meer dan tachtig jaar was er 
geen sjoeldienst in Zuidlaren ge-
houden. Op 30 juli 2005 maakte 
de Liberaal Joodse Gemeente 
Noord-Nederland een beet-
je geschiedenis met een sjabbat-
ochtenddienst in de voormalige 
synagoge ter plaatse. In de da-
gen ervoor was de sjoel aan de 
Zuiderstraat nog het toneel van 
de Drentse Rijwielvierdaagse. Er 
werd voorlichting gegeven aan 
de fietsers over de geschiedenis 
van de Zuidlarense Joden en 
de jammerlijke afloop daar-
van in de oorlogsjaren. De 
Vereniging Behoud Synagoge 
Zuidlaren (VBSZ) had er veel 
werk van gemaakt met een foto-
tentoonstelling, boekjes, joodse 

voorwerpen zoals chanoekiot 
en folders, waarmee ze haar 
streven om dit Rijksmonument 
te restaureren kracht bijzette.  

Zoals bekend komt de LJG.NN 
regelmatig bijeen in Heerenveen, 
maar de leden zien al tijden 
uit naar een meer eigen joodse 
sfeer biedende ruimte. Het 
medienesjoeltje in Zuidlaren 
heeft sinds 1924 gediend als 
motorwerkplaats, peutercrèche 
en inbrengwinkeltje voor twee-
dehands kleding. Het stond 
leeg en de Gemeente Tynaarlo, 
eigenaar van het gebouw, vatte 
het plan op de sjoel over te 
dragen aan de Stichting Oude 
Drentse Kerken, die samen 
met de VBSZ de restauratie en 
herinrichting gaat aanpakken.  
Dat zal tijd en geld kosten, maar 
de Liberaal Joodse Gemeente 
wilde al vast haar leden kennis 
laten maken met de toekomstige 
mogelijkheden van het gebouw. 
De liberale rabbijn Ruben Bar-
Ephraïm van Den Haag en van 
Noord-Nederland, tevens lid van 
het Comité van Aanbeveling 
voor de VSZB, leidde de dienst 
op deze sjabbesochtend. Uit Ams-
terdam was mevrouw Helma 

Blankman als chazzan een meer 
dan welkome gast. Intussen weet 
men wel, dat vrouwen in deze 
gemeente een aan de mannen 
gelijkwaardige rol vervullen. 
Het werd een heel gedenk-
waardige sjabbat met ruim 
twintig bezoekers, allen onder 
de indruk van dit historische 
plekje in Drenthe. ’s Middags, 
na de dienst, was er een lunch 
elders in Zuidlaren, waar de 
voorzitter van de VBSZ, Geert 
Hovingh, een toelichting gaf op de 
restauratieplannen. Zijn gehoor 
was zo enthousiast, dat men 
haast ter plekke besloot om direct 
zoveel mogelijk diensten hier 
te gaan houden. Men zal echter 
nog even geduld moeten hebben. 

Verkoop voor € 1,-
Het had heel wat voeten in de 
aarde gehad maar enige maanden 
later, donderdagavond 1 december 
2005,  s’avonds, was het dan zover, 
de definitieve overdracht van het 
sjoeltje in Zuidlaren. De gemeente 
Tynaarlo verkocht het gebouw 
voor het symbolische bedrag van 
één euro aan de Stichting Oude 
Drentse Kerken. De plaatselijke 
notaris had belangeloos zijn 
medewerking toegezegd op 
dit ongebruikelijke tijdstip en 
een en ander werd muzikaal 
omlijst door Trudy Vroom, ac-
cordeoniste van Klezmer en Co.   
De sfeervolle bijeenkomst in een 
stampvolle en met vele kaarsen 
verlichte sjoel, eerst ijskoud 
maar door de vele enthousiaste 
aanwezigen snel opgewarmd tot 
een acceptabele temperatuur, 

Een ‘eigen’ sjoel voor LJG Noord Nederland –
Beth haTsafon

Van motorwerkplaats, 
peutercreche en inbreng-

winkeltje voor tweedehands-
kleding tot een eigen sjoel 

voor de LJG-NN.

door Hanne Hein-
van der Hoek
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van het gebouw, en het tweede 
huurcontract tussen de VBSZ en 
LJGNN. Wolter Postma, voorzitter 
van LJG.NN en Hendrien Kloots, 
bestuurslid van LJG.NN mochten 
voor deze LJG het contract on-
dertekenen. Hapjes, drankjes, 
sprekers en muziek verhoogden 
de feestelijke sfeer van deze 
avond en zorgden voor een of-
ficieel maar ook feestelijk tintje. 

Foto uit Levend Joods Geloof
Foto: Hans Sietsma

was het decor van de officiële 
overdracht en daarmee ook  
een eerste aanzet voor een 
‘eigen sjoel’ voor  LJG.NN. In 
het Brinkhotel in Zuidlaren 
werden later de verschillende 
huurcontracten getekend.  
Het huurcontract tussen SODK, 
nu dus eigenaar van de Sjoel en 
de Vereniging Behoud Synagoge 
Zuidlaren (VBSZ), beheerder 

Het 110de lid van de VBSZ werd 
verwelkomd en verrast met een 
boekje over de synagoge met een 
opdracht erin van de auteur. 
Het was een bijzondere avond die 
hopelijk de aanzet zal zijn tot het 
spoedig in gebruik nemen van 
‘onze’ nieuwe sjoel. LJG Noord 
Nederland hoopt met de huur 
van deze straks gerestaureerde 
sjoel een spil te kunnen zijn voor 
een ieder in Noord Nederland 
(Groningen, Friesland, Drente) 
die een progressieve benadering 
van zijn Jodendom voorstaat.  
We hopen dan ook dat we naast 
onze huidige leden tevens nieu-
we leden, gasten van andere 
Kehillot en andere joodse orga-
nisaties mogen verwelkomen. 

Bron: 
Joods Historisch Museum
G. Hovingh: Joods leven in Zuid-
laren

Met dank aan: Bob Theewis en 
Hendrien Kloots
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Jubileumboek, met inteken-
prijs:
Stefan van der Poel 100 jaar 
Folkingestraat-Synagoge 
De roerige geschiedenis van deze 
bekende synagoge belicht aan 
de hand van interviews, foto’s, 
herinneringen en documenten. 
Daarbij staan de betrokkenen 
centraal; zij komen aan het 
woord, blikken terug en uiten 
hun gevoelens. Al deze meningen 
en gevoelens tezamen bieden 
een levendig tijdsbeeld en laten 
zien welke rol het gebouw in de 
herinnering en beleving van 
velen speelde en nog speelt.  
Het boek verschijnt 1 maart. 
Voor dit boek geldt t/m 1 maart 
2006 een intekenprijs van
€ 12.50, daarna kost het € 14.50   

De Mr. J.H. De Vey Mestdagh 
stichting te Groningen 
presenteert op 2 maart 2006 het 
boek: 
De joodse inwoners van  de 
stad Groningen en 
omstreken1549-1945 en hun be-
graafplaatsen aldaar, deel II
1870-1945 
Het boek bestaat uit drie banden:
1. Herinnering van en aan joodse
Groningers tot 1945. 
2. De geschiedenis van de Is-
raëlitische begraafplaats aan de 
Iepenlaan en van de zerken op 
de joodse begraafplaats aan de 
Moesstraat die van na 1870 da-
teren, met foto’s van alle circa 
1500 grafstenen, transcripties van 
de Nederlandse en vertalingen 
van de Hebreeuwse teksten. 
3. Familieoverzichten van de 

joodse families die in 1870 tot 
1945 in Groningen, Haren, 
Hoogkerk en Noorddijk woon-
den door W. Domberg die 
ook  deze gegevens vergeleek 
met genealogische overzichten 
uit de rest van de provincie. 
Dit tweede deel uit een serie van 
drie (kunt u het nog volgen?) 
bevat circa 1600 bladzijden, 
wordt dus uitgegeven in drie 
banden en in cassette geleverd 
voor de prijs van € 98.00. 

150 Jaar geleden stierf de Duitse 
schrijver Heinrich Heine, een 
van de grootsten uit de 19de eeuw én 
van de groten uit die tijd de meest 
leesbare. In het Nederlands zijn 
op het ogenblik twee boeken van 
hem leverbaar: een bloemlezing 
uit zijn gedichten en Reistaferelen.  
In 1826, toen Europa door in-
grijpende geestelijke en politieke 
omwentelingen werd getekend, pu-
bliceerde hij dit onconventionele 
reisboek. Niet alleen persoonlijke 
indrukken, maar ook de po-
litieke onrust uit die tijd vonden 
hun weg in Heines boek.  
Reistaferelen is een literair en jour-
nalistiek meesterstuk, waarin Hei-
ne de politieke ontwikkelingen in 
het begin van de negentiende eeuw 
even scherpzinnig en ironisch 
verwoordt als de verschillende 
literaire schermutselingen van 
zijn collegaschrijvers. De verhalen 
over de Harz, de Noordzee, over 
de weg van München naar Ge-
nua, de baden van Lucca en een 
reis naar Engeland, kunnen als 
portretten van een tijdperk wor-
den gelezen. De verschillende 

verhalen, tijdens Heines leven 
voortdurend onder vuur van de 
censuur en onderwerp van heftige 
discussies, verschijnen in deze 
uitgave voor het eerst integraal.  
Toelichtingen en een uitgebreid 
commentaar van Marinus Pütz 
verduidelijken de historische 
achtergronden van dit boek.  
€ 39.90 

Aharon Appelfeld Badenheim 
1939 
Het is voorjaar 1939, een onrustige 
periode in Europa. Badenheim, een 
Oostenrijks vakantieoord, bereidt 
zich voor op het zomerseizoen en 
de bijbehorende vakantiegangers.  
De bezoekers zijn joods en de 
kleine drama’s in het hotel 
maskeren een aanzwellende 
dreiging die zij niet onder ogen 
durven zien. Ze zijn zo bevangen 
door hun triviale, dagelijkse be-
zigheden dat ieder signaal van 
hun aanstaande noodlot aan hen 
voorbijgaat. Het zijn de laatste 
dagen in een wereld die kort 
daarna volledig ineen zal storten.  
€ 16.95 

Ludo Abicht Geschiedenis van 
de Joden in de Lage Landen 
De geschiedenis van de Lage 
Landen is ondenkbaar zonder 
de cruciale rol te vermelden die 
de joodse gemeenschap heeft 
gespeeld. In historische steden 
als Amsterdam of Antwerpen 
is de joodse aanwezigheid zeer 
zichtbaar. Vanaf het moment 
dat de eerste joodse migranten 
zich vestigden aan de oevers van 
Rijn, Maas en Schelde is de joodse 
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gemeenschap nauw betrokken 
geweest bij de woelige en vaak dra-
matische ontwikkelingen in onze 
regio. De weg naar aanvaarding 
en integratie is lang geweest en 
heeft vele slachtoffers gemaakt.  
Bij elke crisis werd de joodse 
identiteit ter discussie gesteld. 
Want wie is Jood? En is het 
Jodendom een godsdienst, een 
bevolkingsgroep of een cultuur?  
In Geschiedenis van de Joden in 
de Lage Landen gaat Ludo Abicht 
terug tot de vroegste vermelding 
van de joodse gemeenschap, in 
de dertiende eeuw. Hij tracht ook 
een antwoord te vinden op de 
vraag of de eenentwintigste eeuw 
het vaak voorspelde einde van 

de ‘joodse diaspora’ zal brengen.  
€ 24.95 

J.C.H. Blom e.a. A.E. Cohen als 
geschiedschrijver van zijn tijd
A.E. Cohen (1913-2004) was een 
veelzijdig historicus. Toen Cohen, 
Huizinga’s laatste promovendus, 
in 1960 hoogleraar middeleeuwse 
geschiedenis werd, had hij al 
een complete loopbaan achter 
de rug. Na de oorlog, die hij als 
onderduiker overleefde, kwam hij 
in dienst van het Rijksinstituut 
voor Oorlogsdocumentatie. Hij reis-
de naar Duitsland om er de nazi-
archieven te raadplegen, woonde 
de processen in Neurenberg bij 
en ondervroeg in Dachau Ge-
neralkommissar Friedrich Wim-

mer, de gewezen rechterhand van 
Seyss-Inquart. Cohen was als 
adjunct-directeur een spilfiguur 
van het RIOD, maar kwam 
ook regelmatig in botsing met 
zijn directe chef Loe de Jong.  
Dat A.E. Cohen meer was dan 
een voortreffelijk bestuurder en 
een begenadigd docent, blijkt 
uit deze bloemlezing van zijn 
artikelen, waarvan het grootste 
deel over de Tweede Wereldoorlog 
gaat. De bundel besluit met delen 
van zijn lange vraaggesprek 
met Wimmer in 1947, waarbij 
de lezer rechtstreeks inzage 
krijgt in de gedachtewereld 
van een der hoogste Duitse 
gezagsdragers in Nederland.  
€ 29.50 

Voorkant van de 1e Nederlandse vertaling uit 1983
(copyright 1980) 

Omslag van de zojuist verschenen editie
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Sammy Michael Water kust 
water 
De schrijver, geboren in 1926, 
gebruikt voor deze roman veel 
autobiografische elementen. Hij 
is net als de hoofdpersoon, Josef, 
geboren in Bagdad, zat daar 
in het verzet en emigreerde op 
jonge leeftijd naar Israël. Hij 
kreeg een baan bij de Israëlische 
Hydraulische Dienst. Michael 
beschrijft de strijd die hij moet 
voeren om ingeburgerd te raken 
en zijn pogingen om gevoelens 
en gedachten vorm te geven in 

Vervolg 'Boeken'

het Iwriet. De opbouw van Israël 
krijgt veel aandacht in dit bizarre 
verslag van een vluchteling die 
zichzelf moet vinden in een voor 
hem totaal andere wereld. Hij 
leert vriendschap, liefde, trouw en 
wanhoop kennen en deze roman is 
daar een schitterend verslag van.  
€ 27,50  
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Expositie ‘Modern Joods 
Leven’ in 100-jarige 
synagoge Groningen

Hoe kom je in Groningen aan kosj-
ere producten? Wat gebeurt er 
tijdens de diensten in de synagoge 
aan de Folkingestraat? Wat is er
gebeurd met het voormalige 
Jodenkampje? Hoe ziet de loofhut 
achter de synagoge er uit?  
Het is allemaal te zien op foto’s 
van fotograaf Robert Mulder 
tijdens de expositie ‘Modern 
Joods Leven in Groningen’ in 
de Groningse synagoge. Deze 
speciale jubileumexpositie maakt
deel uit van een reeks 
activiteiten waarmee de Stichting 
Folkingestraat Synagoge  in
maart het honderdjarig bestaan
van de synagoge viert.  

Joodse gemeenschap
Nooit eerder is het reilen en 
zeilen van de na-oorlogse 
Joodse gemeenschap in de 
stad Groningen zo uitvoerig én 
indringend in beeld gebracht 
en tentoongesteld als tijdens de 
expositie ‘Modern Joods Leven’.  
Robert Mulder fotografeert al 
sinds vele jaren het ‘Joodse leven’ 
in de stad Groningen. Speciaal 
voor deze expositie heeft hij 
in het afgelopen jaar getracht 
een compleet beeld te schetsen 
van de belangrijkste religieuze 
en sociale aspecten van deze 
– door de jodenvervolging in 
de Tweede Wereldoorlog sterk 
gedecimeerde – gemeenschap. 
Met deze expositie wordt aange-
toond dat de stad Groningen 

wel degelijk nog een levendige 
Joodse Gemeente en een 
functionerende synagoge kent. 
 
Kosjer
Mulder laat zien waar tijdens 
de diensten de bezoekers zitten, 
wat de rol van de rabbijn is en 
hoe in de synagoge de feestdagen 
(o.a. Chanoeka, Poeriem en 
Loofhuttenfeest) gevierd worden. 
Daardoor wordt duidelijk dat 
een synagoge veel meer is 
dan alleen een gebedsruimte, 
namelijk een ontmoetingsruimte 
en cultureel centrum. 
Maar het joodse leven speelt 
zich ook buiten de synagoge 
af. Zo fotografeerde Mulder de 
rijdende winkel van Pasternak 
met uitsluitend kosjere producten 
die Groningen geregeld aandoet.
Hij laat zien hoe een  kosjere
keuken ingericht is.  

Jodenkamp
Volstrekt uniek zijn de foto’s 
waarop Mulder laat zien hoe kort 
geleden onder toezicht van een 
rabbijn de stoffelijke resten van 
22 Joden werden overgebracht 
van de voormalige Jodenkamp 
(in gebruik tot 1834) naar de 
joodse begraafplaatsen op de 
Selwerderhof en aan de Moesstraat. 
De straatnaam Jodenkamp 
herinnerde tot voor kort nog aan 
deze oudste joodse begraafplaats 
van de stad Groningen. 

Fotograaf Robert Mulder
Robert Mulder is fotojournalist, 
schrijvend journalist en auteur. 
Tussen zijn reizen door werkt hij 

in Groningen als docent fotografie.  
De laatste jaren werkt hij 
voornamelijk aan zijn langlopende 
project ‘Religie en Rituelen’. 
Samen met collega-journalist Lejo 
Siepe publiceerde Mulder twee 
boeken:  ‘De Dood in Bagdad’ (1993 
/ 2005) en ‘In het Voetspoor van de 
Kruistochten’ (1996) dat in 2005 
in een herziene uitgave verscheen 
onder de titel ‘God wil het! ’.  
Robert Mulder exposeerde 
onder meer in Peking, Taipeh, 
Parijs, Aichi (World Expo 2005, 
Japan), Amsterdam, Groningen 
en Den Haag. Werk van hem is 
aangekocht door de Rijksdienst 
voor de Beeldende Kunst.  

Uit: PERSBERICHT  Stichting
Folkingestraat Synagoge, 
Groningen

Foto’s van Robert Mulder
over het dagelijks leven van de Joodse gemeenschap in Groningen

Robert Mulder, fotograaf
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

Naar Israël komt een ‘vliegen-
de limousine’

De Duitse luchtvaartmaatschappij 
Lufthansa introduceerde sinds 
kort een nieuwe vorm van ex-
clusieve service, namelijk VIP-
vluchten vanuit Israël naar 
Europese landen. Tegenwoordig 
kunnen vermogende Israëli’s ge-
bruikmaken van een ‘vliegende 
limousine’ van Lufthansa 
– een relatief klein straalmotorig 
toestel met maximaal comfort. 

De cabine van het vliegtuig is voor-
zien van slechts zeven stoelen. 
Elke passagier krijgt speciale 
aandacht van een persoonlijke 
stewardess. Om de lange vlucht 
zo comfortabel mogelijk te maken 
worden er aan boord de meest 
exclusieve dranken en culinaire 
versnaperingen geserveerd. 

Zo’n ‘vliegende limousine’ wordt 
al lang op veel Europese be-

RECTIFICATIE
In het vorige nummer van 
JaGDaF  maakten wij melding 
van de expositie van 7 beeldjes 
van Joseph Mendes da Costa 
in het Groninger Museum. 
Helaas bleek dat – toen JaGDaF 
al bij de drukker lag – de beeldjes 
intussen verdwenen waren, om-
dat de vitrines nodig waren voor 
een volgende tentoonstelling. 
Mochten er belangstellenden voor 
niets naar het museum zijn ge-
gaan, dat wil zeggen, explicitiet 
om deze beeldjes te bekijken, 

stemmingen gebruikt. Om van 
deze service te kunnen genieten 
betaalt men, bijvoorbeeld,
€ 16.000,- om van Frankfurt naar 
Madrid te vliegen, en voor de te-
rugreis nog eens hetzelfde bedrag.

Zoals de Israëlische krant Yediot 
Achronot vermeldt, hebben de ver-
mogende Israëli’s inmiddels een 

brede interesse in deze nieuwe 
service getoond. Lufthansa krijgt 
steeds meer boekingen voor 
de ‘vliegende limousine’ en on-
danks het feit dat Tel-Aviv geen 
Madrid is, betaalt men moeiteloos 
maar liefst  € 28.000,- voor een 
enkele vlucht naar Frankfurt. 

dan kunt u telefonisch contact 
opnemen met mij. Op een nader te 
bepalen tijdstip – ergens in april 
– zal er dan een mogelijkheid 
gecreëerd worden om de beeldjes 
alsnog te bezichtigen. Telefoon: 
050 527 9335 .

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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¦ Loeach
voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

Tot en met half april
Kamp Westerbork, expositie: 
gebruikt, gemaakt, gevonden. 
Info tel. 0593 59 2600 of 
www.kampwesterbork.nl
13 maart
Vastendag van Esther/ Ta’aniet 
Esther.
13 maart
19.00 uur Synagoge, Slotmakers-
straat 16, Leeuwarden. Jechia 
Evers leest de Migilat Esther 
waarna er koffie met kisjlisj is. 
Kom verkleed en neem je ratel 
mee.
Begin vasten 5.19 uur.
14 maart
Poeriem/Lotenfeest
15 maart
Poeriem Sjoesjan
22 maart 
19.30 uur Synagoge, Slotmakers-
straat 16, Leeuwarden. 
Genootschap Nederland-Israël 
met een interessante videoavond.
1 april
9.00 uur Synagoge, Slotmakers-
straat 16, Leeuwarden. 
Ochtenddienst met kidoesj.
11 april
Na zonsondergang zoeken naar 
chameets en verklaring van 

nietigheid.
12 april
begin vasten 4.58 uur, begin 
chameetsverbod 10.24 uur. 
Chameets verbranden voor 11.45 
uur.
Begin jomtov 20.15 uur. Eerste 
Seideravond.
13 april 
Eerste dag Pesach. Tweede 
Seideravond. ’s Avonds begin 
Omertelling.
13 april
Synagoge, Slotmakersstraat 
16, Leeuwarden. Gezamenlijke 
Seider.
Opgave en info 058 2121 524.
14 april
Tweede dag Pesach. Begin sjab-
bat 19.15 uur.
15 tot en met 18 april
Chol hamoed/tussendagen
18 april
begin jomtov 19.20 uur
19 april 
zevende dag Pesach
20 april
achtste dag Pesach
21 april
20.30 uur De Harmonie, Leeu-
warden. Galili Dance.
Info tel.058 233 0233 of 
www.deharmonie.nl
26 april
20.00 uur ‘t Kielzog, Hoogezand. 
Galili Dance.
Info tel 0598 3737 77 of 
www.kielzog-ckc.nl.
27 april
20.15 uur, Posthuistheater, 
Heerenveen. Galili Dance. Info 
tel 0513 619 494.
2 mei
Jom Hazikaron/herdenking 

slachtoffers Israël
3 mei 
Jom Ha’atsma’oet/Onafhanke-
lijkheidsdag Israël
4 mei
Herdenking slachtoffers 1940-
1945
5 mei
Bevrijdingsdag
5 mei
20.30 uur Centrum voor Kunst 
en Cultuur, Assen. Galili Dance. 
Info tel 0592 31 3330 of
www.ico-assen.nl.
10 mei
20.15 uur, De Koornbeurs, Fra-
neker. Galili Dance.
Info tel. 0517 396 363 of 
www.dekoornbeurs.nl.
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Joodse feest- en treurdagen 5766/2006

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

5767/2006
23 en 24 september  Rosj Hasjana

Synagoge, Folkingestraat, 
Groningen.
tot en met 22 maart
Expositie fotograaf Robert 
Mulder met prachtige indrukken 
van modern Joods leven in 
Groningen.
Periode: wo. 1 t/m wo. 22 maart 
2006 (gesloten op 2 maart)
Openingstijden: di t/m vr en zo, 
13 – 17 uur
Entreeprijs: 2 euro, kinderen en 
donateurs gratis
Adres: Folkingestraat 60, 
Groningen (tussen Groninger 
Museum en binnenstad)
www.synagogegroningen.nl
www.robertmulder.nl

7 maart
20.00 uur Wout van Bekkum over 

Leven en Lernen in Groningen op 
basis van een heuse grafsteen en 
een curieuze, honderd jaar oude 
foto.
9 maart
Beno Hofman over Opmerkelijke 
Groninger Joden.
14 maart
Architect Fred Dubbeling vertelt 
over zijn ervaringen met de 
restauratie van de synagoge in 
1981.
16 maart
Industrieel ontwerper Piet Cohen 
spreekt over zijn ontwerp voor 
het interieur van de Groningse 
synagoge. Met talrijke illustraties 
laat hij zien wat er zoal komt 
kijken bij het inrichten van 
synagoges.

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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