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Dit is alweer het laatste nummer van 
de negentiende jaargang, nr. 94. Dat 
wil dus zeggen dat wij met Chanoeka 
aan de twintigste jaargang beginnen. 
Niet alleen is het bijzonder dat we 
aan de twintigste jaargang beginnen. 
Ooit heb ik het eerder vermeld; een 
jaar ná Chanoeka zal het honderdste 
nummer van JaGDaF verschijnen! U 
zult begrijpen dat we een dergelijke 
gebeurtenis niet ongemerkt voorbij 
zullen laten gaan.

In dit nummer vindt u de jaarlijkse 
acceptgiro. Het is belangrijk dat u 
uw bijdrage spoedig overmaakt. Wij 
kunnen elk jaar op de hele krappe 
financiële basis die wij hebben 
met passen en meten 5 nummers 
uitbrengen. Daarom zou het heel 
welkom zijn wanneer u allemaal iets 
meer dan de € 15,- overmaakt. 

U ontvangt dit nummer vlak voor 
of op Rosj Hasjana, dat wil zeggen 
dat de Hoge Feestdagen begonnen 
zijn. De Jamiem Nora’iem – de ont-
zagwekkende dagen – tussen Rosj 
Hasjana en Jom Kippoer geven u de 
gelegenheid na te denken. Ik wens u 
daar sterkte bij en namens de redactie 
en het bestuur een heel goed, zoet en 
voorspoedig 5767.

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Sjofar blazen als een soort 
wake-up call in de maand 
elloel voor Joden zowel als 

voor niet-Joden!

door rabbijn S. Evers

Onlangs las ik het volgende ver-
haal. Het was de eerste week van 
elloel, de maand voorafgaande 
aan de Hoge Feestdagen. Rabbijn 
Menachem Junik uit Londen 
was op weg naar zijn wekelijkse 
leerafspraak met Mr. Barnard, 
de eigenaar van Barnard and 
Levitt Opticians. “Ik heb een 
idee”, stelde rabbijn Junik voor 
aan Mr. Barnard. “Het is de ge-
woonte om in de maand elloel 
dagelijks op de sjofar te blazen, 
als een voorbereiding op Rosj 
Hasjana en Jom Kippoer. Wat 
vind je van het idee om sjofar 
te blazen in jouw winkel?” 
Mr. Barnard stond niet onwelwil-
lend tegenover het plan, maar
had toch wel enige bedenkingen: 
“Rabbijn Junik, ik heb ook  vrij
veel niet-joods personeel en ik
wil dat zij zich ook thuis 
voelen in mijn winkel.” "De ge-
woonte om gedurende elloel  op 
de sjofar te blazen is een soort 
wake-up call voor de G’ddelijke 
aanwezigheid in deze wereld. 
En dat is een gedachte die zowel 
voor Joden als niet-Joden van
toepassing is. Ik kan dit aan 
iedereen uitleggen.” 
Mr. Barnard ging akkoord en deel-
de zijn medewerkers mee dat er 
een korte bijeenkomst zou plaats-
vinden in zijn kantoor. Allen kwa-
men en rabbijn Junik legde de be-

tekenis van de sjofar uit, blies op 
de sjofar en na enige minuten ging 
iedereen weer terug op zijn plaats. 
Een van de medewerkers, van 
Afrikaanse oorsprong benaderde 
rabbijn Junik. Hij introduceerde 
zichzelf als Albert en zei: “Excuse 
me, kunt u mij nog een keer ver-
tellen hoe die hoorn heet? Ik hoop 
dat ik niet als kwetsend over-
kom, maar dit is de eerste keer 
in mijn leven dat ik tegen een 
joodse geestelijke spreek. Ik vond 
uw verhaal zeer interessant.”
Rabbijn Junik stelde hem gerust 
dat er niets mis was met zijn vraag 
en dat het in het Jodendom juist 
zeer gewaardeerd wordt als er 
gevraagd wordt. In de tussentijd 
zocht hij naar een woord dat 
het voor Albert makkelijker zou 
maken om sjofar te onthouden. 
“We noemen het een sjofar, net 
zo als degene die de auto van 
de baas rijdt een chauffeur.
“Bedankt”, zei Albert, “nu kan 
ik het onthouden en nogmaals be-
dankt voor de korte plechtigheid, 
het was zeer betekenisvol.” 

Rabbijn Junik wenste hem en 
zijn collega’s een fijn weekend 
en al gauw was iedereen weer 
aan het werk. De volgende week
kwam rabbijn Junik weer bij
Barnard and Levitt om sjofar 
te blazen en opnieuw kwam
Albert naar hem toe. 
“Vorige week vrijdagavond was ik 
gaan winkelen met mijn verloofde. 
We stonden in de rij voor de kas-
sa en ik vertelde haar over het 
hoorngeblaas op kantoor, u weet 
wel die... chauffeur, net zo als 
de man die met de baas rijdt.”
Toen de klant voor ons afgerekend 
had, keek de cassière me aar-
zelend aan: “Ik wil niet bru-
taal zijn, maar ik hoorde jullie 
gesprek. Bent u joods???” 
“Waarom vraag je dat, zie ik er 
joods uit?” vroeg ik grappend.
“Niet echt”, zei ze, “maar ik hoor-
de u spreken over de sjofar en 
haar betekenis. Weet u, dat was 
een wake-up call voor mij, ik 
heb al lang niet meer nagedacht 
over mijn joodse identiteit…” 

Beste lezers, dat is de sjofar, een 
wake-up call en dat is ook een 
chauffeur. De chauffeur verplaatst 
zijn passagier naar de plaats van 
bestemming. Wij zijn de passagiers 
en de sjofar helpt ons om de goede 
weg te vinden naar versteviging 
van onze joodse identiteit. 

Sjofar-chauffeur
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Ik heb wel eens in alle ernst na-
gevraagd waarom mensen naar 
de synagoge, naar sjoel gaan.  
Rare vraag, zal menigeen 
denken. De antwoorden leren 
anders. 
Er zijn inderdaad mensen die 
gaan omdat ze met de Eeuwige 
in contact willen komen en omdat 
het beter geacht wordt in minjan 
(met 10 mannen vanaf 13 jaar) 
dan alleen te dawwenen (bidden). 
Je bent dan in de gemeenschap 
opgenomen in het gezamenlijke 

gebeuren.
Er zijn mensen die komen om-
dat ze gelijkgestemden treffen, 
mensen die misschien niet zo-
zeer de Eeuwige zoeken alswel
andere Joden. 
Er zijn mensen die de koffie mét 
en de gesprekken met wie ze aan-
treffen zo gezellig vinden. Dit 
zijn vaak, maar niet altijd, de 
laatkomers, de zogenaamde
kiddoesjvangers, want aan de kof-
fie gaat de heiliging van de wijn 
vooraf, de kiddoesj, en daar zijn 

ze ook niet afkerig van. 
Sommigen vinden het prettig 
met een duidelijk doel voor 
ogen uit bed te komen, anders 
verluieren ze toch maar hun och-
tend. Sommigen zeggen: ik kan 
beter naar sjoel gaan dan op het 
Leidseplein koffiedrinken. Koffie 
krijg ik hier ook, zij het niet van 
de Leidsepleinkwaliteit. 
Sommigen hopen een partner te
vinden. 
Sommigen komen uit solidariteit 
met het Jodendom. 

De zaterdag. Duitsland. ca. 1800. Mannen, vrouwen en kinderen verzamelen zich op sjabbat voor de sjoel. 
De vrouwen dragen modieuze kleding, maar de mannen zijn gekleed in hun 18e-eeuwse traditionele 

mantels, inclusief hun baretten. 
Handgekleurde ets. Hebrew Union College, Skirball Museum,

Los Angeles. Uit: Jewish Art, Grace Cohen Grossman.

Waarom gaan mensen naar sjoel?
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Sommigen komen niet zozeer 
uit liefde voor de gebeden, maar 
om te helpen minjan te maken, 
want als er geen minjan is gaat 
de dienst wel door, maar in zeer 
vereenvoudigde vorm. De Tora-rol 
wordt niet uit de Aron haKodesj 
(‘heilige kast’)
gehaald. Hen komt een extra 
sjkauch, dank je, toe, dát is nog 
eens gemeenschapszin. Wie 
gekomen is om voor een gestorven 
familielid kaddiesj te zeggen en 
geen minjan treft, is ook ‘voor 
niets’ gekomen – of niet voor 
niets, maar kaddiesj heeft hij niet 
kunnen zeggen. 
Sommigen komen voor de warm-
te die de gemeenschap kan uit-
stralen. Anderen voor de chazan, 
de voorzanger, die zo mooi kan 
zingen. Of zij komen vooral voor 
de gemeenschappelijke zang. 
Zingen is een aangeboren drang 
en samenzang bevordert de sa-
menhang van een groep sterk. 
Sommigen vinden de teksten 
zo mooi; ze komen gestaald uit 
sjoel, nog vol van de verheven 
stemming die een sjoeldienst kan 
opwekken. Een sjoeldienst is geen 
kerkdienst. Dat impliceert onder 
andere dat men niet precies aan 
het begin van de dienst aanwezig 
hoeft te zijn, maar wel binnen 
een halfuur erna.
U weet dat ik een feministe ben; 
juist daarom dring ik erop aan 
dat vrouwen ook op tijd komen en 
niet bijvoorbeeld tijdens de Tora-
lezing; die dient met onverdeelde 
aandacht gevolgd te kunnen 
worden. Tenzij de vrouw jonge 
kinderen moet verzorgen, dat 

gaat altijd voor.
Op weg naar sjoel ontmoette ik 
eens een rabbijn in wiens sjoel de 
vrouwen op Sjabbatochtend altijd 
laat komen. Tot mijn verbazing 
was hij het niet met me eens. 
Doorvragen leerde dat hij vreesde 
dat vrouwen, als ze gevraagd 
wordt op tijd te komen, te veel 
te zeggen krijgen in de gang van 
zaken in het Jodendom! 

Van verbazing bleef ik midden op 
straat staan en kwam ik te
laat in sjoel... 

Bloeme Evers-Emden

(deze column is met toestemming 
overgenomen uit het NIW van 11 
augustus 2006)
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Mijn vader was mijn Meester, en 
ik leerde
Van hem onze Taal als een bare 
schat
Geen man, die machtiger het 
goud begeerde
Dan ik verlangen naar zijn 
Woorden had.
[...]

Hij werd in een orthodox joods ge-
zin geboren en was de broer van 
de latere schrijfster Carry van 
Bruggen (1 januari 1881). Beiden 
zijn in hetzelfde jaar geboren; om 
die reden wordt vaak aangenomen 
dat zij een tweeling waren. 
Het gezin verhuisde in 1885 
naar Zaandam, waar vader 
Izak de Haan als chazzan werd 
aangesteld. In 1896 ging Ja-
cob naar de kweekschool (de 
toenmalige opleiding voor onder-
wijzers) in Haarlem. Hij werd 
marxist en lid van de SDAP. Hij 
was als letterkundig medewerker 
verbonden aan het socialistische 
dagblad Het Volk. Terwijl hij 
op school lesgaf, studeerde hij 
voor het staatsexamen, ging 
vervolgens naar de universiteit, 
waar hij rechten studeerde. Hij 
deed doctoraalexamen in 1909
en promoveerde in 1916. 

Ondertussen had De Haan het 
socialisme vaarwel gezegd en 
was hij zionist geworden. Weer 
later werd hij religieus; daarna 
werd hij actief in de orthodox-
joodse anti-zionistiche beweging.  
In Amsterdam kwam hij de 
arts/schrijver Arnold Aletrino 
tegen die hem ervan overtuigde 

dat homoseksualiteit geen ziekte 
is. Hetgeen overigens niet heeft 
kunnen verhinderen dat hij zijn 
leven lang hiermee geworsteld 
heeft, ook en vooral in relatie 
met het orthodoxe Jodendom. 
Toen hij in 1919 naar Palestina 
emigreerde, werd hij een van 
de politieke leiders van deze 
beweging. Hij was voorstander 
van een staat waarin Joden en 
Arabieren als gelijken zouden 
leven; hij onderhandelde hier-
over met Arabische leiders.
Ondanks het feit dat hij anti-
zionistisch was, heeft hij we-
zenlijk bijgedragen tot het 
doordringen van Herzls ideeën 
in Palestina. Hij deed dat zoals 
hij alles deed: onverschrokken, 
eerlijk en zonder aanziens des 
persoons. Hij was in de ware zin 
van het woord een pionier. De 
eerste die uit volle overtuiging de 
praktische consequentie trok uit
zijn theorieën. 

Onrust
Die te Amsterdam vaak zei: 
’Jeruzalem’
En naar Jeruzalem gedreven 
kwam,
Hij zegt met een mijmrende stem:
‘Amsterdam. Amsterdam.’
In 1924 werd De Haan vermoord.  

Lange tijd werd gedacht dat de 
daders Arabieren waren, maar 
die opvatting is achterhaald. Een 
van de seculiere zionistische or-
ganisaties, de Hagana, besloot hem 
te liquideren. Een aantal Hagana-
activisten, met medewerking van 
een politieman, bracht hem in 
1924 in Jeruzalem, midden op 
straat, om het leven. Hij werd 
door duizenden (ultra)orthodoxen 
naar zijn graf op de Olijfberg 
vergezeld. Men verondersteld dat 
de orthodoxen niets wisten van 
de ‘tegennatuurlijke’ verlangens 
die De Haan op onnavolgbare 
wijze omzette in gedichten. 

Bronnen
De Engelbewaarder: Jacob Israël 
de Haan en het Hebreeuws, Jaap 
Meijer, 1981 
Verzamelde Gedichten I, Jacob 
Israël de Haan, G.A. van Oor-
schot, 1952

Ruth Lipschits-de Leeuwe

Jacob Israël de Haan 
(Smilde, 31 december 1881 – Jeruzalem, 30 juni 1924)

Portret van Jacob Israël de Haan 
(nov. 1918) door de Amsterdamse 

tekenaar en schilder Maurits
de Groot (1880-1934)
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Ik kan niet keeren, ik kan niet verdragen 
Wreede vervreemding, die mijn vreugd doorwroegt. 
Er is geen dag, die mijn hart meer vernoegt 
Sinds ik verloor het heil dier Heilge Dagen. 
   
Schoonste van allen, Gij, Sabbath, mijn Vriend, 
En vroeg in ‘t voorjaar ‘t lichte Lotenfeest 
Als ieder vader voor zijn kindren leest 
Hoe vroom Mordechai zijn volk heeft gediend. 
   
Als ‘t Lente wordt, het feest der Overschrijding, 
Gelijk geschreven staat, dat overschreed 
De Doodsengel onze dorpels, die leed 
Over Egypte bracht, maar ons bevrijding. 

Stil en bedroefd was de tijd van den Omer 
Wij telden duldend tot het feest der Oogst 
En der wetgeving, als de zon het hoogst 
Aan Hollands hemel stijgt en het wordt zomer. 
   
Daarna komen onze overdroeve dagen, 
De zeventiende Tammoez, de Drie Weken 
Tot Negen Ab, in zooveel vreemde streken 
Weten de volken, dat wij hulploos klagen. 

Maar het Nieuwjaar laat zijn Bazuinen schallen, 
Eens ter bevrijding, nu nog ter beleering: 
Tien dagen tijd van inzicht en bekeering, 
Dan Jaum-Kippoer, de gerechtsdag voor allen. 
  
In Doodskleederen bidden wij gehuld, 
Want God is Koning van leven en dood; 
Zijn wil voert veilig door drijvende nood 
Wie ‘t hart als een wit kleed rein houdt van schuld. 
  
En ‘t blijde bloemenfeest der Looverhut. 
Ieder nieuw jaar met nieuwe vreugd gezet, 
Het Slotfeest en de Vreugde van de Wet, 
Die ons, dwalende bannelingen, stut. 
   
In laten winter, wanneer dagen duister 
Niet dag worden, dalen zonder verblijding, 
Vierden wij de week van de Tempelwijding: 
Acht avonden met loflied en lichtluister.    
 
Ik, die smaden en haten zoude, een Knaap
Vreezend en leerend ben ik toen geweest, 
Dierbaar waren mij vastendag en feest, 
Heerlijk van vrome droomen was mijn slaap. 

Mijn jeugd verging, in den licht-open dag 
Toog ik toen uit, een onbekommerd zwerver. 
Vreugdzoeker, vreugdgenieter, vreugdenderver, 
En nu? Dichter van wroegingen geklag. 

Nu ben ik een verlatene, verlangen 
Verbijt mijn hart naar ‘t schoon, dat ik verstiet 
Hatend en smadend, keeren kan ik niet, 
En wat heeft mijn hart voor troost dan wat zangen? 
  
Ik heb zoo veel bemind, gedwaald, geleden, 
En ‘k weet zoo goed: weerkeeren kan ik niet. 
Maar toch, o, God, ik geef alles, mijn Lied 
En al mijn Vriendschap voor één dag van vrede. 

Jacob Israël de Haan 

Rondom het jaar
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Geachte lezers van JaGDaF

De afgelopen vele jaren heeft het 
Bestuur van JaGDaF prioriteit 
gegeven aan de doelstelling van
de vereniging: het laten 
verschijnen van het magazine 
JaGDaF. Daarbij is de uitvoering 
van de formele kant, zoals het 
beleggen van een algemene 
ledenvergadering, presentatie 
van een resultatenrekening e.d. 
verwaarloosd.
Het Bestuur is van mening 
dat deze gang van zaken recht 
getrokken dient te worden. 
Aan een vereniging worden 

wettelijk gezien eisen gesteld 
en aan die eisen willen wij vol-
doen. Wij hebben gemerkt dat 
de betrokkenheid bij JaGDaF 
groot is. Dit uit zich o.a. in een 
stabiel ledenbestand, vaste ad-
verteerders, positieve reacties 
op de verschenen nummers 
van JaGDaF. Eens per jaar 
persoonlijk contact houdt deze 
betrokkenheid ook in stand.

Wat kunt u verwachten? 
U wordt eenmaal per jaar uit-
genodigd voor een algemene 
ledenvergadering in april. In 
deze vergadering worden de finan-

Van het bestuur van de Vereniging JaGDaF

ciële resultaten besproken, de 
contributie (abonnementsgeld) 
vastgesteld, bestuurswijzigingen 
besproken enz. 
Het Bestuur stelt zich voor in
april 2007 een eerste algemene 
ledenvergadering te beleggen. 
U ontvangt vooraf een exem-
plaar van de Statuten, de resul-
tatenrekening en de balans over 
het boekjaar 2006 en eventuele 
andere relevante informatie. 

Namens het Bestuur van 
JaGDaF
Frits Grunewald, voorzitter

Sjana Tova oe Metoeka
Bestuur en Redactie JaGDaf 
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Adobe, de leverancier van het 
softwarepakket waarmee JaG-
DaF wordt opgemaakt, schrijft 

ons voor reclamedoeleinden aan 
met JaGDaf Creative Rebels.
Zijn wij creatieve rebellen? U 

mag het zeggen!
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De synagoge in de Folkingestraat 
in Groningen is niet alleen sjoel,
maar ook expositie- en concert-
ruimte. Vele duizenden bezoe-
kers trekken jaarlijks bij de 
ingang aan het waakzame maar 
vooral ook gastvrije personeel 
voorbij. De bewakers krijgen 
massa’s  opmerkingen en vragen 
op zich afgevuurd. ,,Bent u zelf 
joods?” Of: ,,Mag ik als man ook
naar de vrouwengalerij?” 

Door Marcel Wichgers

,,Deze synagoge wordt zeker niet 
meer gebruikt?”, vraagt een be-
zoekster. Aarzelend is ze de sjoel 
aan de Folkingestraat in Gro-
ningen binnengekomen. Ze had 
geen idee waar de verschillende 
deuren en gangetjes naartoe zou-
den leiden. Haar man schuifelt 
– nog aarzelender – achter haar 
aan. ,,Jazeker, mevrouw”, ant-
woordt tijdelijk suppoost Stefan 
van der Poel geroutineerd maar 
vriendelijk. ,,Elke twee weken 
wordt achter het hek een dienst 
gehouden. En de Joodse feesten 
worden hier nog gevierd.” 

Het is volop zomer. Veel mensen 
verruilen de hitte buiten voor de 
betrekkelijke koelte in de sjoel. 
De synagoge is geopend vanwege 
de jaarlijkse zomeropenstelling in 
de zomervakantie. De bezoekers 
zijn veelal toeristen die eens 
een kijkje willen nemen in een 
heuse synagoge. De financiële 
drempel is extreem laag: de en-
tree bedraagt slechts 1 euro per 
volwassene. Bezoekers krijgen 

deze zomer een mooie expositie 
op de koop toe, met werk van de 
Joodse kunstenaar Bob Hanf.  
Stefan is een van de twee sup-
poosten die de expositie en het 
gebouw bewaakt en bezoekers 
entreekaartjes verkoopt. Maar ze 
zitten er ook om als goede gast-
heer of gastdame, de bezoekers 
te informeren en vragen te be-
antwoorden. De retorische vraag 
van de bezoekster is de meest 
gestelde vraag die de suppoosten 
voorgelegd krijgen. Waarom 
bezoekers denken dat de sjoel 
niet meer wordt gebruikt, is 
niet eenvoudig te verklaren. Mo-
gelijk hebben ze  buiten het in-
formatiebord gelezen waarop staat 
dat de synagoge in 1952 een was-
serij werd en dus geen synagoge 
meer is. Of ze denken dat de zaal 
uitsluitend expositieruimte is. De 
pijnlijkste verklaring zou echter 

kunnen zijn dat ze in de foute 
veronderstelling leven dat er geen 
Joden meer wonen in Groningen.   

Nog
Deze verklaring wordt onder-
steund door de nummer twee in 
de topdrie van meest gestelde 
spontane vragen: ,,Hoeveel Joden 
zijn er nog in Groningen?” Het 
woord ‘nog’ impliceert al een ver-
onderstelling. Mijn antwoord is 
meestal dat dit aantal niet precies 
bekend is doordat kerkelijk lid-
maatschap – godzijdank – niet 
meer wordt geregistreerd in het be-
volkingsregister. Meteen daarop 
vertel ik dat de Joodse Gemeente 
Groningen ongeveer 75 leden heeft. 
Maar ook dat er uiteraard veel 
méér Joden in Groningen leven. 
Goed voor een derde plaats in de 
topdrie is de vraag: ,,Mag ik als 
niet-Jood een dienst bijwonen?” 

‘Deze synagoge wordt zeker niet meer gebruikt?’
Toeristen vuren vragen af in Groningse sjoel

De vrouwengalerij
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,,Natuurlijk”, is het  antwoord.
,,Maar dan moet u zich tevoren 
wel even telefonisch aan-
melden. En liever niet met een 
hele groep tegelijk komen.” 
Andere veelgestelde vragen 
zijn meer persoonlijk van aard. 
Bent u zelf Joods? Of: mijn 
oma was geloof ik Joods. Ben 
ik dan ook Joods? Moet ik iets 
op mijn hoofd? Mag ik als man 
ook naar de vrouwengalerij?  
Opmerkingen zijn er ook, in 
vele soorten. Ik woon al jaren 
in Groningen en ben hier nog 
nooit binnen geweest. Ik ben in
deze buurt opgegroeid en weet  
nog dat hier een wasserij zat. Ik 
heb hier in de buurt op school 
gezeten en bij mij zaten veel 
joodse kinderen in de klas.  

Buitenlanders
Interessant is de herkomst van 
de bezoekers. Tijdens de zomer-
expositie zijn het meestal toe-
risten uit heel Nederland die 
toevallig het gebouw passeren en 
de vlag buiten zien hangen. Maar 
er zijn er ook velen die doelbewust 
de synagoge willen bekijken.  
Opvallend veel van hen zijn al 
eens in een synagoge geweest. 
Meestal worden dan de Portugese 
synagoge in Amsterdam en de sy-
nagogen in Praag en Boedapest 
genoemd. Vaak blijkt ook dat de 
gemotiveerde bezoekers in Israël 
geweest zijn. Veel Israël-reizigers 
vertellen dat ze er alles bezocht 
hebben, behalve een synagoge. 
Dat moet dus in Groningen 
even ingehaald worden.  

De meeste buitenlandse bezoekers 
zijn Duitsers, Israëli’s en Ame-
rikanen. Israëli’s hebben soms de 
mazzel dat Sarah Schuette, Aviad 
Ben Moyal of Amihood Shema 
als suppoost aanwezig zijn, om-
dat zij hen in rap Hebreeuws 
te woord kunnen staan. Vaak 
vertellen Israëli’s in het Engels 
dat hun (voor)ouders in de stad 
Groningen gewoond hebben. De 
suppoosten halen er dan de his-
torische boeken van Stefan van 
der Poel en de De Vey Mestdagh 
Stichting bij om de betreffende 
namen in de daarin opgenomen 
namenlijsten op te zoeken. 
Vaak met gunstig resultaat.  
De grootste groep buitenlanders 
wordt gevormd door Duitsers, zo-
wel Wessi’s als Ossi’s. Wanneer we 
met hen in gesprek raken, gaat het 

meestal over de synagoge die ooit 
in hun woonplaats heeft gestaan. 
Of over de herbouwde synagoge, 
de huidige Joodse gemeente en 
het grote aantal Russische Jo-
den dat ervan deel uitmaakt.  

Reform
De meest enthousiaste bezoekers 
zijn Amerikaanse Joden. Ze ko-
men helemaal los als ze – onder 
begeleiding van een van onze be-
wakers – het sjoelgedeelte mogen 
bekijken. ,,Is this congregation 
reform or orthodox?”, willen ze 
meestal weten. Dat je hier in 
een gewone supermarkt geen 
kosjere afdelingen hebt zoals 
bij Wal-Mart en Albertson’s in 
Amerika, wil er bij hen maar 
met moeite in. Vaak staan ze 
er niet direct bij stil dat Joodse 
gemeenten in Nederland veel 
kleiner zijn dan die in hun land. 
Hun bezoek aan onze synagoge 
wordt meestal afgesloten met 
een hartelijke uitnodiging eens 
bij hen in de States langs te 
komen en met de overhandiging 
van de benodigde adresgegevens 
op een visitekaartje. Mijnerzijds 
blijft het vervolgens helaas bij 
een e-mail waarin ik de Ame-
rikanen bedank voor hun bezoek 
en het aangename contact.   

Ook toeristen uit Israël bezoeken 
de synagoge tijdens exposities.
Op de foto de kleindochter van 
Clara Asscher-Pinkhof bezocht 
enige jaren geleden met haar 

man de synagoge.
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Eindelijk is ook Nederland 
verrijkt met een Kitsoer Sjoel-
chan Aroeg met vertaling!  
Een uitgave van het NIK.
Maar wellicht vraagt u zich  af:
wat is een Kitsoer? En waarom 
zou ik die aanschaffen? 

Het Jodendom is gebaseerd op de 
Schriftelijke Leer en de Monde-
linge Leer, Tora en Traditie (Tal-
moed). 3318 Jaar geleden stond 
het Joodse Volk bij de berg Sinai 
en op de 50ste dag na de Uittocht 
uit Egypte ging Moshe de berg 
op en daalde af, na 40 dagen, 
met ‘het Jodendom’. Gedurende 
de 40 jaar die het Joodse Volk 
daarna in de woestijn zwierf 
heeft Moshe, gedicteerd door 
G’d, de Tora geschreven. Precies 
dezelfde Tora, qua inhoud, die 
u nu in uw sjoel aantreft. Maar 
ook heeft Moshe aan de Joden de 
Mondelinge Leer overgedragen 
middels een intensief en diep-
gaand lernproces, mondeling, en
aantekeningen makend. 
Zo’n 1500 jaar later hebben onze
Geleerden deze Mondelinge Leer
op schrift gezet om te voorkomen 
dat er door tijdgebrek onnauw-
keurigheden zouden ontstaan en
veranderingen zouden binnen-
sluipen. De Joden zaten toen 
immers niet zo goed meer in de 
tijd als toen ze nog in de woestijn 
vertoefden. Ze moesten werken 
op het land, de vervolgingen 
begonnen, er was niet meer vol-
doende tijd om diepgaand en 
intensief te lernen… en zo ont-
stond de Talmoed, de G’ddelijke 
Mondelinge Leer op schrift. 

En nog weer later, nadat de Jo-
den over de hele wereld werden 
verspreid, bleek de Talmoed voor
velen niet meer handzaam. Even 
snel een wet opzoeken in de Tal-
moed is niet zomaar gedaan. En 
dus staan er Geleerden op die 
gaan codificeren, alle wetten uit 
Tora en Talmoed over de sjab-
bat in één boek neerschrijven, 
over civielrechtelijke kwesties 
is een ander deel, over kasjroet 
bijeengebracht etc.  En zo wordt 
zo’n 450 jaar geleden door rabbijn 

Jopseph Caro de Sjoelchan Aroeg 
geschreven. De Sjoelchan Aroeg, 
de Gedekte Tafel, waarin als het 
ware alle wetten klaar staan en 
eenvoudig te vinden zijn. Een 
rabbijn mag zich rabbijn noemen 
indien hij een examen heeft ge-
daan in de vier delen van dit 
meesterwerk. Hij hoeft niet alle 
wetten uit zijn hoofd te kennen, 
maar hij moet weten hoe om te 
gaan en hoe af te leiden uit dit 
G’ddelijke systeem. Je zou kun-
nen spreken van een input die 
op een bepaalde manier wordt 
bekeken en beoordeeld en dan 
rolt er als het ware een antwoord 
uit. Een antwoord dat erin zat, 
binnen het systeem past en dus
in feite reeds aan Moshe is gege-
ven door G’d op de berg Sinai. 
Maar ook de Sjoelchan Aroeg, 

Kitsoer Sjoelchan Aroeg

Uit de Kitsoer, hoofdstuk 134 Voorschriften voor de Soeka.
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dit grote wetboek, is niet altijd 
handzaam voor eenvoudig huis-,
tuin- en keukengebruik. De gewo-
ne joodse man in de straat hoeft 
de wetten van echtscheiding 
niet te kennen of gedetailleerd 
allerlei civielrechtelijke wetten 
en regels… en dus ontstond de
Kitsoer Sjoelchan Aroeg, de sa-
menvatting, kitsoer, van  de grote
Sjoelchan Aroeg. 
De wetten die we als gewone 
Joden nodig hebben of op z’n 
minst willen weten, over sjabbat, 
over de Joodse Feestdagen, over 
ziekenbezoek, over… en over. 

Maar pas op! Naast de vertaling 
staat de oorspronkelijke He-
breeuwse tekst afgedrukt. Het 
Nederlands is ‘slechts’ een ver-
taling en u weet: wie vertaalt 
verklaart. Door te vertalen verlies 
je ook van de originele betekenis. 
Kijk maar naar woorden als rein 
en onrein. Een mooie vertaling, 
maar de koppeling naar schoon en 
smerig kan snel maar volkomen 
ten onrechte worden gemaakt. En 
sjabbat als rustdag geeft ook niet 
het goede beeld weer, want soms 
word ik echt heel moe op sjabbat!
De vertaler heeft zorgvuldig 
afgewogen hoe te vertalen en 
is erin geslaagd om dit Joodse 
eeuwenoude meesterwerk toe-
gankelijk te maken voor de Ne-
derlands Joodse gemeenschap in 
de volle breedte… maar het blijft 
een Kitsoer, een samenvatting. 
En dus kunt u benaderingen le-
zen waarmee wij in Nederland 
wellicht anders omgaan of die 
u van huis uit anders gewend 

bent. Bovendien kan het zijn 
dat in bepaalde omstandigheden 
andere meningen die in de gro-
te Sjoelchan Aroeg gebracht 
worden van toepassing zijn.  

Het is dus niet alleen de bedoeling 
om aan te schaffen, maar zeker ook 
om te lernen, de wetten te weten én 
hun betekenissen. Wellicht plaatst 
u grote vraagtekens bij bepaalde 
gebruiken die u in de Nederlandse 

Kitsoer vindt!  Geweldig, want dan
wordt er echt gelernd. Schroom 
niet en bel uw rabbijn… wij wach-
ten op uw telefoontje! 

Inter Provinciaal Opper
Rabbinaat

Postbus 7967, 1008 AD
Amsterdam

T 020 3018495; F 020 3018491
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Joodse Groningers van Weleer
Sara de Vries-van Gelder (1908-1960)

door René S. de Vries

Mijn moeder Sara van Gel-
der heeft een kort, maar zeer
bewogen leven gehad. 
Het is ondoenlijk  te trachten  om
haar leven in deze rubriek vorm 
te geven. Daar is te weinig ruim-
te  voor. Bovendien zou ik haar 
ontzaglijk tekort doen. Maar 
de loop dezer gebeurtenissen 
wil ik u echter niet onthouden.       

Toen in mei 1945 de Tweede We-
reldoorlog  afliep  en wij, mijn 
moeder  mijn broer en ik, uit de 
onderduik terugkeerden naar de 
stad Groningen, waren we alles 
kwijt en totaal berooid. Vóór onze 
onderduik, in september 1942, 
toen de donkere wolken zich bo-
ven de horizon begonnen op te 
stapelen, kwamen er legio mensen 
naar ons toe die ons zeiden wel te 
willen helpen. Ze bleken dan bereid 
om onze kostbaarste goederen 
zolang op te bergen als we weg 
waren.  Niemand wist uiteraard 
dat we gingen onderduiken. De 
algemene gedachte, hoe vreemd  
het ook mag klinken was dat we 
naar Polen moesten om te werken.  

Zo waren er in die tijd ook een 
aantal hulpaanbiedingen van 
mensen die bereid waren om goe-
deren op te bergen gedurende 
de oorlog. Hier werd geregeld
op ingegaan. Ook mijn moeder 
greep deze helpende hand ver-
schillende malen. Zo hadden wij 
ons tafelzilver ondergebracht bij 
de familie Wever. Zij woonden 
boven hun boekhandel ‘Cloetingh’ 
genaamd, aan de Coehoornsingel 
no 51, hoek U. Emmiusstraat. 

Het zilver was opgeborgen onder 
de stoep van de winkeldeur, die 
zich net op die hoek bevond.
Harm en Trijn Wever waren goe-
de vrienden van ons. Hij heeft 
mij nog leren ‘lichtlopen’. Ik 
zal zes jaar geweest zijn dat hij 
mij achter bij mijn broek pakte, 
daar waar de bretels net aan de 
achterzijde aangeknoopt zaten, 
me half van de grond optilde zo-
dat mijn tenen nog net de grond 
raakten om vervolgens met mij 
te gaan lopen. Voor mijn eigen 
gevoel leek het meer op spartelen, 
want je moest oppassen dat je niet 
voorover kukelde en helemaal 
op de kop aan je broek hing. 
Bij de gevechten tijdens de be-
vrijding was er een brandende 
tank  de gevel van het pand 
binnengereden en het hele pand 

was afgebrand en ingestort.  
Gelukkig hebben Harm en Trijn 
Wever hun huis tijdig kun-
nen verlaten. Het moge de  lezer
duidelijk zijn dat er van ons
tafelzilver slechts een klomp
zwaar verontreinigd metaal was
overgebleven. 

Een paar weken geleden ontmoette 
ik op een verjaardagsvisite, Niek 
Meyer, een mij bekende man. Het 
bleek, dat hij niet alleen bij mij op 
de lagere School no. 38 gezeten 
had maar ook destijds, hetgeen 
ik mij niet meer herinnerde, bij 
mij aan de Coehoornsingel woon-
de. Op een of andere manier 
kwamen wij aan de praat over 
de Coehoornsingel en ik vertelde 
van die tank. “Oh ja”, zei hij, 
“dat weet ik nog wel.” En hij 
vertelt: “Wij woonden toen aan de 
Coehoornsingel 21 net tegenover 
de Remonstrantse Kerk op de hoek 
van de Herepoortenmolendrift. 
De mensen vluchtten toen van die 
kerk naar het Zuiderdiep want er 
werd heftig geschoten aan de Ubbo 
Emmiussingel. Opeens kwam er 
vanaf het Hereplein een tank de 
Coehoornsingel binnendraaien. 
Een angstaanjagend lawaai, die
ratelende rupsbanden over de
kinderkopjes van  de Coehoorn-
singel.  Het glas en aardewerk
in de huizen stonden te trillen. 
De mensen werden doodsbang. 
De Duitsers hadden een aantal 
Pantzerfausten (anti-tank wapen)
op het plaatsje achter ons huis 
neergezet, wat de situatie 
ook al niet verbeterde. 
‘Wees maar niet bang’, zei een 

Zilver onder de stoep van 
de winkeldeur; niet bestand 

tegen een binnenrijdende 
tank ....

"dan beginnen we gewoon weer 
opnieuw”
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van de Duitse soldaten, ‘dat  los ik 
wel op’. Hij nam een Pantzerfaust 
mee en ging de tank achterna. Hij 
heeft de Pantzerfaust onder de 
koepel van de tank geschoten. Ik 
heb niet gezien dat dit gebeurde, 
maar de gevolgen wel. De tank 
werd stuurloos en reed pal de ge-
vel in, precies op de hoek van de 
boekhandel Cloetingh. Alles ging 
in vlammen op. Een groot zwart 
paard – van Stalhouderij Nienhuis 
die naast ons gevestigd was – stond 
aan de overkant van de straat aan 
het hek van de  Remonstrantse 
Kerk vastgebonden. Het dier was 
doodsbang, stond te  hinniken 
en te trekken aan het touw waar 
hij mee vastgebonden was en 
schuimbekte heftig. Het heeft er 
de hele nacht gestaan maar is niet 
gewond geraakt. Dit dreigende 
beeld heb ik mijn hele leven bij mij 
gedragen. Misschien wel omdat 
we ons allemaal toentertijd net 
zo angstig voelden als dat paard.” 

Uit een dagrapport: Zondag 15  
april 1945 01.40 uur: Op de hoek 
van de Ubbo Emmiusstraat en 
Coehoornsingel wordt een zo-
genaamde ‘Kangaroo’ met de 
naam ‘Phyllis’ getroffen door een 
Pantzerfaust. De tot personeels-
voertuig omgebouwde Ram-tank
ramt de gevel van boekhandel 
Cloetingh en vliegt samen met een
aantal huizen in brand. De twee
inzittenden (een chauffeur  en een
schutter/radioman)  weten te ont-
snappen.* 
Opvallend was ook dat op latere 
foto’s van Canadese tanks stro-
pakken rond de koepel waren

geplaatst, zodat men van  onderen
de tank niet op deze  plaats kon
treffen.  
Een jaar later werd het pand 
weer herbouwd en werd er een 
gedenksteen ingemetseld met 
een tank, een verwoest huis 
en de tekst; Verwoest 1945 
–  Herbouwd 1946. Ook dit 
pand werd wederom afgebroken 
en als extra ruimte bij het ge-
bouw van de Gemeentewerken 
getrokken. Gelukkig is de ge-
denksteen behouden gebleven 
en wederom in de gevel van 
het nieuwe pand gemetseld.  

Toen ons duidelijk werd dat we ook 
niets meer over hadden zei mijn 
moeder: “dan beginnen we gewoon 
weer opnieuw”.  Hiermee werd 
een streep onder het gebeurde in 
de oorlog getrokken en dachten 
we dat we weer gewoon opnieuw 
konden beginnen. Maar onze 
emoties lieten zich helaas niet als 
een gedenksteen inmetselen. De 
angst was weg, maar de ellende 
moest voor ons nog beginnen.

* Citaat uit het boek Vier dagen 
in april van M.H. Huizinga en B. 
van Leusen; ook Jan Piëst heeft 
dit in zijn boek The true Watcher 
uitgebreid beschreven.

Gedenksteen met een tank, een verwoest huis en de tekst:
Verwoest 1945 –  Herbouwd 1946. 
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Deze keer neem ik in plaats 
van Ruth Lipschits Men Neme 
voor mijn rekening. In de New 
York Review of Books las ik een 
recensie van Matzoh Ball Gumbo*, 
een boek met culinaire verhalen 
van het Joodse zuiden (in de 
VS) door Marcie Cohen Ferris. 
Gumbo is een stoofpot waarvoor 
de ingrediënten mede afhankelijk 
zijn van wat voorhanden is.  
Mensen die aan de Missis-
sippi rivier woonden, hadden mees-
tal alleen vis ter beschikking. 
Daar maakten ze een grote 
pan gumbo van waar ze dagen 
van aten. Veel families hadden 
hun eigen recept voor gumbo.  
Dit boek beschrijft aan de hand 
van verhalen de ontwikkeling van 
de Joodse keuken van koloniaal 
Savannah and Charleston tot 
de Burgeroorlog in de omgeving 
van New Orleans en Natchez, 
van Nieuw Zuid Atlanta tot 
het hedendaagse Memphis en 
de Mississippi en de Arkansas 
delta’s. Een bijzonder boek dat 
ik heb aangeschaft. 

De Joden in het Zuiden vonden 
opnieuw de tradities uit toen 
zij zich aanpasten aan een in 
hoofdzaak christelijke omgeving. 

Zij pasten hun eetgewoonten 
aan aan die van de (nieuwe) 
buren en ontwikkelden zo ook 
‘een eigen Joodse keuken’. 
Veel anekdotes, veel verhalen, 
veel (familie)foto’s en een der-
tigtal recepten. Ik heb één recept 
uitgekozen. Niet alledaags, maar 
door de zoetheid wordt dit ge-
recht gegeten op Rosj Hashana.

Zoete aardappelschotel  met
een krokante laag van pra-
lines*
Dit recept ontstond per onge-
luk bij de familie van Mildred
Lubritz Covert in New  Orleans
in Louisiana. 
Mildred maakte voor een feestdag 
een zoete-aardappel-schotel. Per 
ongeluk kwam daar een praline-

Zoete aardappelschotel met een krokante laag
van pralines

In de pan met gumbo kunnen dus ook matzeballen!

Men Neme

door Anneke van Rhijn
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bonbon in terecht. Dat maakte 
de schotel zo bijzonder en lekker 
dat zij voortaan een laagje ver-
brokkelde pralinebonbons op de
aardappels deed.  

Benodigdheden
voor 6 personen als bijgerecht:
2,5 pond zoete aardappels, schoon-
gepoetst 
4 eetlepels ongezouten boter of 
margarine
65 gram kristalsuiker
65 gram donkerbruine suiker
1 grote appel, geschild, van het 
klokhuis ontdaan en in dunne 
plakken gesneden
65 gram donkere of gele rozijnen
1 theelepel kaneel
1 theelepel geraspte citroenschil
4 grote in stukjes gebroken pra-
linebonbons

Dit gerecht kan heel goed van 
te voren klaargemaakt worden, 
zoals zoveel gerechten voor 
sjabbat. Alleen de tijdklok van de 
oven inschakelen op 190 graden 
Celsius, zodat dit gerecht gereed 
is op het moment dat u al dit 
heerlijke zoete wilt nuttigen. 
Zoeter kan het jaar niet beginnen!

Voorbereiding
Doe de zoete aardappels in een 
pan met water. Met de deksel op 
de pan op hoog vuur de aardappels 
aan de kook brengen. Daarna 
op matig vuur de aardappels in 
25 tot 35 minuten gaar koken, 
één keer omkeren tijdens het 
koken. Afgieten en even laten 
afkoelen onder de koude kraan.
Vet een (glazen) ovenschaal in met 

een eetlepel boter of margarine.
Schil de aardappels (ik schil de 
aardappels direct in plaats van ze 
schoon te poetsen) en snijd ze in 1 
centimeter dikke plakken. Leg ze 
dakpansgewijs in de ovenschotel.  
Meng in een kom de kristalsuiker, 
bruine suiker, appel, rozijnen, ka-
neel en citroenrasp. Meng goed 
door elkaar. Strooi dit mengsel 
over de schijven zoete aardappel. 
Doe er hier een daar een vlok 
boter op van de overgebleven 3 
eetlepels boter of margarine. 
Bedek de schaal met (alumi-
nium)folie en bak 45 minuten

(zie ook hierboven). 
Verwijder de folie 10 tot 15 minuten 
voor het einde van de baktijd en 
strooi de stukjes pralinebonbon 
erover. Zet terug in de oven en 
bak onbedekt tot de pralines zijn 
gesmolten en het vocht ‘bubbelt’.
Serveer heet
en proef het zoete van het 
Nieuwe Jaar.

* Praline: bonbon bestaande 
uit een kern van fijngehakte 
amandelen of andere noten 
‘gekookt’ in een siroop, vaak 
met gebruik van bruine suiker. 

Tante Jemima's Latkes met de geliefde ouderwetse plantagesmaak. 
Een advertentie in het Jiddisch in Jewish American,

7 september 1934
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Bruno Schulz Verzameld Werk 
Bijna al het werk van de Poolse 
schrijver Bruno Schulz is in 
de joodse stetl van Drohobycz 
gesitueerd. De winkel van zijn 
ouders, de geheimzinnige straten 
van zijn jeugd, de mythische 
gestalte van zijn vader Bruno 
Schulz wist hij al schrijvende uit 
te beelden in een eigen wereld. 
Schulz was zowel schrijver als 
beeldend kunstenaar. In het 
Verzameld werk is de bundel De 
kaneelwinkels opgenomen, evenals 
Sanatorium Clepsydra, dat door 
hemzelf werd geïllustreerd. 
Deze twee werken staan samen 
bekend als Schulz’ genealogische 
autobiografie en ze worden in 
deze uitgave aangevuld met vier 
losse verhalen en een fragment 
van Schulz over zijn eigen werk.
Schulz’ literaire wereld bestaat 
uit niet veel meer dan zijn 
geboortehuis, zijn naaste familie 
en het stadje waar hij opgroeide, 
maar hij wist deze wereld dankzij 
zijn onovertroffen talent een 
universele gelding te geven. 
Uitg. Meulenhoff, € 55.00 

Amos Oz Plotseling diep in 
het woud
Een volkomen door bergen en 
donkere bossen ingesloten dorp 
aan het eind van de wereld: er 
hangt een vreemde stilte en treur-
nis, een banvloek. Ooit was het 
een dorp als alle andere, maar 
toen, op een winternacht, lang 
geleden, verdwenen alle dieren. 
De volwassenen hullen zich in 
stilzwijgen. Zodra het donker 
wordt, sluiten de mensen zich op 

in hun huizen, en de kinderen 
weten maar één ding zeker: nooit, 
onder geen enkele omstandigheid, 
mogen ze het donkere woud 
betreden. Maar op een dag 
verbreken een meisje en een jon-
gen de stilzwijgende afspraak 
van de dorpsbewoners: Maja en 
Matti besluiten na te gaan wat 
er ooit is gebeurd en gaan het 
woud in, het onheilspellende rijk 
van de gevreesde berggeest Nehi.  

Het sprookje van Amos Oz, voor 
kinderen en volwassenen, voert 
ons naar een wereld die mijlenver 
van de onze verwijderd is en te-
gelijk vlakbij. Het verhaalt van 
een gemeenschap in de schaduw 
van een verzwegen geschiedenis, 
die pas door de moed van twee 
kinderen aan het licht komt. 
Uitg. De Bezige Bij, € 14.50  

Bruno Schulz, zelfportret. Ongeveer 1933, potlood, krijt, papier, 
12 x 11 cm.

Uit: Bruno Schulz, Das graphische Werk, Carl Hanser Verlag
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Helmut Braun (red.) 
Czernowitz - die Geschichte 
einer untergegangenen Kul-
turmetropole 
Sommige gebouwen herinneren 
nog aan de Dubbel-Monarchie, 
toen Czernowitz  de levendige 
hoofdstad was van het Kroonland 
Bukowina en trots was op zijn 
universiteit, de meest oostelijke 
van het westen. Maar na de oor-
log was het een verlaten stad.  
De joden waren uitgemoord, 
de Duitsers waren heim ins 
Reich, Polen, Hongaren en Ar-
meniërs waren tijdens de oor-
log gevlucht, en de Roemenen 
vertrokken toen de USSR noor-
delijk Bukowina annexeerde. 
Verlag Links, € 29.90 

Jakob Hein Misschien is het 
zelfs wel mooi
Dit boekje begint met de me-
dedeling van de moeder aan 
haar zoon dat ze ongeneeslijk 
ziek is. Die zoon is de auteur 
Jakob Hein zelf. Vanuit het per-
spectief van dit naderende einde 
blikt hij terug op haar leven. 
Met de subtiele weergave van 
de ziektegeschiedenis van zijn 
moeder zijn uiteenlopende her-
inneringen als mozaïekstukjes 
verweven: aan de oorlogservaring 
van haar half-joodse vader, 
aan de joodse gemeente in het 
naoorlogse Oost-Brlijnse, een on-
bekend milieu dat Hein scherp 
portretteert, en aan de Oost-
Berlijnse filmstudio’s, waar zijn 
moeder als documentairemaker 
werkte en waar ze samen naar 
films van Woody Allen keken. 
Uitg. De Arbeiderspers, € 14,95, 
in het Duits € 8.00. 

Studie van een kater. Potlood. krijt, papier.
Uit: Bruno Schulz, Das Graphische Werk, Carl Hanser Verlag.
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Elk jaar worden binnen de Joodse 
wereld honderdduizenden nieuw-
jaarskaarten verstuurd. Anders 
dan men in het algemeen denkt is 
deze gewoonte eeuwen ouder dan 
het overeenkomstige gebruik in de 
christelijke wereld. In Europa en 
de Verenigde Staten is dit gebruik 
pas sinds de 19e eeuw zo populair 
geworden. In feite adviseerden 
rabbijnen in het Duitsland van de 
14e eeuw al om brieven die in de 
maand Elloel verstuurd worden, 
te laten beginnen met de zegen 
‘Moge u worden ingeschreven 
en bevestigd voor een goed jaar’. 
De Duitse rabbijnen baseerden 
deze gewoonte op een bekende tal-
moedische tekst uit het boek Rosj 
Hasjana 16b, dat handelt over het 
‘vastleggen’ van iemands lot in 
een van de drie hemelse boeken 
die op Joods Nieuwjaar geopend 
worden. De Duits-Joodse traditie 
werd echter pas wijdverbreid 
populair met de invoering van 
de briefkaart in 1869 in Wenen. 
De briefkaart was al meteen 
een succes en toen na enkele 
jaren de eenvoudige kaarten 
verfraaid werden met illustraties 
over aardige onderwerpen, gin-
gen de mensen steeds meer
van deze kaarten kopen. 

Zelfs vóór de introductie van 
de (prent)briefkaart werden 
al vaak blaadjes en kaarten in 
verschillende afmetingen en 
versierd met nieuwjaarswensen 
en illustraties, gebruikt onder 
de negentiende-eeuwse Joodse 
bevolking in Eretz Israël. Op 
deze wenskaarten stonden voor-

stellingen en foto’s van de heilige 
plaatsen in de vier heilige steden 
van het land, in het bijzonder die 
van in en rond Jeruzalem. Vaak 
werden ze naar het buitenland 
gestuurd met het doel geld bijeen 
te brengen. De voorstellingen op de 
kaarten veranderden ingrijpend 
telkens wanneer er nieuwe golven 
immigranten binnenkwamen.  
De kaarten uit de jaren twintig 
en dertig benadrukten het ver-
werven van en het harde werken 
op het land en laten de nieuwe 
pioniers zien. In de jaren die 
direct aan de vestiging van de 

staat Israël voorafgingen, riepen 
de kaarten op om het land tot 
ontwikkeling te brengen, zijn 
grenzen uit te breiden, de im-
migratie te bevorderen en de 
ballingen uit alle windstreken in 
het Land Israël te verzamelen. 
De ontberingen van het leven in 
de doorgangskampen en het moei-
lijke leven in de schaarse jaren 
vijftig vinden een afspiegeling 
op de vele kaarten uit die jaren: 
afbeeldingen van vruchten en 
andere etenswaar met daarbij de 
wens dat het nieuwe jaar een jaar 
van overvloed zou mogen zijn. De 
kaarten uit deze periode getuigen 
er ook van dat voorstellingen 
van trotse soldaten die dapper 
hun jonge thuisland bewaken, 
erg geliefd waren. Deze neiging 
werd nog sterker in de jaren na 
de Zesdaagse Oorlog. De oorlogs-
helden, politieke leiders en sol-
daten op de achtergrond van de be-

Joodse Nieuwjaarskaarten

Deze maand worden er weer 
vele nieuwjaarskaarten 

verstuurd. Waar komt dit 
gebruik vandaan?

door Anneke van Rhijn

In 2001 werd een serie postzegels uitgegeven met het thema
Joodse Nieuwjaarskaarten:

Soldaat met duif en olijftak: symbolen van vrede en veiligheid
Twee jonge vrouwen in klederdracht: het thuishalen van de ballingen
Jongen op het veld met veel bloemen in de hand: het land in gebruik 

nemen
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Nieuwjaarswensen: 
Een mand vol vruchten van vreugde, blijheid en veel geluk.
Uit: Silvain en Minczeles, Yiddishland, Gingko Press, 1999

vrijde heilige plaatsen vulden de 
stalletjes waar in de Israëlische 
straten de nieuwjaarskaarten 
te koop waren. In de jaren ze-
ventig kwamen daarvoor in 
de plaats voorstellingen van 
het ‘ídeale Israëlische gezin’, 

netjes gekleed in een keurig 
gemeubileerd appartement.
De nieuwjaarskaarten weer-
spiegelen op een heel levendige 
manier hoe het leven van het 
Joodse volk gedurende de laat-
ste generaties veranderde. 

Bronnen:
Prof. Shalom Sabar, Hebreeuwse 
Universiteit van Jeruzalem.
Informatieblad van 
Postzegelhandel Van Triest, Ede, 
bij de uitgifte van drie postzegels 
Joodse Nieuwjaarskaarten. 
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¦ Loeach
voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

22 september
begin sjabbat en jomtov 18.30 uur
23 september
sjabbat;  eerste dag Nieuwjaar/
Rosj Hasjana 5767
24 september
tweede dag Rosj Hasjana/
Nieuwjaar 5767
25 september
vastendag van Gedalja,
begin vasten 5.49 uur
26 september
19.45 uur Goede Herderkerk, 
Middenweg 14, Hoogeveen. 
Voor het Genootschap 
Nederland- Israël geeft de heer 
E.Hooymaayer een lezing over 
Fundamentalisme in historisch 
perspectief. Info tel 0528 235 74 of 
e-mail dickhobo@home.nl
1 oktober 
begin vasten en werkverbod 18.55 
uur
2 oktober 
Jom Kippoer/ Grote verzoendag
6 oktober
begin sjabbat en jomtov 18.00 uur
sjabbat;  eerste dag Soekot/
Loofhuttenfeest
8 oktober
tweede dag Loofhuttenfeest/
Soekot

10 oktober
19.30 uur, Tresoar, Boterhoek 1 
(bij de Oldehove), Leeuwarden. 
Het Genootschap Nederland-
Israël biedt u een bijzondere 
avond met Salomon Bouman als 
spreker. Info tel. 058 2121 708.
11 oktober 
Sjemoe’ot organiseert een gezel-
lige bijeenkomst met een lezing 
door de schrijver Nick v. d. Oord. 
Info. tel. 0514 541 193 of e-mail 
renaterosenblatt@planet.nl
13 oktober 
begin sjabbat en jomtov 17.50 uur
14 oktober
sjabbat;   Sjemini Atseret/Slot-
feest
15 oktober 
Vreugde der Wet/Simchat Tora
8 november
Sjemoe’ot organiseert een huis-
kamerbijeenkomst met Jiddische 
muziek van 'A Libe'.
Info tel. 0514 541 193, of e-mail 
renaterosenblatt@planet.nl
21 november 
19.45 uur. Goede-Herderkerk, 
Middenweg 14, Hoogeveen. Het 
Genootschap Nederland-Israël 
organiseert een fijne avond, waar 
ds. Sj. Van der Zee spreekt over 
De betekenis van Elie Wiesel voor 
de mensheid. Info tel
0528 235 374, of e-mail 
dickhobo@home.nl 
28 november
19.30 uur Tresoar, Boterhoek 1, 
Leeuwarden. Het Genootschap 
Nederland-Israël belooft u een 
fijne avond met een verhaal  van 
de heer Ruud Bartlema, en dia’s 
van het Chagall Museum in Nice. 
Info tel 058 2121 708.

Joods Historisch Museum 
Nieuwe Amstelstraat 1, 
Amsterdam.Tel 020 531 0310, e-
mail www.jhm.nl.
tot en met 8 oktober
Satelieten. Foto’s van Jonas 
Bendiksen
10 november tot en met 4 
februari
De 'joodse' Rembrandt, hoe 
'joods' zijn de schilderijen van 
Rembrandt?
10 november tot en met 4 
februari
Voorstudies van Charlotte Salo-
mon.
Volksuniversiteit Groningen
Cursus Modern Hebreeuws. 10 x. 
Docent: drs. S. Heldring. Start 5 
oktober. Leden van de VUG  € 75, 
niet-leden € 80.
Zernike College, Helperbrink 30, 
Groningen.
Info/opgeven: Oude Boteringe-
straat 21, 9712 GC Groningen, 
tel. 050 3126555. fax: 050 
3131342, vugron2@planet.nl, 
www.vugroningen.nl 

Sjoeldiensten 
In Leeuwarden worden de sjoel-
diensten gehouden in de Syna-
goge, Slotmakersstraat 16.
Erev Rosj haSjana
22 september, aanvang dienst 
18.30 uur
Eerste dag Rosj haSjana,
23 september, aanvang dienst 
9.00 uur.
Tweede dag Rosj haSjana
24 september,  aanvang dienst 
9.00 uur 
Vervolg Sjoeldiensten
Na de ochtenddiensten kiddoesj.
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Joodse feest- en treurdagen 5767/2006

5767/2006
23 en 24 september  Rosj Hasjana
25 september   Vastendag van Gedalja
2 oktober   Jom Kippoer
7 en 8 oktober   Soekot
14 oktober   Sjemini 'Atseret
15 oktober   Simchat Tora
15 t.m. 23 december  Chanoeka 
31 december   Vastendag van 10 Tewet

5767/2007
3 februari   Toe Bisjwat
1 maart   Ta'aniet Esther
4 maart   Poeriem
2 t.m. 10 april   Pesach
15 april   Jom Hasjoah
23 april   Jom Ha'atsmaoet
6 mei    Lag Ba'omer
16 mei    Jom Jeroesjalajim
23 en 24 mei   Sjawoe'ot
3 juli    Sjiva-asar beTammoez
24 juli    Vastendag van 9 Aw

5768/2007
13 en 14 september  Rosj Hasjana

Erev Jom Kippoer
zondag 1 oktober, Kol Nidré, 
aanvang 19.45 uur
Jom Kippoer
maandag 2 oktober, ochtend-
dienst  aanvang 9.30 uur 
Sjemot, maáriv, havdala, einde 
vasten 19.59 uur
Voor info 058 288 4521.

L.J.G Noord Nederland-Beth 
HaTsafon
Houdt haar diensten in gebouw ’t 
Centrum, Schoterlandseweg 29, 
8444 CP Heerenveen.
Eerste dag Rosj haSjana
23 september, aanvang 10.00 uur

Na de dienst een feestelijke Rosj 
haSjana lunch
Erev Jom Kippoer
1 oktober, Kol Nidré, aanvang         
19.00 uur
Jom Kippoer
2 oktober, aanvang 13.00 uur  
Einde vasten 20.00 uur, daarna 
wordt er gezamenlijk aangebeten.

Vrijdagavonddienst
10 november, aanvang 18.30 uur
Sjabbat-ochtenddienst
2 december, aanvang 10.30 uur
Zondag 17 december, Chanoeka 
bijeenkomst.

Graag aanmelden voor 
alle diensten 06-22762967 of 
ljgnn@hotmail.com

In Groningen worden sjoeldien-
sten gehouden in de Folkinge-
straat.
Eerste dag Rosj haSjana
23 september, aanvang 9.00 uur   
Na de dienst een uitgebreide 
kiddoesj.
Tweede dag Rosj haSjana
24 september, aanvang 9.00 uur
Na deze dienst kiddoesj en 
gemeenschappelijke lunch.
Erev Jom Kippoer
1 oktober, Kol Nidré, aanvang    
19.00 uur
Jom Kippoer
2 oktober van 9.00 tot 20.00 uur 
met Tora lezingen om 12.00 uur 
en om 16.45 uur. Na afloop (20.00 
uur) aanbijten met koffie, thee en 
krentenbrood.
Eerste dag Soekot
7 oktober, aanvang 9.00 uur; na 
afloop kiddoesj en lunch in de 
Soeka.
Sjabbat
14 oktober, korte avonddienst,   
aanvang 19.00 uur
Simchat Tora
15 oktober, aanvang 9.00 uur.
Na afloop van de dienst een 
uitgebreide kiddoesj.
Op 4 november en op 18 
november vervolg van de 
Sjabbatdiensten.
Voor info tel. 050 5272 573.
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Volgende keer uw advertentie op 
de achterpagina?


