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IN DIT NUMMER COLOFONREDACTIONEEL

Nu eens niet een inleidend woordje 
van uw vertrouwde eindredacteur,
want die is helaas wegens een 
fikse longontsteking aan het bed 
gekluisterd.
Als dit nummer verschijnt, zijn we 
alweer een paar weken verder en zal 
ze hopelijk weer volop bezig zijn in de 
aanloop naar ons volgende Jagdaf 
nummer.

In dit Pesachnummer kunt u een 
interessant artikel vinden over het 
bakken van matses: rond of vierkant, 
handgemaakt of machinaal, lang of 
korter toezicht op het meel. Allemaal 
belangrijke zaken, maar minstens 
zo belangrijk is de intentie die er 
aan toegevoegd wordt. Eigenlijk 
lijkt mij dat een heel mooi symbool 
voor alle dingen die wij in ons leven 
doen: welke intentie ligt er aan ten 
grondslag?

Een interessante bijdrage van de heer 
Ellemers -die deze keer zou gaan over 
de Joodse lobby in Amerika- houdt 
u tegoed tot het volgende nummer. 
Een en ander door een technische 
storing in zijn computer. En wat stellen 
wij tegenwoordig nog voor zonder 
computer?

Denken over bovenstaande vragen, 
de zeer gevariëerde inhoud van dit 
nummer en het lezen over de uittocht 
uit Egypte zullen hopelijk met elkaar 
een bijdrage bieden tot het beleven 
van een hele goede en gezellige 
Pesachtijd !

Bep Koster      
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O.R.T.

“Zeven dagen moeten jullie mat-
sot eten.” 

In de praktijk is het bakken van 
matses iets ingewikkelder en in 
dit artikeltje wil ik proberen om 
u een beetje wegwijs te maken in 
de kunst van het matsebakken. 

Sjemoere matses – matsa 
sjemoera
Letterlijk vertaald betekent dit 
‘bewaakte matsa’. Eigenlijk zegt 
de term bewaakt iets meer over 
het meel dan over de matsa zelf. 
Er zijn twee soorten meel die 
gebruikt kunnen worden voor 
de matses. De meeste matses 
worden gebakken van graan dat 
onder strikte controle (bewaking) 
staat vanaf het moment dat 
het binnengebracht wordt in de 
fabriek om daar van graankorrels 
tot meel gemalen te worden. Er 
is ook een tweede soort, en daar 
begint het toezicht al eerder, 
namelijk op het moment van 
oogsten. Reeds vanaf dat moment 
zijn er vertegenwoordigers van het 
rabbinaat aanwezig op het veld om 
er goed op toe te zien dat er geen 
vocht komt bij de graankorrels, 
vocht dat het eerste begin kan 
zijn van het gistingsproces. Dit 
meel heet ‘sjemoere-meel’ en 
wordt gebruikt om daarmee 
sjemoere matses te bakken. Voor 
de seideravond gebruikt men bij 
voorkeur deze matses, want dan 
zijn we verplicht om matsa te 
eten. De rest van Pesach is het 
wel een mitswa, maar is men niet 
verplicht om matsa te eten. (Men 

mag geen chameets eten, maar 
hoeft ook geen matsa te eten.) Alle 
handgebakken matses worden ge-
maakt met sjemoere-meel,  maar
machinegebakken matses worden
zowel van sjemoere-meel gebak-

ken, als van meel dat onder 
toezicht staat vanaf het malen. 

Majim sjelanoe
Degenen onder u die een beetje 
Iwriet kennen, zullen dit vertalen 
met ‘ons water’, maar helaas voor 
u, dat is niet de juiste vertaling. 
Het betekent ‘water dat overnacht 
heeft’, sjelanoe is verwant aan het 
woord malon, hotel, een plaats 
om te overnachten. Het water dat 
gebruikt wordt voor de matses, 
wordt de avond tevoren voor 

door rabbijn S. Evers

Matses: rond of vierkant, hand- of machinegebakken?

Het lijkt zo simpel. Je neemt 
wat deeg, je rolt het uit, 
prikt wat gaatjes erin en 

bakt het in de oven en klaar. 

Een vrouw met een groot bord sjemoere matses
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zonsondergang in grote vaten 
opgeslagen, zodat het volledig 
tot rust kan komen alvorens het 
de volgende dag gebruikt wordt 
voor de matses. Dit zorgt er mede 
voor dat het gistingsproces van 
het deeg wat vertraagd wordt. 

Kawana – intentie 
Hand- of machinegebakken
Er is nog een derde ingrediënt 
dat aan de matsa wordt toe-
gevoegd, maar dit ingrediënt is 
onzichtbaar, maar wel vereist om 
de matsa geschikt te maken voor 
Pesach en in het bijzonder voor 
seideravond. Op het moment dat 
de matsa gemaakt wordt, wordt 
dit derde ingrediënt toegevoegd. 
Er wordt uitgeroepen: “Omwille 
van de mitswa van de matsa”.  
Dit gebeurt bij alle handelingen 
die gedaan worden om de matsa 
te maken, het kneden van het 
deeg, het uitrollen van de kleine 
stukjes deeg tot matsedeeglapjes, 
het maken van de gaatjes met een 
zware puntige borstelrol en het 
bakken van de matsa in de oven. 
Telkens roept men uit: “Omwille 
van de mitswa van matsa.” 
Hier ligt het grote verschil tus-
sen handgebakken en machi-
negebakken matses. Tot aan 
de periode van de industriële 
revolutie waren alle matses 
handgebakken. Maanden voor 
Pesach begon men al met het 
bakken van de matses opdat er 
voldoende zou zijn voor iedereen. 
Een Oostenrijkse Jood heeft op 
een gegeven moment een machine 
uitgevonden om matses te bak-
ken. Dit is aanleiding geweest 

voor een enorme controverse in 
de rabbinale wereld. Globaal had-
den de tegenstanders van deze 
vernieuwing twee bezwaren. Ze 
waren bang dat er ergens in de 
machine iets van deeg zou blijven 
kleven; en deeg dat meer dan 18 
minuten stilligt, zonder verdere 
bewerking kan uit zichzelf gaan 
gisten en vervolgens al het ove-
rige deeg infecteren, waardoor 
de hele productie chameets kon 
worden en onbruikbaar voor Pe-
sach. Bovendien was men bang 
dat het proces van gisting in 

Matses bakken voor Pesach

een machine met ijzeren walsen 
misschien sneller zou gaan dan 
het traditionele uitrollen met hou-
ten deegrollers. In de loop der 
tijd zijn de machines dusdanig 
verbeterd dat er aan al deze mo-
gelijke chameetsbezwaren tege-
moet is gekomen en bij de hui-
dige machinegebakken matses
hoeft men niet bevreesd zijn
voor chameets.  
Echter, zoals gezegd, er is nog 
een derde ingrediënt van de 
matse, namelijk de intentie. En 
hier is een blijvend principieel 

Vervolg 'O.R.T.'
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meningsverschil. Een machine kan
geen intentie hebben, het is een 
‘dood’ ding. Bij machinegebakken 
matses wordt dit derde onzicht-
bare ingrediënt toegevoegd op 
het moment dat het water wordt 
toegevoegd aan het meel. Dit ge-
beurt handmatig door een hendel 
over te halen en op dat moment 
zegt de toezichthouder: “Omwille 
van de mitswa van matsa” en voegt 
hij dit ingrediënt toe. De rest van 
het proces verloopt automatisch. 
Volgens een halachische mening is 
het voldoende als de intentie wordt 
toegevoegd aan het begin van het 
proces. Daarentegen een andere 
halachische mening stelt dat de 
intentie aanwezig moet zijn bij 
alle handelingen die met de matsa 
plaatsvinden, vanaf het eerste 
begin tot hij uit de oven komt. 
Ziedaar het principiële menings-
verschil tussen handgebakken en 
machinegebakken matses. Ook 

kunt u nu begrijpen waarom er 
soms op een matsedoos staat: ‘NOT 
FOR PASSOVER’, dit zijn matses 
waarbij het derde ingrediënt niet 
is toegevoegd. De rest van het 
jaar is dit geen probleem, maar 
op Pesach wel, bovendien heeft 
men bij de productie van deze 
matses geen rekening gehouden 
met de 18 minuten maatregel, 
de tijd waarbinnen stilliggend 
deeg gebakken moet zijn. 

Rond of vierkant
In de periode van de handgebakken 
matses waren alle matses rond. 
Logisch, want het is natuurlijk 
heel lastig om een klompje deeg 
vierkant uit te rollen. Niemand 
kwam op het idee van vierkante 
matses. Er bestond zelfs een 
uitdrukking: ‘Dat gebeurt pas als 
de matses vierkant zijn’, dat wil 
zeggen, dat zal nooit gebeuren! 
Maar toen de machine verder 

ontwikkeld was en men grote lap-
pen deeg uitstanste tot matses, 
realiseerde men zich dat er bij 
ronde matses veel meer ‘rest’ 
overblijft, daarentegen kan men 
bij vierkante matsedeeglapjes er-
voor zorgen dat er vrijwel geen
‘rest’ overblijft, hetgeen natuur-
lijk een stuk voordeliger is. 

Instrumenten voor het maken van matses
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Sjabbaton – Oversjabbat in Groningen

Een van de manieren om een 
mediene-gemeente te inspireren 
en daardoor beter in stand te 
houden is om een zogenaamde 
oversjabbat te organiseren. 

Het woord spreekt voor zichzelf: 
een bijeenkomst – met onze 
hoofdrabbijn Binyomin Jacobs 
en zijn vrouw Blouma – van voor 
sjabbat op vrijdagmiddag tot en 
met motsa’é sjabbat, dus tot na 
de havdala, op zaterdagavond. 
We worden als het ware over 
de sjabbat heen getild. En dat 
‘eroverheen tillen’ heeft ook nog 
een dubbele betekenis: aan de ene 
kant in de tijd, maar aan de andere 
kant ook spiritueel. En juist 
aan dat spirituele aspect van de 
sjabbat werd door rabbijn Jacobs 
en door onszelf in de discussie 
met hem, veel aandacht besteed. 

Leden van de Joodse Gemeente 
Groningen en Leeuwarden, maar 

ook niet leden (belangstellenden 
die zeker door een dergelijke bij-
eenkomst aangespoord zullen 
worden lid te worden!) waren 
zowel vrijdagavond als de hele
sjabbat aanwezig. Als het gezel-
schap na de maaltijd wat kleiner
werd, verhuisden we naar de 
knusse kamer in het Rabbi-
naatshuis, waar ikzelf nog 
sterker het gevoel kreeg dat we 
gewoon één grote familie zijn! 

Hoffy’s
De drie verplichte maaltijden (na 

de dienst op vrijdagmiddag voor 
het begin van de sjabbat), na de 
dienst op sjabbat (zaterdagoch-
tend) en aan het einde van de 
sjabbat met als afsluiting, na 
de se’oedat sjleliesjiet (de derde 
maaltijd) de havdala. De havdala 
zou je het ‘scheidingsritueel’ 
kunnen noemen, van sjab-
bat naar door-de-week. 
De drie maaltijden hadden 
een vaste volgorde: eerst vis, 
op vrijdagavond ook nog ver-
rukkelijke soep, dan kip en/of 
vlees, omlijst met groenten, 

Uit: Nieuw Israëlitisch Weekblad 17, 2007
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salades en iets fris tot slot.  
Wij, als joodse gemeente hebben 
ons dit keer geen zorgen hoeven 
maken over het eten zelf; dat 
werd allemaal verzorgd door 
Hoffy’s uit Antwerpen. Rabbijn 
Jacobs en zijn vrouw kwamen met 
een auto vol potten en pannen, 
warmhoudplaten, schotels en 
schalen op vrijdagmiddag naar 
Groningen (gelukkig hebben ze
een grote auto!). Hoe het precies 
uit Antwerpen in de auto van de 
familie Jacobs terecht is gekomen, 
weet ik niet. Wat ik wel weet is, dat 
als de wegenbelasting in België 
met een sticker op de voorruit 
(zoals bijv. in Zwitserland) in 2008 
van kracht wordt, het vervoer van 
al het kosjere eten uit Antwerpen 
een stuk lastiger en duurder 
wordt! (Misschien wordt het dan 
‘overgeheveld’ aan de grens? Of 
wordt het op de fiets gehaald...?)

Toe Bisjwat – Nieuwjaar der 
Bomen
Wij hadden deze oversjabbat zo 
gepland dat de dagen samenvielen 
met erev Toe Bisjwat en Toe 
Bisjwat zelf; dat leek ons een mooie 
combinatie. En dat wás het ook. We 
hebben veel gediscussieerd over 
de verplichte sjivat haminiem (de 
zeven soorten): over het verschil 
tussen de granen en de vruchten, 
soorten gewassen die in het land 
van Israël veelvuldig voorkomen 
en tevens essentieel zijn voor de 
menselijke voeding. In Devariem 
8:7-10 worden de zeven soorten 
expliciet genoemd: tarwe en gerst, 
de wijnstok, vijg en granaatappel, 
olijf (= olie) en dadel (honing). 

Ook werd veel aandacht besteed 
aan Hebreeuwse woorden en 
hun letterwaarde, uiteraard vol-
gens het Hebreeuwse alef beth; 
kabbalistische raadsels en hun 
uitkomsten; ik vind dat prachtig 
en het bewijst weer eens dat 
Iwriet niet zomaar een prachtige 
taal is, maar dat al die 22 letters 
(medeklinkers) in oneindig 
veel verschillende combinaties 
diepere betekenissen hebben. 
Al met al is en blijft het een hele 
organisatie; niettemin reden om 
met enige regelmaat Toe Bisjwat 
op deze manier te beleven. En – 
dat mag hier best vermeld worden 

Toe Bisjwat, tekening van Ze'ev Raban, Jeruzalem, ca 1924

– zonder de bezielende overkoe-
pelende regie van mevrouw 
Jacobs zouden wij heel wat meer 
probleempjes hebben moeten trot-
seren, die nu als vanzelf soepel 
werden begeleid en opgelost. 

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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Wijn in Israël 

De wijnbouw in Israël van 
Kanaänitische tijd tot nu; 
in de Golan en zelfs in de 

Negev!

door Anneke van Rhijn

De wijnbouw kwam in de Ka-
naänitische tijd, zo’n 2800 jaar 
voor de gewone jaartelling, naar 
het oude Israël vanuit Anatolië, 
het tegenwoordige Turkije. In 
de tijd van de Tora floreerde de 
wijncultuur, zoals duidelijk wordt 
uit een gezegde als ‘wijn verheugt 
het hart van de mensen’. Wijn 
was toen vooral belangrijk bij 
tafelgebruiken, ontspanning en 
godsdienstige rituelen. Ook neemt 
de wijnstok een eervolle plaats in 
onder de Sjiv’at Hamieniem (de ze-
ven soorten) waarmee Eretz Israël 
gezegend is. Bemidbar/Numeri 
13:20-24 Moshé stuurt van ie-
dere stam één man om het land 
Kena'an te verkennen. Die tijd was 
juist de tijd, dat de eerste druiven 
rijp werden ... Ze kwamen tot het 
dal Eshkol en daar sneden ze één 
druivenrank af, waaraan een tros 
druiven hing ... Na de verbanning 
van het Joodse volk hield de 
wijnbouw in Eretz Israël op te 
bestaan. Dit kwam hoofdzakelijk 
doordat het gebied werd veroverd 
door volkeren voor welke het 
drinken van wijn verboden was. 
Kooplieden en veroveraars namen 
de wijnindustrie in het begin mee 
naar Noord-Afrika en later naar
Zuid- en Midden-Europa. 

Het begin
Het ontstaan van de wijnindustrie 
van Eretz Israël is vooral te dan-
ken aan de bereidwilligheid van 
baron Edmond de Rothschild om 
de ontwikkeling van de Joodse 
landbouwnederzettingen in Eretz 
Israël te ondersteunen. Nadat 
hij in 1887 Eretz Israël bezocht 

had, besloot de baron om de 
wijnindustrie serieus te gaan 
ontwikkelen, zodat deze gebaseerd 
zou zijn op kwaliteitswijnen die 
gemaakt waren van eersteklas 
druiven. Bijvoorbeeld Cabernet 
Sauvignon, Malbec en Semillon. 
Om schade door epidemieën die 
de Franse wijngaarden teisterden 
te voorkomen, werden de eerste 
wijnstokken uit Kashmir (India) 
geïmporteerd. De grootschalige 
aanplant van wijngaarden vond 
in Rishon Le-Zion en Rosh 
Pina plaats onder toezicht van  
deskundigen van de baron. In 
1890 werd begonnen aan de 
bouw van een grote wijnmakerij 
in Rishon Le-Zion, en later in
Zikhron Ya’akov. Tijdens de  tot-
standkoming van deze wijnma-
kerijen werd in Tantura een 
glasfabriek neergezet voor de 
productie van wijnflessen. 
Al in 1896 werd een wijn uit 
Eretz Israël tentoongesteld op
een internationale expositie
in Berlijn en in 1900 namen de
wijnen deel aan een grote ten-
toonstelling in Parijs, waar ze 
een gouden medaille wonnen. 
In 1906 werden het bestuur van 
de wijnmakerijen van Rishon Le-
Zion en Zikhron Ya’akov en het
eigendom van de wijngaard over-

gedragen aan de oprichters van de 
Wijnbouwerscoöperatie ‘Carmel
Mizrachi’. In die tijd werd ook 
een aantal particuliere wijn-
makerijen opgericht. 

Wijn in de Negev!
Toen de staat Israël werd gesticht 
waren er 10.000 dunam (1000 
ha) aan wijngaarden en ongeveer 
14 wijnmakerijen. De wijnbouw 
breidde zich toen ook uit naar 
andere delen van het land, 
zoals de noordelijke Negev, de 
heuvels van Judea, Adullam en 
Galilea. De immigratiegolven 
brachten ook verandering in de 
wijndrinkgewoonten. Was in het 
verleden de wijn zoet en werd 
zij vooral gebruikt bij rituele 
zegeningen, in de jaren zestig 
sloeg de trend om naar droge en 
halfdroge variëteitswijnen. In het 
begin van de jaren tachtig begon 
een moeilijke periode voor de 
wijnindustrie. Veel wijngaarden 
waren niet productief en werden 
opgegeven. Echter in de tweede 
helft van de jaren tachtig werden 
van Noord-Ramat Hagolan en 
Opper-Galilea tot aan Mizpe 
Ramon en Ramat Arad nieuwe 
wijngaarden aangeplant en nieuwe 
druivensoorten ingevoerd. Sinds 
het eind van de jaren tachtig heeft 
de Israëlische wijnindustrie een 
technische revolutie doorgemaakt. 
Vandaag de dag worden in 
Israël door toonaangevende wijn-
makerijen tafelwijnen van inter-
nationale allure geproduceerd, 
die internationale waardering en 
bekroningen hebben gekregen. 
De wijnen zijn kosjer of worden 
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kosjer gemaakt, waarbij het 
vooral belangrijk is wie de wijn 
maakt en of het betreffende 
wijnhuis als ‘kosjer’ wordt aan-
gemerkt. Niet kosjere wijnhui-
zen kunnen ook kosjere wijn 
leveren. Voor deze wijnen gelden 
bijzondere voorschriften en ze 
kennen een eigen zegening. 
Tegenwoordig zijn er in Israël vier 
grote wijnmakerijen,  een  aan-
tal middelgrote en zo’n 20 'wijn-
boerderijen’. 

In 2003 verschenen er  drie
postzegels over het onder-
werp 'wijn'.
NIS 1,20
Op de postzetel zijn een tros rijpe 
druiven afgebeeld en een snoei-
mes dat gebruikt werd om de
druiven handmatig te  oogsten.
Op het aanhangsel staat een af-
beelding van een moderne wijn-
gaard die nauwkeurig is ont-
worpen in de cordonstijl en die
geschikt is voor het mechanisch
oogsten dat tegenwoordig ge-

accepteerd is. Op het onderste 
deel van het aanhangsel staat 
een oude wijnpers waarin
de druiven als onderdeel van het 
historische wijnproductieproces 
onder de voet geplet worden.

NIS 1,90
De postzegel toont een kur-
kentrekker die gebruikt wordt 
om de kurk uit de wijnfles te 
trekken. Kurk wordt tot op de 
dag van vandaag gebruikt als 
de beste manier om de fles af te 
sluiten. De bovenste helft van het 
aanhangsel toont de Rishon Le-
Zion wijnmakerij aan het begin 
van de 20e eeuw en de onderste 
helft toont modern roestvrij 
stalen wijnmaakgereedschap. 

NIS 2,30
De postzegel toont het klassieke 
witte wijnglas en een wijnfles. Het 
aanhangsel laat twee fasen in het
rijpingsproces van topkwaliteits-
wijnen (voornamelijk rood) zien, 
namelijk het rijpen van de wijn in
eiken vaten en de verdere rijping 

van de wijn in flessen, die onder 
de juiste omstandigheden zijn
opgeslagen. 

Bronnen:
Kobi Gat, Land- en Wijnbouw-
kundige
Postzegel- en munthandel van 
Triest bv
 



10 JaG10 maart jaargang 20 nummer 2 DaF 20 adar jaargang 20 nummer 2 11

In het jaar 2006 is met diverse 
speciale exposities, lezingen, 
concerten, rondleidingen met 
educatieve opzet voor jongeren 
en een prachtige speciale dienst 
met koorzang van de Joodse 
Gemeente, erg veel aandacht 
besteed aan het feit dat de 
synagoge,  - het gebouw-,  honderd 
jaar bestond. Tevens werd het 
feit gevierd dat de Stichting Fol-
kingestraat Synagoge dertig jaar 
geleden was opgericht en dat 
de synagoge vijfentwintig jaar 
geleden opnieuw werd ingewijd.
Redenen te over dus om er een 
bijzonder en gedenkwaardig 
jaar van te maken. 

Nadat de synagoge na de oorlog 
veel te groot was gebleken voor de 
gedecimeerde Joodse Gemeente, 
moest hij helaas worden verkocht 
(1952). Waarna de Joodse 
Gemeente haar intrek nam in 
wat voorheen de ‘jeugdsjoel’ was. 
De nieuwe eigenaar, wasserij/sto-
merij Astra, heeft er vele jaren 
zijn bedrijf gevestigd terwijl het 
bovengedeelte afgesplitst werd 
voor het Apostolisch Genootschap. 
Nadat het bedrijf het pand verliet 
midden jaren ‘70 werd in 1980 een 
begin gemaakt met de restauratie 
die eind 1981 werd afgerond. 
De Stichting Folkingestraat Sy-
nagoge ging het gebouw beheren en 
de Joodse Gemeente nam opnieuw 
haar intrek in het prachtig ge-
restaureerde en ingerichte pand. 

De afsluiting van dit herdenkings- 
en jubileumjaar vond plaats op 
29 november met een bijzonder 

feestelijke en drukbezochte avond, 
die ruimte bood aan de uitreiking 
van de Erepenning van de stad 
Groningen aan de Stichting 
Folkingestraat Synagoge door 
burgemeester Wallage en aan 
een schitterend optreden van 
de zangeres Shura Lipovski. 
Zij verzorgde samen met haar be-
geleiders Monique Lansdorp en 
Jan Rokyta een heel gevarieerd 
programma van oude en mo-
dernere Jiddische liederen, die 
zij door het tussendoor vertellen 
van kleine verhaaltjes en grapjes, 
als het ware vanzelfsprekend tot 
een geheel aan elkaar verbond.  
Soms droevige, soms vrolijke 
en grappige liedjes werden met 
een groot inlevingsvermogen en
veel warmte en tederheid   door
het trio uitgevoerd.  

In zijn openingstoespraak blikte 
de heer Van Bekkum (secretaris 
van de Stichting Folkingestraat 
Synagoge) terug op de periode 
van restauratie en renovatie 
van het gebouw die in 1979 in 
gang werd gezet, met, zoals hij 
zei, “uiteindelijk veel steun van 
de Provincie en Gemeente Gro-
ningen en de bijdragen van de 
nodige sponsors en donateurs. 
En nu kunnen we zeggen dat het 

destijds een waardevolle stap is ge-
weest, niet alleen voor de Joodse 
gemeenschap in Groningen, 
maar tevens voor het culturele 
leven in de stad Groningen. 
Ook landelijk was er veel interesse 
en waardering voor de prachtige 
oplossing die gevonden was voor 
het gebruik en de indeling van 
het gebouw en natuurlijk ook 
voor het bijzondere gebouw op 
zich. Een sjoel voor het Joodse 
leven, die tegelijkertijd een po-
dium is voor het culturele leven 
in Groningen: deze combinatie 
is uniek voor Nederland. 
Eerst was de slogan: ‘er staat nog 
een sjoel in de Folkingestraat’ nu 
kunnen we met veel trots zeggen: 
‘er IS een sjoel in de Folkinge-
straat’ en dat is heel gewoon,
dat hoort zo, dit gebouw hoort
bij deze stad.”  

Ook burgemeester Wallage 
blikte terug bij de uitreiking 
van de Erepenning van de stad 
Groningen. Hij herinnerde zich 
de periode vóór de restauratie 
toen hij wethouder in Groningen 
was en eigenlijk geen voorstander 
was van behoud van het ge-
bouw: “Ik voelde niets voor de 
instandhouding van een leeg mo-
nument voor de omgekomen Joden 
en kon me niet voorstellen dat dit 
weer een middelpunt zou kunnen 
worden voor het Joodse leven in 
Groningen. Ik herinner me de 
verhalen van mijn ouders over de 
grote Joodse gemeenschap van 
voor de oorlog, de levendigheid en 
gezelligheid die daar toen heerste 
en ik dacht dat die leegte altijd 

Afsluiting van een jubileumjaar

door Bep Koster

Op woensdag 29 november 
2006  vond een bijzonder 
evenement plaats in de 
synagoge in Groningen.
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De erepenning van de stad Groningen, uitgereikt aan Stichting Folkingestraat Synagoge

gevoeld zou worden in dat gebouw. 
Nu kan ik niet anders doen dan 
toegeven dat de ‘voorstemmers’ ge-
lukkig gelijk hebben gekregen. De 
mooie en de slechte herinneringen 
zijn blijvend, maar de Joodse 
Gemeente zowel als de andere 
gebruikers hebben er toch weer 

een bijzonder mooie en unieke 
invulling aan weten te geven.  
Daarom heeft het gemeente-
bestuur dan ook besloten om 
deze Erepenning voor het 
eerst en eenmalig niet aan een 
persoon, maar aan een stichting 
uit te reiken wegens de grote 

verdienste van deze stichting 
voor de stad en zijn bewoners.” 

Al met al vormde deze avond 
een emotionele en bijzonder 
waardevolle afsluiting  van dit
jubileumjaar. 
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De stichting Een Joodse Erfenis 
uit Winsum houdt zich sinds 
1995 onder meer bezig met het 
inventariseren en beschrijven van 
Joodse oorlogsmonumenten, met 
de provincie en haar gemeenten 
als uitgangspunt. Men kan de
monumenten beschouwen als col-
lectieve grafstenen. De slacht-
offers van de Holocaust hebben 
immers geen graf gekregen.  
Deze inventarisatie van  Jood-
se oorlogsmonumenten is  in Ne-
derland de eerste en enige in
zijn soort. 

Met deze activiteit wil de stichting 
bijdragen tot het tastbaar maken 
en herdenken van de Holocaust.  

Tot nu toe zijn de provincies 
Groningen, Friesland, Drenthe, 
Overijssel en Gelderland on-
derzocht. Daarover zijn boeken 
gepubliceerd. Middels deze 
boeken zijn velen bereikt. We 
menen echter dat aan de Joodse 
oorlogsmonumenten bredere be-
kendheid moet worden gegeven 
door een aantal ervan in de
vorm van een reizende tentoon-
stelling onder de aandacht van
het publiek te brengen. 

De tentoonstelling bestaat per 
provincie uit vijf panelen waarop 
een monument is afgebeeld. 
Voorts is bij elk monument een 
klein paneel met informatie over 
het monument en een slachtoffer 
waarnaar het monument verwijst. 
Daarnaast is er een algemeen 
informatiepaneel. Tijdens de ten-
toonstelling zijn ook de boeken 

ter inzage en verkrijgbaar. 

Deze tentoonstelling werd me-
de mogelijk gemaakt door finan-
ciering van het Prins  Bernhard
Cultuurfonds. 

Persbericht
Sporen van de Holocaust, een reizende tentoonstelling

Sporen van de Holocaust is in 
Leeuwarden te bezichtigen 
in het Verzetsmuseum, 
Turfmarkt 11, van 8 februari 
tot en met 26 maart.
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Alles vers, vegetarisch en super 
gezond: een complete goedkope 
maaltijd volgens de allernieuwste 
voedingsvoorschriften! 

We brengen een bezoek aan de 
nieuwe locatie van Maoz (verhuisd 
van het Zuiderdiep naar hoek
Westersingel/A-straat). Het  is 
12.00 uur, dan opent Avi 
Avital zijn falafel- en saladbar. 
Avi is al 20 jaar in Nederland, hij 
heeft twee dochters en hij woont 
in Groningen. Hij noemt zichzelf 
een ras Groninger. Hij heeft 
nooit ergens anders gewoond in 

Nederland en hij zou dat ook niet 
willen. Hij houdt van Groningen, 
van de stad en van de mensen; 
hij heeft hier hetzelfde gevoel als 
in Haifa, waar hij is opgegroeid.
De laatste jaren op het Zuiderdiep 
voelde hij zich niet op zijn 
gemak. Deze nieuwe plek geeft 
hem veel nieuwe energie; als 
hij hier aan het werk is, is hij 
een blij mens. Behalve de vaste 
klanten komen er ook veel nieuwe 
mensen. Hij is van plan om in het
voorjaar een fantastische  ope-
ning te organiseren. 

Wat is er allemaal?
Om te beginnen maakt hij 
alles zelf: de falafelballetjes, 
de verschillende salades, de 
sausen en niet te vergeten de 
overheerlijk choemoes (bijna zo
lekker als de mijne!). 
De pitot zijn bijzonder lekker. Ik 
vraag hem waar hij die vandaan 

haalt. “Uit Amsterdam”, zegt hij, 
“van een speciale bakker”, “ze 
worden met de hand gemaakt", 
nou, dat is te proeven ook. 
Bovendien zijn er volkoren pitot die 
ook verrukkelijk zijn. Natuurlijk 
worden ze even opgewarmd  voor
de inhoud erin gaat. 

Een ‘falafel’
Waar bestaat zo’n falafel uit? 
Om te beginnen een lekker 
warme pita; daarin een stuk 
of 5 (je kunt kiezen hoeveel) fa-
lafelballetjes; daarbovenop de 
salades van je keuze en daar 
weer bovenop een saus – techina, 
knoflooksaus of sambalsaus. 
Falafelballetjes worden gemaakt 
van gemalen kikkererwten 
– dat is het hoofdbestanddeel. 
Toegevoegd wordt: koriander, 
peterselie, knoflook, zout, peper, 
water. Van dat alles wordt 
een heerlijk ruikend beslag 
– een pasta-achtige substantie 
– gemaakt; balletjes draaien en 
frituren in plantaardige olie.  

Je kunt ook alles op een bordje 
krijgen, met een warme  pita
erbij – alles is mogelijk. 
De verschillende salades die je
zelf kunt toevoegen:
*rodekoolsalade
*wortelsalade (Marokkaans 
recept)
*wittekoolsalade met stukjes 
wortel
*plakjes zoetzure augurk
*salade van zoute scherpe augurk 
met wortel
*groene pepertjes met stukjes 
koolHoek Westersingel - A-straat

Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Falafel bij Maoz



14 JaG10 maart jaargang 20 nummer 2 DaF 20 adar jaargang 20 nummer 2 15

*gefrituurde plakjes aubergine
*salade van komkommer, tomaat, 
ui en peterselie
*om toe te voegen: verse 
koriandersaus, hele scherpe 
sambalsaus, olijven, groene 
pepers, een saus van gemalen ui, 
tomaat en peterselie.

We zijn in Nederland, laten we dat 
vooral niet vergeten, dus maakt 
hij ook een lekkere portie Vlaamse 
frieten voor je klaar, jazeker 
mét mayo, als je wilt. Trouwens 
in Israël kun je ook patates 
frites krijgen, maar dat lijkt 
nergens op, van dat slappe gedoe. 

Verkoop
Je kunt alles wat je wilt afhalen: 
een lekkere portie choemoes met 
een pita, salades, falafelballetjes. 
Als het om grotere hoeveelheden 
gaat moet je van te voren even 
langsgaan (hij heeft geen 
telefoon!) en zeggen hoeveel 
je nodig hebt en voor wanneer 
– alles kan geregeld worden.  
Zo heeft hij bijvoorbeeld het 
Joods Filmfestival in Groningen 
gecatered (vorig jaar ook). Ik 
ken mensen die speciaal voor het 
Israëlische buffet, verzorgd door 
Avi, naar het filmfestival gaan 
– als dat geen aanbeveling is.
Binnenkort gaat hij ook het 
falafelbeslag verkopen, zodat 

je zelf thuis je eigen balletjes 
kunt draaien en frituren! 

Omdat hij alles van verse 
producten maakt, zonder con-
serveringsmiddelen, is het be-
langrijk dat hij van te voren weet 
als het om grotere hoeveelheden 
gaat die besteld worden.  

De zaak is iedere dag geopend van 
12.00 tot 21.00 uur. ’s Ochtends is 
Avi bezig met alle ingrediënten 
klaar te maken voor de nieuwe 
dag; dat kan niet een dag van 
te voren. Zo bent u verzekerd 
van een verrukkelijke, goedkope 
en vegetarische maaltijd! 
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Breaking the Silence, 
testimonial booklet  
Breaking the Silence is de Is-
raëlische organisatie die, kort 
gezegd, wantoestanden in het
Israëlische leger aan de kaak 
stelt, waarbij het niet gaat om 
al of niet verkeerde strategische
beslissingen van de legertop maar 
om handelingen van soldaten in 
het veld. De organisatie heeft 
honderden getuigenissen ver-
zameld van soldaten die in de 
bezette gebieden hebben gediend. 

In deze brochure, die hoorde bij de 
fototentoonstelling in Groningen 
in het najaar van 2006,
georganiseerd door Een Ander 
Joods Geluid, staan talloze inter-
views met soldaten die illegale
bevelen gaven of volgden, zoals 
schieten op burgers die geen ri-
sico vormden of schieten in de
borst terwijl het in die omstan-
digheden in de benen had ge-
moeten en gekund. 

Het is belangrijk om te beseffen 
dat de al veel te lang durende 
bezetting tot een verval van 
de moraal lijdt, natuurlijk niet 
overal en altijd, maar wel te vaak. 
€ 2.50

Ad van Liempt Frieda – 
verslag van een gelijmd leven 
Over het leven van Frieda Menco-
Brommet. Het boek is verschenen 
in de serie Getuigen van
Westerbork, uitgaven van het 
Herinneringscentrum Kamp Wes-
terbork met persoonlijke ver-
halen over de periode 1940-1945.  
€ 14.95 

Meir Shalev Een duif en een 
jongen
Een duif en een jongen is een 
onvervalste Shalev-roman over 
Jair Mendelson, een toeristengids 
die zich heeft gespecialiseerd in 
vogelkunde. Wanneer zijn moe-
der, Raya, oud geworden is en op
sterven ligt, schenkt zij een ver-

bazingwekkende hoeveelheid geld 
aan Jair. Dit stelt hem in staat zijn 
vrouw, Liora, te verlaten, en een 
nieuw huis voor zichzelf te bouwen. 
In Een duif en een jongen vertelt 
Jair over zijn liefdesaffaire met 
Tirza, de vrouw die de leiding 
heeft over de bouw van zijn nieuwe 
huis. Jair verhaalt ook over de 
liefde van zijn ouders én over 
de jeugdliefde van zijn moeder 
– een jongeman die de dood 
vond in 1948. Samen trainden 
Raya en hij postduiven die door 
het leger werden ingezet tijdens 
de Onafhankelijkheidsoorlog.  
Een duif en een jongen is een 
tragikomische roman over 
een man die tijdens de bouw 
van zijn huis ontdekt welke 
geheimen zich binnen zijn familie 
afspeelden, en een prachtige 
vertelling over datgene wat post-
duiven en mensen verbindt: het 
diepgewortelde verlangen een 
thuis te vinden, en het instinct 
altijd naar huis terug te keren, 
uitgeverij Rothschild & Bach. 
€ 19.95  

Dit is Ruth Lipschits haar aan-
rader. 
Mijn favoriet is deze keer het vol-
gende boek (Shalev heb ik nog
niet gelezen): 

Norman Manea De terugkeer 
van de hooligan 
In De terugkeer van de hooligan 
beschrijft Manea op meeslepende  
wijze zijn veelbewogen leven. Zijn 
eerste jaren in het  Roemeense 
Suceava zijn paradijselijk, maar 
de Tweede  Wereldoorlog maakt 
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de geschiedenis van een land 
en een ontroerend portret van 
een familie die de gruwelen 
van Hitler, Stalin en Ceausescu 
overleefde. Deze fascinerende 
roman is geschreven in een 
prachtige, beeldende stijl, die 
wordt vergeleken met die van 
Robert Musil en Bruno Schulz. 
Manea wordt hoog geacht door 
schrijvers als Philip Roth, 
Heinrich Böll en Octavio Paz. 
De terugkeer van  de hooligan 
werd in vele landen vertaald en 
was wereldwijd een groot suc-
ces. In de Verenigde Staten en 
Spanje werd het uitgeroepen tot 
beste boek van  het jaar en het 
haalde in de Verenigde Staten 
en Duitsland de bestsellerlijsten, 
uitgeverij Meulenhoff. 
€ 24.90 

A. J. Heschel Sabbat
Het wezen van de joodse godsdienst 
is naar de woorden van Heschel 
(1907-1972) de betrokkenheid op 
de dimensie van de tijd. Niet de 
ruimtelijke zaken staan in het 
middelpunt, maar de heiliging 
van de tijd. De sabbat is het teken 
en het voorbeeld van die beleving 
en is, zo stelt Heschel in het eer-
ste hoofdstuk van zijn boek een 
paleis in de tijd. Vanuit dit thema 
wordt de verhouding met God, de 
eeuwigheid, en de opdracht aan de 
mens, en de houding tegenover het 
werk gezien, uitgeverij Abraxas. 
€ 24.90 

abrupt een eind aan zijn zorgeloze 
jeugd. Manea en zijn familie wor-
den gedeporteerd naar een werk-
kamp in de Oekraïne. In 1944 
worden ze bevrijd door het Rode 
Leger. Na de oorlog voelt Manea 
zich in Roemenië nog altijd een 
‘hooligan ’, een ongewenst persoon. 
Het communistische regime in 
Roemenië wordt steeds strenger 
en hij vlucht naar Amerika. Als 
in 1988 zijn moeder overlijdt, 
brengt zijn vader hem daarvan 

pas een maand na de begrafenis 
op de hoogte. Hij weet dat zijn 
zoon direct naar Roemenië zou  
zijn gekomen en zijn vaderland 
nooit meer had mogen verlaten. 
Pas jaren later brengt Manea 
een bezoek aan zijn geboorteland 
en aan het graf van zijn moeder. 
Dan kan hij niet meer aan zijn 
herinneringen ontsnappen. 
Het boek doet denken aan Een 
verhaal van liefde en duisternis 
van Amos Oz. Het is tegelijkertijd 
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Recensie Stille Finale, Henk Vaessen

Stille Finale is een fictieve 
roman  over vier generaties 
van het Joodse geslacht Van 
Zuiden uit Elburg. Samuël van 
Zuiden en zijn gezin werden 
gedeporteerd naar Auschwitz-
Birkenau. Alleen Samuëls zonen 
Jacob en Bram overleefden.  
De zwaar getraumatiseerde 
Jacob trouwt na de oorlog met 
Saar en keert terug naar Elburg, 
Ze krijgen drie kinderen. Voor 
Jacob is de oorlog niet afgelopen. 
Onverwerkt verdriet wordt eerst 
verdrongen, een nieuw leven 
wordt opgebouwd. Maar met het 
ouder worden komt alle ellende 
met dubbele kracht terug in de 
vorm van angsten en depressie.  
Jacobs zoon Ben trouwt met 
Nant, een levenslustige vrouw 
uit een zeer christelijk Veluws 
boerenmilieu en verhuist naar 
Putten. Zo hoopt hij Elburg en 
daarmee zijn beklemmende joodse 
verleden achter zich te laten. 
Maar hij wordt zich juist meer 
en meer bewust van zijn joodse 

identiteit en van het feit dat de 
tragiek van de joodse geschiedenis 
ook diep in hem zit, dat je je 
Jood-zijn niet kunt ontvluchten: 
“Christen word je, Jood ben je.” 
Zijn zoon Robert lijdt aan onbe-
grepen angsten en depressies 
die van zijn grootvader en vader 
ongewild blijken te worden over-
gebracht en doorgegeven aan
volgende generaties. Pas als  
Robert zijn angsten opzoekt en 
naar Auschwitz-Birkenau reist,
leert hij om te gaan met het 
verleden. Hij  keert terug tot het 
Jodendom en gaat naar Elburg. 
Hiermee is de cirkel rond. 

Zo verteld is het verhaal een-
voudig, maar de kracht ligt in 
de ontroerende wijze waarop de 
gecompliceerde problematiek, die
vele Joden van na de oorlog ken-
nen, beschreven is. Niet alleen 
de eerste-, tweede- en zelfs derde 
generatieproblematiek, maar ook
die van het antisemitisme. Verder 
de gevolgen van het aangaan 
van een gemengd huwelijk en 
de problemen van de kinderen 
die daaruit voortkomen. Ze wor-

den niet alleen bezien vanuit 
het gezichtspunt van de hoofd-
personen maar ook vanuit 
hun respectievelijke families.  
Henk Vaessen doet een goede 
poging inzichtelijk te maken 
hoe groot de soms bijna on-
overbrugbare kloof en het onbegrip 
tussen Christenen en Joden kun-
nen zijn. Vakkundig beschrijft 
hij van binnenuit een christelijke, 
in de kern nogal antisemitische, 
visie op het Jodendom, die nog 
steeds bestaat in sommige 
christelijke kringen. Scherp ge-
troffen worden de reacties van de 
fundamentalistisch christelijke  
grootmoeder van Nant en  Ro-
berts joodse grootmoeder.  
Ondanks de veelheid van thema’s 
slaagt Vaessen erin ze samen te 
smeden tot een verhaal met vele 
herkenningspunten voor ons. Ook 
voor niet-joodse lezers is dit boek 
van harte aan te bevelen. Zoals 
rabbijn Awraham Soetendorp 
op de achterflap o.a. schrijft: 
 “….. bovendien levert het verhaal 
een belangrijke bijdrage  aan de 
dialoog tussen Joden en Christe-
nen…” 
Dat het eind van de roman 
nogal melodramatisch en onge-
loofwaardig is en dat sommige 
details niet geheel correct zijn, doet 
niet af aan de waarde van dit boek. 
De Woordenlijst en een Toelich-
ting en Verantwoording achter-
in zijn verhelderend.  
Kortom een aanrader! 

Peter R. Hein

Henk Vaessen, Stille Finale
€ 19,95

auteur Henk Vaessen
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Uitnodiging voor de Algemene  
Ledenvergadering van de  Vereni-
ging JaGDaF te Groningen te
houden op 24 april 2007 in 
Groningen*. Aanvang 19.30 uur.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen voorzitter
3. Jaaroverzicht bestuur 2006
    a.Resultatenrekening 2006
    b.Begroting 2007
4. Benoeming kascommissie
5. Jaarlijks vast te stellen contri-
    butie
6. Rondvraag
7. Sluiting

Berichten

Het bestuur verzoekt de leden die 
de vergadering wensen bij  te wo-
nen, zich uiterlijk 9 april 2007 
op te geven bij het secretariaat, 
Anton Mauvestraat 9, 8932  KH
Leeuwarden; tel. 058 2121524
of e-mail: 
ietschabbing@hotmail.com 
waarna voor toezending van de 
bij de agenda behorende stukken 
zal worden zorggedragen.

Bestuur van de Vereniging 
JaGDaF

*Het Bestuur zal de locatie 
bekend maken, zodra er inzicht 
is in het aantal leden dat gehoor 
geeft aan deze uitnodiging. 

Een matsebakkerij geeft een bijzondere mogelijkheid voor kinderen om deel te nemen in de
voorbereidingen voor Pesach.
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

De ‘ballonnenoorlog’

De oorlog in Libanon lijkt al-
weer een poos geleden; de rust 
keert langzaam terug in het 
prachtige berglandschap. Toch 
werden de bewoners van Li-
banon afgelopen week weer op-
geschrikt door een Israëlische 
invasie. Deze keer echter van een 
totaal andere aard. Tientallen 
knalgroene luchtballonnen be-
landden op Libanese bodem  en
veroorzaakten een enorme  pa-
niek onder de bevolking. 

De luchtballonnen, losgelaten in 
het kader van een reclame voor 
een nieuwe gratis krant Ha’ier (De 

stad) ‘dansten in de wind’ ver over 
de Israëlische grens heen. Volgens 
geruchten werd zelfs een aantal 
Libanezen naar het ziekenhuis ge-
bracht nadat ze uit de ballonnen 
afkomstige stof inhaleerden. Het 
Libanese leger verbood daarna 
om in aanraking te komen met de 
verdachte ballonnen, die zelfs de 
steden Tier en Nabatiya bereikten. 
Er werden zelfs een aantal voor 
expertise naar de Italiaanse 
‘peace keepers’ gebracht. 

Uit het onderzoek is echter ge-
bleken dat het om onschuldige 
reclameballonnen gaat. Op de 
buitenkant stond een nieuw logo 
van de krant Ha’ier gedrukt en 

ze werden gevuld met doodgewoon 
helium, meldt de website van 
Ha’arets. Tegelijkertijd werd 
door de Libanese pers een 
waarschuwing afgegeven om ver 
van de door Israël 'vergiftigde'
ballonnen te blijven die in Libanon 
gedumpt werden door Israëlische ge-
vechtsvliegtuigen, aldus het Ynet. 
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Respect, liefde en licht

In het Platvorm Levensbe-
schouwing in Kleurrrijk 
Fryslan ontmoette ik men-
sen met verschillende levens-
beschouwingen. Daar heb ik goede 
contacten aan overgehouden. 
Toch ben ik afgehaakt, omdat 
ik het gevoel had dat sommige 
deelnemers meer voor de ‘bui-
tenkant’ meededen, dan dat zij met 
respect naar elkaar luisterden. 
Eigenlijk miste ik de dialoog. De 
uitnodiging om mee te doen aan 
een activiteit op 21 maart, de 
internationale dag tegen racisme 
en discriminatie, heb ik afgezegd.  

En toch ging ik 17 december 
2006 wel naar de dienst 
van de Soefi-gemeenschap. 
Nu eerst een verslag daarvan. 
De mensen die meewerkten in 
de dienst werden ruim voor de 
aanvang uitgenodigd. Na een 
kop koffie of thee werd ons in 
een aparte ruimte verteld hoe 
de dienst ging verlopen. Daarna 
was er een hele tijd een stilte, 
waarin je jezelf kon voorbereiden 
op de dienst. Natuurlijk had 

iedereen thuis al lang een tekst, 
vertaling en uitleg gemaakt.
In de zaal was het stil en het 
licht was gedimd toen wij achter 
iemand aan met een grote kaars 
naarbinnen liepen. Met deze 
kaars werd een grote kaars op 
een lange tafel aangestoken en 
toen werd het ook weer lichter in 
de zaal. Hierna stak ieder van ons 
een kaars vanuit ons geloof voor 
een andere religie aan, zei een 
toepasselijke tekst uit zijn of haar 
heilig boek met de vertaling. In het 
kort werd uitgelegd waarom deze 
tekst gekozen was. Ik had gekozen 
voor Sjemot/Exodus 27 vers 20 en 
21: Je moet zelf de Kinderen van 
Jisraël bevelen dat zij zuivere 
gestoten olijfolie voor verlichting 
nemen en het je brengen om 
steeds licht aan te kunnen steken. 
In de tent der samenkomsten, 
buiten het voorhangsel dat voor 
de ark met het getuigenis is 
moet Aharon met zijn zonen het 
van ’s avonds tot ’s ochtends in 
orde houden voor de Eeuwige; 
een eeuwigdurende wet voor 
hun nakomelingen, op kosten 
van de Kinderen van Jisraël.  
(Jitschak Dasberg. deel 1). Na-
tuurlijk heb ik daarna het ver-
band met Chanoeka uitgelegd. 
Vanuit Hindoeisme, Boeddisme, 
Zarathoestra, Jodendom, Chris-
tendom, Islam, Bahá’i en Soefisme 
werd een bijdrage geleverd aan
het onderwerp: Stralen van
Licht in de Duisternis. 
Hierna volgde de lichtceremonie. 
Men mocht één voor één naarvoren 
komen en kreeg met de woorden 
“neem dit licht en geef dit licht” 

een waxinelichtje in een glazen 
bakje dat aangestoken werd aan 
de grote kaars. Toen de hele zaal 
vol lichtjes was werd er gezongen: 
Er is een licht in ied’re ziel. 
Verborgen, tot de wolken breken; 
dan danst in stralend licht de ziel, 
dan zijn de schaduwen geweken. 
Met de mooie muziek op de Kiowa 
Love Flute tussendoor, was dit 
een hele fijne bijeenkomst. Ik 
voelde veel respect voor elkaar, 
ook in de voor- en nabespreking.  
Dit is wat ik bij Kleurrijk Fryslan 
mis, begrijp ik nu. En nu het 
duidelijk wordt lukt ook het 
verslag. Onze samenleving heeft 
respect, liefde en licht nodig. 

Iet Schabbing
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¦ Loeach
voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

14 maart
Sjemoe’ot organiseert een Poe-
riembijeenkomst.
Info tel. 0514-541 193, of
renaterosenblatt@planet.nl.
14 maart
20.00 uur, Genootschap Neder-
land-Israël in samenwerking 
met boekhandel 'selexys de 
Tille', Ruiterskwartier 173, 
Leeuwarden. Drs Ed van Thijn 
bespreekt zijn boek Judica/Judy, 
en spreekt over 'Dilemma’s van 
joodse politici'. GNI-leden gratis 
toegang, belangstellenden worden 
verzocht te reserveren bij de 
boekhandel.
23 maart
18.30 uur LJGNN, Gebouw ’t 
Centrum, Schoterlandseweg 29, 
8444 CP Oudeschoot/Heerenveen, 
vrijdagavonddienst. Graag op-
geven ljgnn@hotmail.com.
25 maart 
begin zomertijd
1 april
na zonsondergang zoeken naar 
chameets en verklaring van 
nietigheid (kol chamira)
2 april
begin vasten 5.28 uur
begin chameetsverbod 10.38 uur

chameets verbranden vóór 11.56 
uur
begin jomtov 20.00 uur
eerste seideravond
2 april 
20.00 uur gebouw Joodse Ge-
meente, Slotmakersstraat 16, 
Leeuwarden. Kaarsen aansteken 
en om 21.00 uur gezamenlijke 
seider. Info tel. 058 288 4521, 
of 058 2121 524, of e-mail wizo
friesland@hotmail.com.  Graag  
opgeven vóór 15 maart.
2 april 
Gezamenlijke seider o.l.v. 
Tamarah Benima. Opgave en info 
ljfnn@hotmail.com.
3 april
Pesach,  tweede seideravond  
begin Omertelling.
4 april
tweede dag Pesach
5 april
20.00 uur, schouwburg de Lawei, 
Drachten. Jubileumvoorstelling 
van Galili Dance 'Heads or 
Tales'. Info tel. 0512-335 050 of 
www.lawei.nl.
8 april
begin jomtov 19.05 uur
9 april
zevende dag Pesach
10 april
achtste dag Pesach
15 april
Jom Hasjoa / herdenking Holo-
caust
16 april
15.00 uur Bij het monument 
in het Haersmapark voor de 
slachtoffers uit Drachten van 
de Tweede Wereldoorlog is een 
herdenking en kranslegging door 
de Gemeente en het Kiryat Ono 

Comité Drachten. 
22 april
Jom Ha Zikaron / herdenking 
slachtoffers Israël verschuift naar 
23 april!
23 april
zie 22 april
23 april 
Jom Ha’Atsma’oet / Onafhanke-
lijkheidsdag Israël
6 mei 
Lag Ba’Omer / 33 ste dag van de 
Omertelling
16 mei
Jom Jeroesjalajiem / hereniging 
van Jeruzalem

De volgende tentoonstellingen 
zijn in het Verzetsmuseum, 
Turfmarkt 11, Leeuwarden
Openingstijden dinsdag tot 
en met zondag van 11-17 uur. 
Woensdags gratis entree. Info: 
info@friesmuseum.nl.
tot en met 25 maart
Sporen van de Holocaust, Joodse 
oorlogsmonumenten in Noord-
Nederland
Tot en met 13 mei
Wie kan ik nog vertrouwen? 
Homoseksueel in Nazi 
Duitsland en bezet Nederland. 
Reizende expositie, die eerder 
Herinneringskamp Westerbork 
en het Verzetsmuseum 
Amsterdam aandeed.
11 april tot en met 16 
september
De Pers draaide door. De 
Leeuwarder Courant tijdens de 
oorlog.
Voor tentoonstellingen in het 
Joods Historisch Museum in 
Amsterdam zie JHM.nl.
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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 

Joodse feest- en treurdagen 5767/2007

5767/2007
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

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.



Volgende keer uw advertentie op 
de achterpagina?


