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IN DIT NUMMER REDACTIONEEL

JaGDaF is een onafhankelijke vereniging en ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel.

JaGDaF betekent in het Hebreeuws samen zijn.

J = Joden; G = Groningen; D = Drenthe; F = Friesland.
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Zomer, voor veel mensen de tijd om er op uit te trekken en 
even afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen. De 
Joodse kalender biedt die gelegenheid minder omdat deze van 
oorsprong verbonden is met het leven op het land. Iedereen die 
zelf een moestuin heeft weet er alles van: de cyclus van zaaien, 
bewerken en oogsten bepaalt mede de dagelijkse agenda. In 
figuurlijke zin geldt dit in het Jodendom nog altijd, nl. weke-
lijks op Sjabbat en tijdens veel Joodse feestdagen. Als u deze 
JaGDaF ontvangt zitten we midden in de periode van de Hoge 
Feestdagen, Rosj haSjana en Jom Kippoer. Het Nieuwe Jaar 
luiden we in met de klanken van de Sjofar. Op Grote Verzoen-
dag overdenken we dat het nieuwe jaar mogelijkheden biedt om 
alles beter te doen. Daarna vieren we Soekot (Loofhuttenfeest). 
We verruilen ons huis voor een soeka (loofhut), ons realiserend 
dat ook wij nog op doortocht zijn en ons bezit niet vanzelfspre-
kend is. Maar in de soeka is het vooral ook gezellig en wordt er 
lekker genasjt! 

JaGDaF volgt de Joodse kalender. Auteurs, (eind)redactie en 
opmaker zijn dus het hele jaar door paraat om een volgend 
nummer te produceren. Dus ook in deze tropische zomer zijn 
velen weer in de weer geweest voor dit eerste nummer van het 
jaar 5780: Kol haKavod (alle eer)!
Een nieuw nummer, met een nieuw ‘jasje’. Na zoveel jaar von-
den wij als bestuur dat JaGDaF er wat kleurijker uit mag zien. 
En we verwelkomen een nieuw bestuurslid. Wij zijn blij u te 
kunnen melden dat Mirjam Dopheide lid is geworden van het 
bestuur van JaGDaF.

Het Bestuur wenst u allen een goed en zoet Nieuwjaar toe, 
Sjana Tova Oemetoeka

Lex van der Star
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Tesjoewa

door rabbijn S. Evers

Het begrip tesjoewa wordt vaak 
foutief vertaald met ‘berouw na 
de zonde’. Hoewel berouw wel een 
onderdeel is van tesjoewa doet 
deze vertaling geen recht aan het 
begrip tesjoewa. Een veel betere 
vertaling van tesjoewa is ‘terug-
keer’ of ‘inkeer’. In dit artikel wil 
ik een aantal facetten van tesjoe-
wa toelichten.

Halachisch – Joods wettelijk
Maimonides heeft in zijn be-
roemde wetboek Mishne Torah 
een aparte afdeling: De wetten 
van Tesjoewa met maar liefst tien 
hoofdstukken. Hieruit kunnen we 
concluderen dat tesjoewa meer is 
dan een ethisch begrip, maar een 
joods wettelijk begrip.
In vroegere tijden was het zo: ie-
mand had gezondigd, dan ging hij 
naar de tempel en bracht hij daar 
een offer ter verzoening van zijn 
zonden. Dit was een technisch 
onderdeel van de tesjoewa-proce-
dure. Maar dan is hij er nog niet. 
Even belangrijk zijn drie aspec-
ten die een integraal onderdeel 
vormen van tesjoewa:  1) spijt / 
berouw hebben over het verleden, 
2)  het uitspreken (het belijden) 
van de zonde, en 3) het op zich ne-
men om het niet meer te doen. 
Hoewel we momenteel geen tem-
pel hebben, zijn deze drie onder-
delen nog steeds de kern van te-
sjoewa. Het gemis van de tempel 
vangen we (gedeeltelijk) op door 
gebed (tefila) en door het geven 
van geld aan goede doelen (tseda-
ka). In vele gebedenboeken van 
Rosj Hasjana kom je deze drie 

begrippen in dikgedrukte letters 
tegen.

Mens – G’d, Mens – medemens
Zeer globaal is het mogelijk om 
alle mitswot (ge- en verboden ) 
in te delen in twee categorieën: 
mitswot tussen mens en G’d, zoals 
bijv. shabbat, kosher eten enz.. 
en mitswot tussen mens en mede-
mens, zoals bijv. niet stelen, niet 
moorden, eer je vader en moeder, 
enz.

Nog iets dieper uitgelegd, er zijn 
twee soorten mitswot tussen mens 
en G’d, namelijk mitswot die di-
rect tussen de mens en G’d zijn 
en mitswot die via de medemens 
lopen. Immers de medemens is 
door G’d geschapen en dus is het 
logisch dat Hij wil dat we ons ten 
aanzien van die medemens goed 
gedragen. Anders gezegd, er loopt 
een direct lijntje naar Boven en er 
loopt een lijntje naar Boven via de 

medemens. Een misdraging naar 
een medemens is dus ook een mis-
draging jegens G’d en een goede 
daad naar een medemens is ook 
een goede daad jegens G’d. 
In de wetten van tesjoewa staat 
expliciet genoemd, dat iemand 
het eerst goed moet maken met 
zijn medemens en pas daarna 
kan hij ‘aankloppen’ bij G’d. Te-
genover G’d belijden dat het je zo 
spijt dat je niet goed bent geweest 
tegenover een medemens, zonder 
daaraan voorafgaand naar die 
medemens, is dus zinloos. (Er zijn 
ook allerlei regels hoe de getroffen 
medemens zou moeten reageren, 
indien die overleden is, enz., maar 
dat voert veel te ver om dat nu al-
lemaal uit te leggen)

Bijzondere tijden.
Hoewel tesjoewa het hele jaar van 
toepassing is, worden er speciale 
tijdstippen in de loop van het jaar 
genoemd, waarin het begrip te-
sjoewa nog meer van toepassing 
is.
De maand elloel. Dit is de maand 
voorafgaande aan Rosj Hasjana. 
In de Joodse geschiedenis is dit 
al een maand van tesjoewa. Na 
de zonde van het Gouden Kalf is 
Moshé nog twee maal de berg Si-
nai opgegaan. De laatste keer is 
hij vertrokken op de eerste dag 
van de maand elloel en terug-
gekeerd op Jom Kippoer. Doel 
van deze laatste reis was, om de 
nieuwe Stenen Tafelen te ontvan-
gen. Deze hele reis stond in het 
teken van tesjoewa. Vandaar dat 
deze maand als een maand van 

 
Tesjoewa geldt voor ieder-
een. Immers tesjoewa bete-
kent inkeer / terugkeer.
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tesjoewa wordt beschouwd. In Se-
fardische kringen staat men de 
gehele maand vroeg op en spreekt 
men speciale vergevingsgebeden 
(selichot) uit voorafgaande aan de 
ochtenddienst. Ashkenaziem heb-
ben de traditie om daar pas tegen 
het einde van de maand mee te 
beginnen.
De Alter Rebbe heeft een prach-
tige parabel voor deze maand. 
Een koning is gedurende het hele 
jaar moeilijk te bereiken. Je moet 
ruim tevoren een afspraak ma-
ken, je moet lang wachten enz. 
Gedurende de maand elloel, is de 
koning als het ware op het veld en 
maakt hij een rijtoer. Dan is het 
voor iedere onderdaan makkelijk 
om de koning te benaderen. Zo 
is het gedurende de maand elloel 
makkelijker om tesjoewa te doen 
en de relatie met G’d weer te her-
stellen. G’d is makkelijker te be-
reiken.

Ninevé komt tot inkeer, onder lei-
ding van haar koning, en wordt 
uiteindelijk gespaard.

Tesjoewa voor iedereen.
Misschien zou iemand uit het bo-
venstaande kunnen concluderen 
dat tesjoewa alleen geldt voor ie-
mand die de fout is ingegaan en 
nu de noodzaak voelt om dit te 
herstellen. Dat klopt, maar het 
is niet volledig. Tesjoewa geldt 
voor iedereen. Immers tesjoewa 
betekent inkeer / terugkeer. Voor 
iedereen, zonder enige uitzonde-
ring, geldt dat er altijd een moge-
lijkheid is om terug te keren tot 
zijn essentie, tot zijn band met 
G’d.
Ik wens iedereen een voorspoe-
dig 5780 en hoop van harte dat 
het ons allen lukt om tesjoewa te 
doen, iets dichter bij onze essentie 
te komen.

De tien dagen van tesjoewa
De periode van Rosj Hasjana tot 
en met Jom Kippoer wordt ge-
noemd de tien dagen van tesjoewa. 
Er worden extra gebeden toege-
voegd (o.a. het beroemde Awienoe 
Malkénoe), er wordt extra aan 
tsedaka gegeven. Immers, dit is 
de periode waarin G’d oordeelt 
over de mensheid en dan willen 
we proberen er zo goed mogelijk 
voor te staan.

Jonah
Op Jom Kippoer wordt bij de mid-
dagdienst het verhaal van Jonah 
gelezen. Jonah had de opdracht 
gekregen om in de stad Ninevé 
aan te kondigen dat deze stad 
binnenkort vernietigd zal wor-
den vanwege zijn wangedrag. In 
eerste instantie weigert Jonah, 
maar uiteindelijk gaat hij toch: 
“Nog veertig dagen en Ninevé zal 
vernietigd worden!” Maar de stad 

Onder auspicien van de European 
Association for Jewish Studies is 
onlangs, ter gelegenheid van de 
65-ste verjaardag van prof. dr. 
Wout van Bekkum, een nieuw 
boek verschenen, The Poet and 
the World. Zie ook de website 
van de EAJS. 
Het is een verzameling van zeven-
tien essays over vroeg-moderne 
Hebreeuwse en Aramese poëzie, 
verzorgd door the Medieval He-

The Poet and the World
Festschrift for Wout van Bekkum on the Occasion 

of his Sixty-fifth Birthday

brew Poetry Colloquium, (onder-
deel van de EAJS). In de verschil-
lende bijdragen wordt onderzocht 
op welke wijze de religieuze, cul-
turele en sociale context  waarin 
de dichter leefde  van invloed is 
geweest op zijn werk. 
Redactie: Joachim Yeshaya, Leu-
ven, Belgium, Elisabeth Hollen-
der, Frankfurt, Germany, Naoya 
Katsumata, Kyoto, Japan.
Prof. dr. W.J. van Bekkum is ver-

bonden aan de Rijksuniversiteit 
van Groningen, Centrum van 
Midden Oosten Studies.
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Jozef Israëls eerste schreden 
brachten hem naar de synagoge 
aan de Folkingestraat, de voor-
loper van de huidige, uit 1906 
daterende synagoge. Het is ook 
het domein waarin hij zijn schil-
derstalenten ontdekte en in eer-
ste instantie ontwikkelde. Via 
de tekenacademie Minerva, de 
Rijksacademie en het atelier van 
Kruseman in Amsterdam en de 
Ecole des Beaux-Arts in Parijs 
ontwikkelde hij zich – inmiddels 
in ’s-Gravenhage gevestigd – tot 
een van de voormannen van de 
Haagse School.

50 Fotogravures in de 
Groningse synagoge
Alhoewel Jozef daarmee vanuit 
de Residentie opereerde, bleef 
hij zijn leven lang zijn Groning-
se wortels trouw, met jaarlijkse 
bezoeken aan de synagoge op 
de sterfdag van zijn vader. Dat 
maakte de synagoge tot een pas-
sende plaats voor een recente ten-
toonstelling – een tentoonstelling 
die was gebaseerd op een in 1904, 
ter ere van Jozef’s 80e verjaardag 
uitgegeven map met 50 fotogravu-
res van zijn werk. De map vormt 
onderdeel van wat wij als nazaten 
van Jozef nog in bezit koesteren, 
en de gelegenheid van de tentoon-
stelling werd daarmee tevens een 
gelegenheid om ons in de geschie-
denis van dat bezit te verdiepen. 
Jozef Israëls trouwde in 1863 
met Aleida Schaap, eveneens 
uit Groningen afkomstig en 20 
jaar jonger. Zij kregen twee kin-
deren: Mathilde (1864) en Isaac 

Mathilde Cohen Tervaert-Israels en haar rol in het 
behoud van de culturele erfenis-Israels

door Chris van Weel en Jenneke Bleeker-van Weel

(1865). Het was 
een gelukkig hu-
welijk: Aleida was 
intelligent, had 
een goed zakelijk 
en organisatorisch 
inzicht en vervulde 
de ‘management’ 
functie in het ate-
lier. Dit zorgde er-
voor dat de schil-
derijen af kwamen 
en voor goede prij-
zen werden ver-
kocht. Daarnaast 
was zij belezen 
en  bracht het ge-
zin de liefde voor 
kunst en – vooral 
Franse – literatuur 
bij. Dit vormde de 
basis van een ge-
zin waarin man 
en vrouw volledig 
gelijk waren en 
de context waarin 
dochter Mathilde 
en zoon Isaac op-
groeiden.

Minder bekende dochter
Onze speurtocht naar hoe het fa-
milie bezit ‘Israels’ met inbegrip 
van de tentoongestelde map fo-
togravures tot stand is gekomen 
brengt ons op het – ten onrechte 
minder bekende – verhaal van 
onze overgrootmoeder, respectie-
velijk betovergrootmoeder, doch-
ter Mathilde (1864 – 1945), en 
daarbij is bovenstaande informa-
tie over het gezin Israels relevant.
Terwijl Isaac al vanaf jonge leeftijd 

als schilder aan de weg timmerde, 
volgde Mathilde een andere weg. 
Zij trouwde in 1887 - na een verlo-
ving van zeven jaar - met Gerard 
David Cohen Tervaert, zoon van 
de Assense huisarts David Cohen 
en de eerste keel-neus-oorarts in 
Den Haag. Het paar kreeg vier 
kinderen, drie zoons en een doch-
ter Ook dit huwelijk was een zeer 
gelukkige verbintenis. Als jonge 
moeder met een bevoorrechte po-

Mathilde en Gerard David Cohen Tervaert in 
hun woning (Parkstraat, 's Gravenhage)

foto: bezit fam. Chris van Weel
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sitie, ging Mathilde’s belangstel-
ling al snel uit naar de positie van 
ongehuwde vrouwen en moeders. 
Dit bracht haar in contact met de 
in 1897 opgerichte Vereeniging 
Onderlinge Vrouwenbescherming. 
Hiervan beheerde zij tien jaar het 
secretariaat waarna zij in 1912 
hoofd van de Haagse afdeling 
werd. Dit leidde onder meer tot 
de vorming in 1913 van het Co-
mité voor Moederbescherming en 
Sexueele Hervorming en haar bij-
dragen aan het door het Comité 
gepubliceerde boek Moederschap: 
Sexueele Ethiek.

Inzet voor vrouwenbelangen
Haar verdere leven lang zou zij 
in de bres staan voor de positie 
van alleenstaande vrouwen en 
ongehuwde moeders. Mathilde 
raakte echter ook meer en meer 
doordrongen van het belang van 
democratische rechten van vrou-
wen in het algemeen. Dit re-
sulteerde in haar lidmaatschap 

- tenminste vanaf 1907 - van de 
Nederlandse Vereeniging voor 
Vrouwenkiesrecht. Vermeldens-

waard is in dit verband dat ook 
haar vader Jozef – als een van de 
eersten – tot de mannenleden van 
deze vereniging was toegetreden. 
Na de invoering van het vrou-
wenkiesrecht in 1919 werden de 
activiteiten van de vereniging 
voortgezet als Nederlandse Ver-
eeniging van Staatsburgeressen. 
In 1924 trad Mathilde toe tot het 
hoofdbestuur om van 1927 - 1930 
het presidentschap te bekleden. 
In die hoedanigheid had zij bij-
voorbeeld in 1928 samen met 
Aletta Jacobs een onderhoud met 
de Minister van Buitenlandse 
Zaken. In 1929 zou tijdens een 
internationale conferentie gespro-

ken worden over ‘de nationaliteit 
van de gehuwde vrouw’. De dames 
pleitten daarom voor een vrouwe-
lijke gedelegeerde ‘opdat niet ge-
sproken zal worden over de vrouw, 
zonder de vrouw’.
Belangrijker nog realiseerde zij 
als presidente de fusie met de 
Nederlandse Unie voor Vrouwen-
belangen, de voortzetting van de 
Nederlandsche Bond voor Vrou-
wenkiesrecht, die sinds 1907 een 
heftige concurrentiestrijd had 
gevoerd met de Nederlandse Ver-
eeniging voor Vrouwenkiesrecht. 
Dit resulteerde in de door haar 
voorgezeten Nederlandse Ver-
eniging voor Vrouwenbelangen 
en Gelijk Staatsburgerschap. Zij 
werd hiervoor uiteindelijk geëerd 
met het erepresidentschap. Van-
uit haar presidentschap sprak zij 
een indrukwekkend in memoriam 
uit na het overlijden in 1929 van 
haar vriendin Aletta Jacobs: ‘in 
de liefde van een jong geslacht, 
dat haar als een symbool vereerde, 
heeft zij zich kunnen koesteren als 
weinigen.’
Na de invoering van het vrouwen-
kiesrecht ontwikkelde Mathilde 
een politieke carrière als lid van 
de Haagse gemeenteraad en de 
provinciale staten van Zuid Hol-
land voor de Liberale partij. In 
1934 werd zij benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau. 
En 85 jaar daarna werd haar rol 
als een van de voorvrouwen van 
de emancipatie geëerd op de ten-
toonstelling Strijd! 100 jaar vrou-
wenkiesrecht in het Groninger 
Museum.

Aleida Israëls - Schaap met haar twee kinderen, 
Mathilde links, Isaac rechts (met hoepel) 

foto: bezit fam. Chris van Weel

'opdat niet gesproken zal 
worden over de vrouw, 
zonder de vrouw’.
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Zorg voor de culturele erfenis 
van haar vader en broer
Haar betrokkenheid bij de schil-
derkunst was zeker niet gezocht, 
maar ontstond toen op 7 oktober 
1934 haar broer Isaac plotseling 
overleed aan de gevolgen van 
een verkeersongeluk enkele da-
gen daarvoor. Mathilde zag zich 
als enige erfgenaam plotseling 
gesteld voor het beheer van de 
kunsthistorische nalatenschap. 
Dit betrof niet alleen Isaac, maar 
ook haar vader Jozef: Isaac had 
zich na het overlijden van Jozef in 
diens woonhuis en atelier aan de 
Koninginnegracht in Den Haag 

gevestigd en met het opruimen 
van het atelier kwam ook werk 
van Jozef aan het licht.
Mathilde ontfermde zich met 
zorg over deze erfenis: mede ge-
adviseerd door de directeur van 
het Haagse Gemeentemuseum 
verkocht zij schilderijen, deed 
schenkingen aan diverse musea 
en legde een familiebezit aan. 
Daaronder bevond zich een in 
1919 door Isaac gemaakt portret 
van Aletta Jacobs, dat zij in 1936 
vervolgens schonk aan het toen 
opgerichte Internationaal Archief 
van de Vrouwenbeweging in Am-
sterdam. Hiervoor liet Rosa Ma-
nus, toenmalig presidente, door 
middel van een persoonlijk schrij-
ven een grote waardering blijken.

Enkele jaren later, 
toen de oorlogsdrei-
ging steeds reëlere 
vormen aannam, 
zorgde Mathilde er 
vervolgens voor dat 
dit bezit in verze-
kerde bewaring werd 
ondergebracht, onder 
een testamentaire 
beschikking dat dit 
na haar overlijden 
onder haar kleinkin-
deren zou worden 
verdeeld. Tijdens de 
bezetting werd Ma-
thilde samen met 
haar dochter Aleida 
via kamp Barneveld 
en vervolgens Wes-
terbork in 1944 naar 
Theresienstadt gede-
porteerd. In februari 
1945 werden beiden 
op transport gesteld 
naar Zwitserland waar Mathilde 
kort na aankomst in Sankt Gal-
len op 81-jarige leeftijd op 18 fe-
bruari overleed. Een aantal jaar 
geleden vond de familie haar graf 
terug: ver van huis maar op een 
idyllisch en al die jaren goed on-
derhouden plekje op een Joodse 
begraafplaats.
Na de bevrijding kwam het fami-
liebezit geheel intact uit de be-
waring en werd dit conform haar 
testament onder haar vijf klein-
kinderen verdeeld. Dit vormde 
vervolgens een belangrijke refe-
rentiebron bij tentoonstellingen 
over, en onderzoek naar Jozef en 
Isaac. De map met fotogravures 

van Jozef waarop de tentoonstel-
ling in de synagoge aan de Fol-
kingestraat is gebaseerd, vormde 
daar onderdeel van. Mogelijk 
gemaakt door het zorgvuldige 
beheer van Mathilde in de don-
kere dertiger jaren van de vorige 
eeuw – een beheer, waarvoor we 
haar niet dankbaar genoeg kun-
nen zijn. Aan onze en volgende 
generaties de taak om ook haar 
levenswerk met inbegrip van het 
familiebezit te koesteren.

Chris van Weel en Jenneke Bleeker-
van Weel, achterkleinzoon, resp. ach-
terachterkleindochter van Mathilde 
Cohen Tervaert-Israels.

Mathilde op circa 70 jarige leeftijd. 
foto: bezit fam. Chris van Weel

.....een beheer, waarvoor we 
haar niet dankbaar genoeg 
kunnen zijn.....
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De Verlichting in de 18e eeuw ver-
breidde nieuwe opvattingen over 
mens en maatschappij. Scheiding 
van religie en politiek, burger-
rechten, nieuwe staatsvormen: 
wat hadden deze ideeën voor de 
Joodse minderheid in diverse Eu-
ropese landen te betekenen? Het le-
ven van Mozes Mendelssohn is een 
goed voorbeeld van maatschappe-
lijke aanpassing met behoud van 
traditie.

Mozes Mendelssohn werd in 1729 
in het getto van Dessau gebo-
ren en kreeg een traditionele, 
Joodse opvoeding met de studie 
van Bijbel en Talmoed als mid-
delpunt. De plaatselijke rabbijn 
David Fränkel maakte hem ook 
vertrouwd met de denkwereld 
van de middeleeuws-Joodse filo-
soof Maimonides. Toen de rab-
bijn naar Berlijn vertrok, reisde 
de jonge Mendelssohn hem na. 
Eenmaal toegelaten tot Berlijn 
zou hij zich ontwikkelen tot Ver-
lichtingsdenker en grondlegger 
worden van de Joodse variant, 
aangeduid met het Hebreeuwse 
woord Haskalah dat letterlijk 
‘tot verstand komen’ betekent. In 
Berlijn ontmoette Mendelssohn 
Joden die economisch succesvol 
waren en de behoefte hadden om 
zich maatschappelijk en cultureel 
bij de algemene samenleving aan 
te sluiten. Joodse en niet-Joodse 
kringen waren niet langer van el-
kaar gescheiden. Berlijn maakte 
een bloeiperiode door onder de 
Pruisische koning Frederik II 
die een belangrijk voorstander 

was van kunsten en wetenschap-
pen. Hij stichtte op eigen gezag 
een koninklijke Academie die in 
korte tijd grote faam verwierf en 
veel grote wetenschappers uit Eu-
ropa aantrok. Wettelijke bezwa-
ren verhinderden echter dat ook 
Joden aan deze Academie zouden 
kunnen studeren. Met steun van 
belangrijke vrienden zoals de 
schrijver Gotthold Ephraim Les-
sing was Mendelssohn de eerste 
Jood die werd ingeschreven.

Als Verlichtingsdenker werd 
Mendelssohn geaccepteerd on-
der Berlijnse welgestelden maar 
wenste hij vast te houden aan 
zijn traditioneel-Joodse opvat-
tingen. De vraag drong zich aan 
hem op hoe Joden onderdeel zou-
den kunnen worden van de alge-
mene maatschappij zonder geloof 
of afkomst te verliezen. Hij pleitte 
niet voor afschaffing maar voor 
verschuiving, in de eerste plaats 
in het taalgebruik: Joden moesten 
het Jiddisch inruilen voor goed 
standaard Duits maar zich tege-
lijk bekwamen in klassiek He-
breeuws. Zijn taalopvatting toon-
de aan dat Mendelssohn culturele 
voortzetting van het Jodendom 
zeker wilde stellen. Niettemin 
was de toenemende acceptatie 
van Joden in de Duitse samenle-
ving erg aanlokkelijk en dreigde 
verlies van traditie en identiteit. 
Hoe daartussen te schipperen?
In dit onzekere kader van Joods-
christelijke toenadering formu-
leerde Mendelssohn zijn gedach-
ten over de scheiding tussen de 

machten. In zijn boek Jerusalem 
uit 1783, drie jaar vóór zijn dood, 
pleitte hij voor het toekennen van 
burgerlijke rechten en plichten 
door de staat die zelf het alleen-
recht diende te krijgen over be-
lastingheffing en rechtspraak. In 
deze en eerdere publicaties bena-
drukte Mendelssohn de overeen-
komst tussen Joodse godsdienst 
en universele waarden vanuit een 
overwegend filosofisch oogpunt. 
Belangrijk in dit verband was de 
introductie van het begrip confes-
sio judaica, een ‘Joodse belijde-
nis’ of ‘Joods geloof’ dat naast het 
Christendom zou kunnen voortbe-
staan. Dit was één van zijn ant-
woorden op de voortschrijdende 
emancipatie die Joden voor een 
grote uitdaging stelde. Van een 
reformbeweging was nog geen 
sprake, maar toch zou deze for-
mulering van Mendelssohn bij-
dragen aan wettelijke veranderin-
gen waarin Jodendom zou worden 
gedefinieerd tot een godsdienstige 
gezindte. Uiteindelijk werd een 
Jood als ‘Deutscher mosaischer 
Glaubens’ getypeerd en ontwik-
kelde de Joodse gemeenschap zich 
tot een reeks ‘Kultusgemeinden’. 
De nationale identiteit was Duits, 
alleen de religieuze binding was 
Joods: de weg lag vrij naar in-
terne aanpassing en verandering 
zoals in een vorm van geliberali-
seerd Jodendom.

Er was echter nog een eenvoudi-
gere weg naar de algemene maat-
schappij en dat was assimilatie. 
“De doop is het entreebiljet tot de 

Hoe Joden Duitsers werden:
Mozes Mendelssohn tussen traditie en aanpassing

door Wout van Bekkum
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algemene samenleving”, liet de 
dichter Heinrich Heine weten, en 
dat gold voor meer dan een derde 
van de Berlijnse Joodse bevolking 
aan het begin van de 19e eeuw. 
Ook Mendelssohns eigen kin-
deren kozen voor het doopvont, 
hetzij Luthers hetzij Katholiek, 
waarmee zij zonder enig verder 
beletsel deel konden nemen aan 
het algemene leven en daar uit-
eindelijk in zouden opgaan. Felix 
Mendelssohn-Bartholdy, een 
kleinkind van Mozes Mendels-
sohn, is ruim bekend als compo-
nist die ook populaire kerkmuziek 
heeft geschreven. In Mendels-
sohns eigen geleerdenkringen be-
vond zich een jonge theoloog uit 
Zürich, Johann Caspar Lavater, 
die een dringend beroep op hem 
deed om zich tot het Christendom 
te bekeren. Mendelssohn moest 
zich in het openbaar verweren 
gedurende deze zogeheten Lava-
terstrijd die duidelijk liet zien dat 
ondanks alle toenadering en open-
heid theologische of religieuze 
confrontaties niet konden worden 
vermeden. De spanning tussen ge-
lijkstelling en tegenstand, in zijn 
ergste vorm antisemitisme, zou 
nooit verdwijnen en vormde één 
van de argumenten voor zionisten 
in Duitsland om dit land met voor 
Joden ruime ontwikkelingsmoge-
lijkheden de rug toe te keren. Ver 
vóór de opkomst van het natio-
naalsocialisme voelde het verla-
ten van Duitsland als verraad van 
het gastvrije vaderland. Juist om 
twijfel over hun gezindheid weg 
te nemen waren Duitse Joden 

doorgaans overtuigd 
nationaal Duits, dien-
den in het Duitse leger, 
vormden een ‘Verband 
jüdischer Frontsolda-
ten’ met eigen veldrab-
bijnen en gaven hun le-
ven in de Frans-Duitse 
oorlog van 1870 als ook 
in de Eerste Wereldoor-
log van 1914-1918.

Dit alles zou Mendels-
sohn als uitkomst van 
emancipatie nooit heb-
ben kunnen vermoe-
den, want als maskil, 
Joodse Verlichtings-
denker, deelde hij in 
het idealisme en op-
timisme van zijn tijd. 
Een ontkenning van 
de Joodse traditie 
of een breuk met de 
Joodse gemeenschap was geen 
antwoord, maar aanpassingen in 
de opvoeding hadden zijn zegen. 
Mendelsohn en zijn kring van 
maskilim hebben onmiskenbare 
invloed uitgeoefend op de veran-
derde maatschappelijke verhou-
dingen tussen Joods en niet-Joods 
dan wel tussen Joden onderling. 
Als vooraanstaande denker met 
een belangrijk netwerk in we-
tenschap en politiek fungeerde 
Mendelssohn niet zelden als be-
middelaar in juridische conflic-
ten tussen Joodse gemeenschap 
en Duitse overheid. Als denker 
blijft Mendelssohn voortleven in 
de zoektocht naar de verbinding 
tussen geloven en denken in het 

Jodendom: de Bijbelse en Rab-
bijnse levensregels zijn niet in 
strijd met voorschriften die uit 
menselijk denken voortkomen en 
zij vormen logische uitkomsten 
van een religieuze waarheid. Ver-
stand en geloof dienen te worden 
samengebracht en niet tegen el-
kaar te worden uitgespeeld. Dit 
compromis mag men opvatten als 
onderdeel van een modern-Joodse 
identiteit die niets van zijn actua-
liteit heeft verloren.

Prof. dr. W.J. van Bekkum is ver-
bonden aan de Rijksuniversiteit van 
Groningen, Centrum van Midden 
Oosten Studies.

Lavater und Lessing bei Moses Mendels-
sohn, 1856, by Moritz Daniel Oppenheim, 

painting, oil on canvas
University of California, Berkely

JaGDaF
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I.D.
Asaph Ben Menahem interviewen 
is als een diepe duik nemen in 
een zee van filosofie, wetenschap, 
taal, kunst, Joodse bronnen, en 
zien de overkant te halen. Als red-
dingboeien heb ik vooraf een paar 
vragen te water gelaten, waar ik 
me aan vast kon houden, vervol-
gens gooide hij zijn eigen lijn erin 
en zie, we hebben de overkant ge-
haald.
Wie is deze lange man die in Is-
raël is geboren en getogen, enkele 
jaren in Los Angeles heeft ge-
woond, nu ruim 30 jaar in de pro-
vincie Groningen woont en vol-
gend jaar 80 wordt? Hier kennen 
de meesten hem als kunstenaar 
en begenadigd docent aan twee 
kunstacademies (Minerva, de 
Klassieke Academie), sommigen 
ook als dichter, filosoof en verha-
lenverteller, met wie je eindeloos 
kunt praten, lachen en huilen. 
Zijn ouders komen uit kinderrijke 
chassidische families in Galicië, 
van wie slechts enkelingen de 
Shoah konden ontvluchten. Min-
stens 100 naaste familieleden 
“verlieten Europa via de schoor-
stenen.” Onder zijn voorouders 
vind je voorzangers, schoonschrij-
vers (‘sofree stam’) die Thorarollen 
en andere Joodse documenten ook 
illustreerden, schilders, dichters, 
schrijvers, musici, groothandela-
ren. Zijn vader was yeshiva-leer-
ling en voltooide zijn rabbijnoplei-
ding in Berlijn. In Israël werkte 
hij als privé docent Hebreeuws en 
docent op de middelbare school, 
daarnaast schreef hij poëzie. 
Zijn grootvader Menahem is door  

Polen op straat doodgeschoten 
toen hij zijn schuilplaats verliet 
om eten te zoeken. Om hem te 
gedenken heeft zijn vader na de 
oorlog hun familienaam Schlan-
ger-Mohar laten veranderen in 
Ben Menahem, letterlijk zoon 
van Menahem. Asaph groeide op 
met Shoahverhalen en maakte 
zelf veel akeligs mee. De wereld 
in licht-donker kom je in veel van 
zijn werken tegen, bijvoorbeeld in 
het gedicht I.D. uit zijn dichtbun-
del Veni vidi (vertaald door Tamir 
Herzberg en mij).

ID
zwarte schoenen
zwarte sokken
zwart hemd
en ook het overhemd
jas: zwart
horloge: idem
pen en zakmes: zwart
haar: zwart
ogen: bruin
ziel: lichtgroen

(Oldehove, 1990)

Wetenschap en de rest
Na mijn korte introductie laat ik 
Asaph in monoloogvorm aan het 
woord.
“Vanaf mijn kindertijd heb ik 
een fundamenteel, principieel 
probleem met het ‘Zijn’ in de we-
reld en met taal. Het hindert mij 
in mijn dagelijkse leven. Taal is 
tautologisch - elk woord verwijst 
naar een ander en kan niet bui-
ten de taal worden bewezen. Dat 
kan ook filosofie, kunst en de 

muziek niet. Daarom twijfel ik 
voortdurend over elk woord, lijn 
en toon. Daarom houd ik niet 
van mijn prozateksten, ook niet 
van dit ‘zelfportret’. Het houdt 
me steeds bezig. Daarom interes-
seert Heidegger me als filosoof 
van de taalfundamenten, on-
danks zijn inherente, fundamen-
tele antisemitische filosofie en 
het feit dat zijn ‘Dasein’ filosofie 
niet origineel is. Oudgriekse filo-
sofen hielden zich er ook mee be-
zig. Ik sluit me verder aan bij de 
Joodse bronnen: Tanach, Misjna, 
Talmoed, Chassidische leer, en-
zovoort. Voor mijn twijfels vind 
ik herkenning bij Bertrand Rus-
sell, die ‘wetenschap’ van ‘de rest’ 
onderscheidde (= filosofie, religie, 
kunst, taal enzovoort). Het fun-
damenteel verschil zit hem in het 
feit dat ‘wetenschap’ bezig is met 
bewijs van het kenbare en daarin 
vooruitgang boekt, terwijl ‘de rest’ 
zich met onbewijsbare zaken be-
zighoudt, sinds mensenheugenis 
zijn eigen staart achterna, jaagt, 
variaties laat zien, maar geen ver-
nieuwingen van belang. De groot-
heid van kunst, poëzie en muziek 
is dat daar bijna alles mag, zon-
der dat wetteloosheid heerst. Bo-
vengenoemd onderscheid werd in 
de 20e eeuw verder uitgebouwd 
door de wetenschapsfilosofie van 
Thomas Kuhn en Karl Popper. De  
grootheid van wetenschap zit in 
de open paradigma’s, die aange-
past en veranderd kunnen wor-
den. Wetenschap onderhoudt een 
wederzijdse open relatie tussen 
theorie en bewijsbare praktijk, 

Asaph Ben Menahem 
open fragment van een zelfportret

Samengevat door Tsafrira Levy
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daarin kun je onbe-
wezen paradigma’s 
schrappen en vervan-
gen. Dankzij de weten-
schap bouwde de mens 
de toren van Babylon 
en de ladder van Ja-
kob, en uiteindelijk 
landden mensen op de 
maan. Met tautologie-
en (herhalen van een 
zelfde denkbeeld met 
andere uitdrukking, 
red.) van ‘de rest’ lan-
ceer je geen satellieten.

Wiskunde, poëzie, 
filosofie, godsdienst
Toen ik kind was, had 
ik een hekel aan wis-
kunde. Nu zie ik in 
dat wiskunde de meest 
exacte taal is waarmee 
wij vooruitgang kun-
nen boeken. Het liefst 
was ik, naast kunstenaar en dich-
ter, ook professionele wiskundige 
geweest. Dat ben ik niet, maar ik 
besteed er veel tijd aan. Met an-
dere taaluitingen, zoals religie en 
filosofie, ben ik alsmaar in discus-
sie. Omdat ik steeds twijfel, zijn 
mijn gedichten de enige teksten 
die ik kan afmaken. Poëzie heeft 
alles in zich wat ik daarvoor nodig 
heb: compactheid, gelaagdheid, 
muzikaliteit, visualiteit, ‘verteer-
de’ filosofische en wetenschappe-
lijke ideeën, psychologie, sociolo-
gie, relatie mens-wereld. Althans, 
als ze goed gemaakt is.
Filosofie is de basis voor weten-
schappelijke creaties en is in feite 

relevant voor elke schepping die 
met verwondering begint. Daar-
om ben ik blij dat ik al vanaf mijn 
kindertijd de wereld filosofisch 
aanschouw. Mijn moeder citeerde 
graag deze uitspraak op mijn der-
de: “Als ik mijn ogen ’s ochtends 
open doe, breng ik het licht, als 
ik ze dichtdoe, sluit ik de wereld 
in het donker.” Ook dat heeft met 
‘Zijn’-filosofie à la Heidegger en 
verschillende Joodse bronnen te 
maken. Niemand kan de vragen 
over ‘Zijn’ in de wereld oplossen. 
De Oud-Grieken beschouwden het 
leven tussen geboorte en dood als 
les in sterven. Heidegger zag dat 
als de weg naar de sterren. Kant 

beschreef God als regule-
rende transcendente idee. 
Spinoza, geïnspireerd 
door Aristoteles en Mai-
monides, kwam uit bij de 
formule Deus sive Natura 
(God/Natuur). Hij wees 
‘geloven’ af en wat door re-
ligies aan God is toeschre-
ven. ‘Kennis van God’, in-
tuïtief verstand van God/
Natuur (Amor Dei intel-
lectualis), beschouwde hij 
als het hoogste kennis-
niveau, maar in zijn tijd 
keek hij wel uit met wat 
hij daarover naar buiten 
bracht. Einstein adopteer-
de zijn formule, die ik als 
het meest geslaagde be-
schouw. Van Spinoza heb 
ik geleerd het werkwoord 
‘geloven’ te vervangen 
door ‘denken’. Verder dan 
dat kan een mens niet ko-

men. Voor Kant was dat de rode 
lijn. In geen boek of gesprek ben 
ik iemand tegengekomen, die mij 
heeft kunnen overtuigen, dat hij 
een bewezen contact had met een 
schepper/principe van de wereld. 
Niemand kan mij overtuigen dat 
die God, onderwerp van zoveel 
gebeden, ergens als boekhouder 
bijhoudt en beoordeelt wat elke 
atoom, molecule, dier, mens, en-
gel en ga zo door doet.

God als projectie van de mens 
De God van de Tanach (het boek 
aan de basis van mijn cultuur) is 
projectie van de mens, met alle 
paradoxen en dialectiek van de 

The Last View, w-31, woodcut, dimensions 150×150 
cm, 1987, San Fransisco Museum of Fine Art/Raab 
Gallery Berlin/Marcia and Granvil Specks Collec-

tion/Private collections USA, Norway
Foto: Asaph Ben Menahem
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mens erin; projectie van de eigen 
vader op aarde (die sterfelijk is). 
In God vind je ook alle door ons 
gewaardeerde en geminachte as-
pecten ineen. In de Tanach staat 
dat God de schepper is van licht 
én donker, goed én kwaad. Hier 
begint een paradox die de Tal-
moed volgens mij zonder succes 
heeft getracht op te lossen. Die 
God verbant Adam, Eva en de 
slang (=duivel), die hijzelf schiep 
en in het paradijselijke vijfster-
renhotel zette, waar hij twee 
bomen met verboden vruchten 
plantte, om geen concurrent van 
de Eeuwige te krijgen en om 
Adam en Eva onnozel te houden. 
Maar hij laat Satan in de gedaan-
te van de slang hen verleiden nog 
voordat zij het onderscheid tus-
sen goed en kwaad hebben kun-
nen leren. Zij vallen in de kuil 
die God voor hen heeft gegraven. 
Waarom worden zij gestraft? Als 
‘de drift van de mens slecht is van 
zijn jeugd aan’, zoals in Genesis 
staat, waarom is de mens zo ge-
schapen? Vóór de zondvloed geeft 
God zijn falen toe, later wordt Job 
door hem tot stervenswens toe 
getreiterd. Aan wie en waarom 
wil God iets bewijzen, aan Satan, 
die ook door hem is geschapen? 
Denkend aan die onoplosbaar 
ethische dilemma’s in alle reli-
gies, onderschrijf ik graag het 
basisidee en leidend principe van 
het Jodendom: Heb uw naaste 
lief als uzelf ik ben Jhwe, handel 
er moreel, integer en bona fides 
naar. Dat is wat Jodendom is, re-
ligie die bezig is met het gedrag 

van mensen op aarde in naam van 
de wet, de rechtvaardigheid, de 
moraal. Met het Goddelijke idee 
in hun vaandel doden mensen el-
kaar nog steeds, in plaats van el-
kaar te omarmen en lief te hebben. 

Met wat ik van mijn vader en 
Joodse bronnen heb geleerd, be-
paal ik mijn eigen positie tegen-
over ‘God’ en neem ik de vrijheid 
om ruzie met hem te maken, zo-
als velen vóór mij hebben gedaan: 
Abraham, Mozes, de profeten, 
zelfs Jezus deed dat. Na getuige 
te zijn van de gevolgen van een 
pogrom, zei de grote chassidische 
geleerde Rabbi Menahem Men-
del van Kotzk: God houdt van 
het volk van Israël, maar dan 
verscheurd en gebraden. Toen ik 
mijn vader eens vroeg wat hij over 
de Shoah kon zeggen, antwoord-
de hij: “Ook ik heb ruzie met 
God, maar ik ben nog bezig met 
verwerken van de verwoesting 
van de eerste tempel” (586 BC).
De Joodse filosoof Theodor Adorno 
zei dat het barbaars is om na Aus-
chwitz nog poëzie te schrijven. Ik 
geef hem ongelijk. We kennen de 
gedichten van Paul Celan, Nelly 
Sachs en duizenden anderen, die 
erover gaan. In hun poëzie zoeken 
ze nog altijd de vader in de he-
mel. Zelf houd ik het bij Spinoza’s 
Deus sive Natura en Amor Dei 

intellectualis, de verstandelijke 
liefde tot God die synoniem is aan 
de Natuur. Ik wil tot slot nog iets 
zeggen over het idee van de Mes-
sias in het Jodendom. Daar is het 
altijd iets voor de toekomst, dat 
hoop en richting geeft, geen actu-
ele werkelijkheid. En ik vind ook 
dat de wereld geen probleem met 
God heeft, maar met wie námens 
God spreekt.”

Meer over Asaph en zijn kunst: 
op Google, op 
www.asaphbenmenahem.com 
en op www.woodcut.net

Tsafrira Levy (1951) komt uit Israël, 
studeerde af in Groningen en heeft 
hier 36 jaar als psychotherapeute 
gewerkt in de verslavingszorg. Daar-
naast heeft ze vanaf 1997 meerdere 
romans en dichtbundels in het Ne-
derlands gepubliceerd. Zie ook www.
Tsafriralevy.nl

- 'Het liefst was ik, naast 
kunstenaar en dichter, ook 
professionele wiskundige 
geweest - '
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Het onderzoek naar Joods Utrecht 
levert geregeld een nieuw ver-
haal over Joods Groningen op. Zo 
kwamen we in de archieven van 
de Utrechtse Joodse gemeente 
Bennie Behr tegen, die in Hooge-
zand de functies van voorzanger, 
ritueel slachter, godsdienston-
derwijzer en secretaris van het 
bestuur combineerde, zoals op 
het platteland gebruikelijk was. 
In 1933 werd hij vanuit Amster-
dam benoemd als de rebbe van 
Hoogezand-Sappemeer. Het was 
een functie die in christelijke 
ogen gelijk stond aan die van een 
predikant, maar dat gezag had zo 
iemand in Joodse kring niet. Het 
ging veelal om mannen die aan 
het Israëlitische seminarie een di-
ploma godsdienstonderwijzer van 
de laagste rang hadden behaald, 
een hoger gegradueerde 
konden de kleine kehillot 
niet betalen. Zij werden 
belast met veel taken en 
het bestuur van de Joodse 
gemeente was hun baas, ze 
hadden weinig in te bren-
gen. Jaap Meijer zegt over 
hen in Tolk van ’t olle volk: 
‘Men bedenke, dat een gaz-
zen met de zogeheten mi-
nimale “laagste rang gods-
dienstonderwijzer” soms 
terechtkwam in een mi-
lieu, waar zich balbattem 
[gezinshoofden, leden van 
de Joodse gemeente] be-
vonden, die veel meer van 
het oude jodendom wisten. 
Zij keken op de ambtenaar 
neer. Later sprak men wel 

honend van een “gazzen/rebbe/
brugophaler”.’

Solliciteren in Utrecht
Behr kreeg het zwaar te verduren. 
Eind van de jaren 1920 waren er 
in Hoogezand-Sappemeer zoveel 
ruzies dat de kehilla onder cura-
tele van Groningen werd gesteld. 
Toen ze weer op eigen benen werd 
gezet, bleven de verhoudingen 
gespannen. In zulke omstandig-
heden was de ambtenaar de kop 
van Jut. Jaap Meijer was op het 
seminarie een jaargenoot van 
Bennie Behr en hij schreef jaren 
later dat Bennies capaciteiten in 
deze veenkolonie werden onder-
gewaardeerd.
Het is begrijpelijk dat Bennie in 
1935 probeerde weg te sollicite-
ren. In Utrecht was voorzanger 

Levi Engelsman een gloeilam-
penfabriek begonnen en ontstond 
een vacature. Maar liefst 37 sol-
licitanten meldden zich bij het be-
stuur. Een van hen was Behr, die 
zo’n grote gemeente natuurlijk 
een vooruitgang vond. Daar had 
hij collega’s en zou hij niet de eni-
ge zijn waarop eventuele onvrede 
kon worden uitgeleefd. De hoofd-
onderwijzer-secretaris van het 
bestuur was Jo van Gelder, die in 
de stad Groningen had gewerkt, 
de verhoudingen daar kende en er 
de jeugdsjoel was begonnen. Behr 
kon dromen van een carrière zon-
der venijn met deze vriendelijke 
man naast zich.
De Joodse gemeente van Utrecht 
vond een goede voorzanger van 
groot belang, die kon het synago-
gebezoek bevorderen, zo was het 

idee. Vijf kandidaten wer-
den uitgezocht en uitein-
delijk viel daarvan één af, 
waardoor vier mannen in 
een dienst mochten komen 
voorzingen. Bennie Behr 
was één van hen. Uiterst 
kritisch werd naar de kan-
didaten geluisterd en het 
commentaar was ongezou-
ten. De een had weliswaar 
een mooie stem, maar 
bleek onplezierig in de om-
gang, de ander zong vals 
in de hoge noten, de vol-
gende vibreerde te veel en 
Behr ‘maakte niet genoeg 
indruk’. Toch mocht hij te-
rugkomen voor een tweede 
proefdienst. Behr, zo re-
deneerden ze in Utrecht, 

Een mislukte sollicitatie
door Els Boon en Han Lettinck

Benjamin (Bennie) Behr, chazzan en gods-
dientstleraar van de Israelitische Gemeente 

Hoogezand,  ± 1936. (uitsnede).
Foto: Fotocollectie Gemeentearchief  

Hoogezand-Sappemeer
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had ervaring en was nog maar 
23 jaar oud. Daardoor wist hij 
wellicht de lastige pubergroep te 
boeien. De ‘rijpere jeugd’ vormde  
namelijk een probleem: hoe hield 
je hen bij het Jodendom? Zijn er-
varing kon ook helpen in het abat-
toir. Slagers waren vaak lastig, 
want ze wilden zoveel mogelijk 
vlees goedgekeurd zien door de 
rituele slachter en die moest te-
gen zulke druk in zich strikt aan 
de Wet houden en soms koeien 
afkeuren die verder heel gezond 
waren. Behr kon met zijn erva-
ring in Oost-Groningen, dat in de 
rest van Joods Nederland gezien 
werd als een gebied vol rabauwen, 
hier goed werk leveren.

Een onverwachte concurrent
De arme Behr moet veel hoop 
hebben gekoesterd. Hij mocht op 
herhaling komen! Helaas kon hij 
niet weten dat buiten de officiële 
sollicitatieprocedure om een nog 
niet afgestudeerde kandidaat zich 
bij Jo van Gelder en mr. Alex de 
Haas, de hoofdonderwijzer en 
een van de bestuursleden, had 
gemeld. Ze hadden hem laten 
zingen en waren verrukt van de 
stem. Deze nog net geen 21-jarige 
Joseph Wijnberg - wiens vader 
uit Winschoten afkomstig was, 
zelf was hij opgegroeid in Rotter-
dam - mocht op 8 februari 1936 
ook voor een proefdienst komen. 
Behr had het nakijken, ieder-
een was zwaar onder de indruk 
van Wijnbergs stem. Hoewel nog 
onbevoegd kreeg hij een tijde-
lijke aanstelling, die in een vaste  

omgezet werd toen hij zijn diplo-
ma voor godsdienstonderwijzer 
haalde. Wijnberg bleef zanglessen 
volgen en in de bezettingstijd or-
ganiseerde hij met de operazan-
ger Erhard Wechselmann concer-
ten. Deze Duitse vluchteling werd 
na zijn komst in Nederland voor-
zanger bij de liberale gemeente 
van Den Haag. Maar alle Joden 
werden uit de kuststreek wegge-
stuurd en daarop vestigde hij zich 
in Utrecht, waarop een bijzonde-
re muzikale samenwerking met 
Wijnberg begon, waaraan ook Sa-
lomon de Jong, voorzanger in Am-
sterdam, deelnam. Deze mannen 
bleven tot het laatst zingen. Zij 
beklemtoonden zo de kracht en de 
pracht van de Joodse liturgie en 
het Joodse lied, juist in deze tijd 
van vervolging. Daarmee staken 
ze mensen die in een verschrik-
kelijke situatie zaten, inclusief 
zichzelf, een hart onder de riem 
en toonden Joodse levenskunst.

Hoe ging het daarna met Ben-
nie Behr? Hij wist datzelfde jaar 
1936 succesvol naar Deventer te 
solliciteren. Hij trouwde met de 
twee jaar jongere Marie Duits en 
ze kregen in 1938 hun eerste kind 
dat naar Bennies vader Abraham 
werd genoemd. In 1939 volgde Sa-
lomon en in 1940 Esther. De oor-
log was inmiddels begonnen.

Jaap Meijer schreef over Bennies 
leven een gedicht waarin hij de 
laatste ontmoeting van de oud-
klasgenoten op 21 juni 1943 in 
Kamp Westerbork noemt:

Kameraad, naast elkaar, 
jarenlang zittend op dezelfde 

seminariebank

Voor de eerste keer, werd hij 
gazan in Hoogezand-Sappemeer

Dag Bennie Behr

Nu Deventer waar hij als Rabbi 
begon,

Stond hij op gouden sprong.

Nu Westerbork, daar zag ik je 
weer voor de laatste keer

Dag Bennie Behr.

Het gezin Behr werd vermoord in 
Auschwitz. Wijnberg, Wechsel-
mann en De Jong overleefden de 
oorlog evenmin.

Bronnen
Archief Nederlands-Israëlitische 
Gemeente Utrecht
Jaap Meijer, Tolk van ’t olle volk,
Boeken van de Mr. J.H. de Vey 
Mestdagh Stichting over de Jood-
se gemeenschappen van Hooge-
zand en Winschoten
Evelien Gans’ biografie van Jaap 
Meijer 
https://www.joodsmonument.nl  

Els Boon en Han Lettinck zijn aan 
de Universiteit Utrecht afgestudeerde 
historici. Zij werkten jarenlang mee 
aan het project van de Mr. J.H. de Vey 
Mestdagh Stichting, die studies pu-
bliceerde over alle Groningse Joodse 
gemeenschappen. Nu doen ze onder-
zoek naar de geschiedenis van Joods 
Utrecht.
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Börgermoor
Een van de eerste concentratie-
kampen in het Emsland was Bör-
germoor. In juni 1933 werd met 
de bouw van het kamp begonnen. 
De gevangenen moesten het veen 
in de onmiddellijke nabijheid van 
het kamp ontginnen. Ze deden 
zwaar werk, maakten lange da-
gen en kregen weinig rust. De ge-
vangenen werden uitgescholden, 
gemarteld en door opgehitste hon-
den gebeten. Dat gebeurde de hele 
dag door en vaak ook ’s nachts.

Maschinenhaus Jakob de 
Jonge
Een van de ongeveer 1.000 ge-
vangenen was  de Joodse Jakob 
de Jonge. Hij werd op 21 april 

1874 geboren te Weener, in het 
Oostfriese Rheiderland, dicht bij 
de grens met de provincie Gro-
ningen. Hij was de oudste van 
de vijf kinderen van Heinrich de 
Jonge en Rieckje de Jonge - Pels. 
Jakob doorliep de HBS in Emden 
en had een bijzondere interesse 
voor natuur- en scheikunde. Op 
24 december 1912 trouwde Jakob 
met Jeannette Hess, de dochter 
van de slager en veehandelaar 
Moses Hess. Hun huwelijksreis 
ging naar Berlijn en op 23 sep-
tember 1913 kwam hun eerste 
zoon ter wereld. Later kregen ze 
nog een zoon en een dochter. In 
de Süderstraβe in Weener was Ja-
kob, al voor zijn huwelijk, het zeer 
moderne Maschinenhaus Jakob 
de Jonge begonnen. Jakob was de 
eerste die in die omgeving auto’s, 
radio’s en grammofoons verkocht. 
Bij hem kon je niet alleen de 
meest moderne landbouwmachi-
nes en motorfietsen kopen, maar 
ook naaimachines en fietsen. Ja-
kob was de eerste in Weener die 
in een auto reed, een groene Opel 
met massieve rubberbanden. 
Trots reed hij langzaam door de 
stad, terwijl de mensen alle kan-
ten uit stoven. Ooit maakte Jakob 
een wel erg verre tocht over de 
landweggetjes buiten Weener. Hij 
kon de auto niet meer uit de ver-
snelling krijgen en toen moest hij 
wel doorrijden. Knallend reed het 
karretje door de landerijen langs 
welvarende Oostfriese boerderij-
en, omgeven door machtige eeu-
wenoude bomen, totdat de ben-
zine op was. Met een paard werd 

de Opel teruggesleept naar huis.  

Moeilijke tijden breken aan
Jakob de Jonge was veertig jaar 
toen de Eerste Wereldoorlog uit-
brak. Hij meldde zich vrijwillig bij 
het leger, want hij vond het zijn 
plicht om het vaderland te die-
nen. In 1919 kwam hij weer bij 
zijn gezin terug. In de jaren der-
tig telde Weener ongeveer 4.000 
inwoners, ongeveer 130 daarvan 
waren Joden, zo’n 30 gezinnen. 
Dat waren er niet weinig, maar 
een stuk minder dan bijvoorbeeld 
in Aurich, waar een groot deel van 
de bevolking uit Joden bestond.  
Door zijn succes als zakenman 
bracht Jakob technische vooruit-
gang in het Oostfriese Rheider-
land. Het was de nazi’s in Weener 
al gauw een doorn in het oog. Op 
28 juli 1933 werd hij gearresteerd 
en in de gevangenis van Weener 
verhoord. De reden van arrestatie 
was niet van politieke aard, maar 
iets in de geest van ‘schadelijke 
zakelijke handelingen’ tegenover 
het Duitse volk. ‘Hij is een Jood’, 
stond in de aanklacht. Het bleek 
een persoonlijke wraakneming te 
zijn van een van de voornaamste 
nazi’s uit zijn woonplaats. Jakob 
had hem een motor op afbetaling 
verkocht en toen er na anderhalf 
jaar nog niets afbetaald was, had 
hij hem aangeklaagd. Jakob werd 
vervolgens aangehouden omdat 
hij aan ‘de rooien’ wel gratis mo-
torfietsen geleverd  zou hebben. 
Hij zou dus sympathiseren met 
de KPD (Kommunistische Partei 
Deutschlands). Jakob had echter 

De Emslandkampen (vervolg) 
De geschiedenis van Jakob de Jonge

door Alie Noorlag

Jakob de Jonge en Jeannette de 
Jonge-Hess op huwelijksreis te 

Berlijn, 25-12-1912.
Foto beschikbaar gesteld door 

Judith de Jonge.
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geen politieke voorkeur. Hij vond 
dat hij zich dat als zakenman niet 
kon permitteren. Bij de huiszoe-
king werd zijn medaille uit de 
Eerste Wereldoorlog met het in-
schrift: ‘Der Dank des Vaterlandes 
sei Euch gewiss’, meegenomen. 

Onschuldig gevangen gezet
Op 12 augustus 1933 werd Jakob 
overgebracht naar het concentra-
tiekamp Börgermoor. Hij onder-
ging in het kamp de meest gemene 
martelingen en mishandelingen. 
In oktober 1933 volgde overplaat-
sing naar het concentratiekamp 
Lichtenburg ten oosten van Leip-
zig, aan de Elbe. Hij ging met 
een transport dat bestond uit 78 
vooraanstaande gevangenen uit 
Börgermoor en uit Esterwegen. In 
juni 1934 werd Jakob vrijgelaten. 
Begin 1934 werd Börgermoor als 
concentratiekamp opgeheven en 
overgedragen aan het ministerie 
van justitie ( Jakob was toen al 
overgebracht naar Lichtenburg). 
Het kamp kreeg een ander ka-
rakter: van concentratiekamp 
naar strafgevangenenkamp. Voor 
de gevangenen betekende deze 
verandering helaas geen verbe-
tering. De bewakers gingen door 
met terreur en martelingen, net 
zo erg en soms nog erger dan in 
de SS-tijd. Tijdens de Reichspro-
gromnacht werd Jakob opnieuw 
gearresteerd en belandde hij weer 
in het concentratiekamp, nu in 
Sachsenhausen. Gelukkig maar 
voor korte tijd, want op 16 novem-
ber kwam het bevel: ‘Joden die in 
de Reichsprogromnacht zijn op-

gepakt en ouder zijn dan 60 jaar, 
worden onmiddellijk ontslagen.’ 

Emigratie
Het gezin emigreerde na Jakobs 
vrijlating naar Nederland. Leeu-
warden werd hun nieuwe woon-
plaats. Samen met zijn oudste 
zoon begon Jakob een technisch 
bureau, het ‘Huis der Techniek’. 
In de zomer van 1942, toen de 
eerste Jodentransporten vanuit 
Westerbork in gang werden gezet, 
dook het gezin De Jonge onder in 
de buurt van Heerenveen. Later 
werden ze ondergebracht bij me-
vrouw Janke Nooitgedagt- Wiers-
ma in IJlst.  Mede met behulp van 
enkele Nederlandse zakenvrien-

....ze waren dankbaar dat 
ze nog in leven waren....

den, die contacten hadden met de 
ondergrondse, overleefde het ge-
zin De Jonge de Holocaust. Toen 
ze, na twee jaren en acht maan-
den doorgebracht te hebben op 
het onderduikadres, in de Leeu-
warder woning terugkwamen, 
kregen ze eerst een shock van-
wege de plundering die daar had 
plaatsgevonden. Maar die teleur-
stelling werd al gauw overwon-
nen, ze waren dankbaar dat ze 
nog in leven waren. Jeannette en 
de kinderen leken de angsten van 
de onderduiktijd zonder lichame-
lijke en geestelijke klachten over-
wonnen te hebben. Jacob echter 
had nog maar weinig krachten 
over. Van hun familie waren wei-
nig mensen meer in leven. Al zijn 

overgebleven energie stak Jakob 
in de wederopbouw van de firma 
van zijn oudste zoon, die naast 
het ‘Huis der Techniek’ ook nog 
de naam Jongia voerde. Dit was 
de naam waaronder Jakob de 
Jonge destijds in Weener de eer-
ste zelfgemaakte fietsen verkocht. 
Jakob de Jonge is op 10 juni 1947 
op 73-jarige leeftijd overleden. 
Zijn vrouw Jeannette overleed op 
2 maart 1977. Zij werd 85 jaar. 

Börgermoor
Na het einde van de oorlog werd 
het kamp Börgermoor als vluch-
telingenkamp gebruikt en daarna 
werd het door justitie als gevan-
genis in gebruik genomen. De de-
finitieve afbraak van de barakken 
volgde in de jaren zestig van de 
vorige eeuw.
 
Bronnen
P. Albers, Gevangen in het veen. De 
geschiedenis van de Emslandkam-
pen. 15 onbekende Duitse concen-
tratiekampen langs de grens van 
Groningen en Drenthe, Noordboek, 
Gorredijk, 2003. 
Peter Hein, Het misverstand. Een 
stadje, twee doden en de opkomst van 
het nazisme, Peter Hein en Meulen-
hoff Boekerij BV, Amsterdam 2017. 
Hans-Peter Klausch, Jakob de Jonge. 
Aus deutschen Konzentrationslagern 
in den niederländischen Untergrund, 
Dokumentations- und Informations-
zentrum Emslandlager, Papenburg 
2002.

Drs. Alie Noorlag, medewerker Ge-
denkstätte Esterwegen
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De Engelse 
brieven.
Tsafira Levy 
Op het moment 
dat Annabel 
een stapeltje 
oude Engelse 
sollicitatie-
brieven voor 

de functie van een au pair vindt 
en de geschrokken reactie van 
haar ouders ziet, legt ze meteen 
de link naar haar lang bestaande 
gevoel dat iets in hun gezin niet 
klopt, zonder dat ze dat eerder 
met woorden heeft kunnen on-
derbouwen.
Wat volgt is een boeiende zoek-
tocht in Schotland met zijn ruige 
landschappen, om de waarheid 
rond dat geheim tot op de bodem 
uit te zoeken, want pas dan zal ze 
op eigen kompas kunnen varen 
in plaats van zich een holle kopie 
van een ander te voelen. Terwijl 
ze stapje voor stapje verder komt, 
raakt ze in een liefdesrelatie ver-
zeild die haar voor een bijna on-
mogelijk dilemma plaatst. 
Een boeiende, spannende en ont-
roerende zoektocht naar identi-
teit en ware liefde, verteld via de 
perspectieven van de vier mar-
kantste personages.

In het volle licht.
Nelly Ben-Or
De Joodse Nelly Ben-Or ver-
telt in In het volle licht hoe zij 
de Tweede Wereldoorlog wist te 
overleven, maar hoe de verschrik-
kingen daarvan haar voor het le-
ven hebben getekend. Nelly wordt  

Over boeken
door Erwin de Vries

geboren in Lviv 
in de jaren der-
tig. In 1941 
wordt de Joodse 
bevolking afge-
zonderd in het 
getto van Lem-
berg, van waar-
uit de Joden ge-

deporteerd worden. Nelly wordt 
met haar moeder uit het getto 
gesmokkeld. Ze leeft dagelijks 
in angst ontdekt te worden. Tij-
dens deze periode ontdekt Nelly 
ondanks de verschrikkelijke om-
standigheden haar grote muzika-
le talent. Ze weet met haar moe-
der en oudere zus de Holocaust te 
overleven, samen met 2000 ande-
re personen uit het getto. Een lot 
dat vele anderen niet beschoren 
was. Nelly Ben-Or geeft in In het 
volle licht haar persoonlijke getui-
genis van de verschrikkingen van 
de Holocaust.

Lichtenstaed-
ter: Prophet 
der Vernicht-
ung. 
Götz Aly
Hoe een Joods-
Beierse amb-
tenaar de 
Holocaust voor-
spelde: met 

een scherpe blik en Joodse Witz 
schreef Siegfried Lichtenstaedter 
(1865-1942) satires en prognoses 
die zo verbluffend voorspellend 
waren dat de historicus Götz Aly 
ze opnieuw heeft verzameld en 
uitgegeven. In drie begeleidende 

essays schetst Götz Aly bovendien 
Lichtenstaedters leven en toont 
hij aan hoe actueel deze teksten 
over antisemitisme, volkeren-
moord en haat tegenwoordig weer 
zijn (Duitstalig).

De slachters-
dochter.  
Yaniv Iczko-
vits
Er vloeit slach-
tersbloed door 
de aderen van 
de Joodse Fan-
ny, en vanaf 
haar tiende oe-

fent ze vol passie het vak van ri-
tueel slachter uit, ook al is ze een 
meisje. Na een gruwelijk voorval 
houdt ze er abrupt mee op. Als 
volwassene wijdt ze zich aan haar 
gezin, totdat de man van haar zus 
Mende verdwijnt. Fanny zweert 
hem terug te vinden. En dan blij-
ken onverwacht haar oude vaar-
digheden met het mes weer van 
pas te komen. De Slachtersdoch-
ter is de eerste van Iczkovits’ ro-
mans die in het Nederlands werd 
vertaald, oorspronkelijk in het 
Hebreeuws verschenen.

Erwin de Vries, Boekhandel Godert 
Walter Groningen
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Al duizenden jaren lang rei-
zen Joden de hele wereld 
rond. Vorig jaar reisde een 
synagoge uit Nederland de Jo-
den achterna naar Israël. In 
Mevo Horon, een dorpje niet 
ver van Jeruzalem, is de sy-
nagoge van het Achterhoekse 
Terborg nagebouwd.
Het Nieuw Israëlitisch Week-
blad sprak van een fata mor-
gana. Veel Israëlische nazaten 
van Nederlandse Joden wa-
ren aanwezig bij de feestelijke 
inwijding in juni 2018.* Wat is 
het verhaal van deze Chasdei 
Enosh synagoge?

De historie van de synagoge be-
gint in 1901 in Terborg. Op 21 
augustus van dat jaar werd de 
Achterhoekse synagoge ingewijd 
door opperrabbijn Lion Wagenaar 
van Gelderland. De sjoel is ont-
worpen door de Doetinchemse ar-
chitect Ovink. In die tijd woonden 
er zo’n honderd Joden in en rond 
Terborg.

Sloop in 1975
Net als in de rest van het land, 
zijn de meeste Achterhoekse Jo-
den in de Tweede Wereldoorlog 
vergast in vernietigingskampen. 
Al waren er in de Achterhoek 
meer Joden dan elders in het land 
die konden onderduiken. Veelal 
dankzij christelijke boeren die 
met gevaar voor eigen leven Jo-
den onderdak boden.
Het is na de shoa nooit meer ge-
lukt om een nieuwe gemeenschap 
op te bouwen in de Achterhoek. 
Een groot deel van de overleven-
den is geëmigreerd naar Israël.
Woonden er voor de oorlog en-
kele duizenden Joden in de Ach-
terhoek, dat zijn er vandaag nog 
enkele tientallen. Joods leven be-
staat er vrijwel niet meer. Op de 
laatste dag van de bezetting werd 
de sjoel per abuis geraakt door een 
Britse bom, waardoor het gebouw 
zwaar beschadigd raakte. Uitein-
delijk is het karakteristieke pand 
in 1975 gesloopt. Er waren te wei-
nig Joden overgebleven om de sy-

nagoge in stand te houden. Einde 
verhaal zou je zeggen.

Eerbetoon aan vermoorde 
familie
Maar de sjoel keerde terug. Niet 
in Terborg maar in Mevo Cho-
ron, een plaatsje tussen Jeruza-
lem en vliegveld Ben Gurion. De 
geschiedenis kreeg een vervolg 
omdat Pesach (Pascal) Pop, een 
uit Nederland afkomstige nazaat 
van Terborgse Joden, tijdens zijn 
zoektocht naar het verleden van 
zijn familie de oorspronkelijke 
bouwtekeningen van de Terborg-
se sjoel vond.
Die zoektocht van Pop was een 
heftige. “Mijn vader heeft als 
klein jochie als enige van de fa-
milie de oorlog overleefd, omdat 
mijn grootouders hem hadden 
weggegeven aan boeren in Lim-
burg. De rest is vermoord. Heftig 
ja, maar thuis hebben we daar 
eigenlijk nooit over gesproken. Je 
moest verder met je leven.”
Tot in de kleinste details is geke-
ken naar het ontwerp van archi-
tect Ovink, inclusief de kerkban-
ken die exact zijn nagebouwd. 
Steen voor steen is er van binnen 
en van buiten een replica verre-
zen. En alles, echt alles is exact 
nagemaakt, tot het smeedijzeren 
hekwerk aan toe. In totaal is er 
acht jaar gewerkt aan de bouw. In 
2010 werd de eerste steen gelegd.
De droom om deze sjoel in Israël 
te herbouwen, beschouwt Pop als 
een eerbetoon aan zijn door de na-
zi’s vermoorde familieleden.

Terborgse synagoge in Israël
door Wim Lammers

replica synagoge Terborg in Mevo Choron
Foto Henk Ros
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Thorarollen ook terug
Ook voor Frank Levy is een droom 
uitgekomen. Hij is de zoon van de 
in Terborg geboren Sallo Levy en 
emigreerde op jonge leeftijd naar 
Israël.
Frank Levy heeft er persoonlijk 
voor gezorgd dat de oorspronke-
lijke Thorarollen uit Terborg, en 
hun schild, kroon en jad, tegen-
woordig gebruikt worden in Mevo 
Horon.
Tijdens de oorlog heeft iemand 
de rollen gered uit de synagoge 
en opgeslagen in een dekenkist. 
Daar hebben ze jaren gelegen. 
Vervolgens hebben ze een hele 
reis afgelegd. Van Terborg naar 
Amsterdam, van Amsterdam 
naar Tel Aviv en van Tel Aviv 
naar Mevo Horon.
”Deze rollen zijn meer dan hon-
derd jaar geleden in gebruik ge-
nomen in de Terborgse sjoel,” 
zegt Frank Levy. “En wat bijzon-
der dat straks de zesde generatie 
Sally uit deze rollen gaat lezen. 
Overgrootvader Salomon, opa 
Salli, vader Sallo, ik, mijn zoons 
Shay, Nethanel en Ariel en straks 
nog een volgende generatie Levy. 
Ik word daar heel stil van.”

Dingen die onbegrijpelijk zijn
“We hadden er niet meer mogen 
zijn”, vervolgt Levy. “De nazi’s 
hebben alles gedaan om ons uit te 
roeien. Maar over een paar jaar 
leest de zesde generatie Levy uit 
dezelfde Thorarollen in dezelfde 
synagoge. Niet op dezelfde plek in 
Terborg, maar duizenden kilome-
ters verder. In Israël. Dat maakt 

me dankbaar. Ik zie mezelf als 
een schakeltje van dingen die on-
begrijpelijk zijn.”
Een sjoelruimte hoeft geen mezoe-
za te hebben. Maar aan de deur 
van het gebouw is een mezoeza 
bevestigd die ook al uit Terborg 
afkomstig is. Een buurtbewoner 
nam de mezoeza mee toen het ge-
bouw werd gesloopt en heeft zo’n 
45 jaar later, het kokertje ter be-
schikking gesteld van de Terborg-
sjoel in Mevo Choron.

Aron Hakodesj
Ook de ark heeft een lange reis 
achter de rug. In de sjoel bevindt 
zich een acht meter hoge Aron 
Hakodesj, afkomstig uit een sjoel 
in Transsylvanië (Roemenië). Na 
de oorlog is de lege sjoel afgebro-
ken. Een van de laatste Joodse 
bewoners van het stadje waar 
de sjoel stond, slaagde erin de 
acht meter hoge kast te redden 
van de sloop. De Aron Hakodesj 
werd door zijn toedoen in bewa-
ring genomen door de predikant 
van een protestantse kerk in het 
kleine stadje. Op instigatie van 
een kerkgemeente in de Zeeuwse 
plaats Arnemuiden is de kast door 
Mottel Aronson naar Amsterdam 
gehaald, waar het geheel onder 
toezicht van universitaire kunst-
historici in de Russische sjoel is 
gerestaureerd. Daarna zijn de los-
se delen van de Aron Hakodesj in 
houten kratten verpakt en naar 
Israël verscheept. Daar vormt het 
als geheel het pronkstuk van het 
interieur van de Terborg-Sjoel.

Droom
De zeventig namen van de Ter-
borgse oorlogsslachtoffers hebben 
een gedenkplek op de muur van 
de nieuwe synagoge gekregen. 
Aan de voorkant zijn glazen pa-
nelen geplaatst, met het verhaal 
van de Terborgse sjoel.
Pascal Popp: “Zo had ik het gezien 
in mijn dromen. Zo is het gewor-
den. Ongelooflijk.”
Frank Levy: “Mijn overgrootva-
der, grootvader en vader hebben 
alle drie in dit huis hun gebeden 
opgezegd. En nu mag ik, mogen 
mijn zoons en ook mijn kleinkin-
deren hier onze gebeden uitspre-
ken. Vijf generaties hebben in-
tussen uit dezelfde Torahrollen 
gelezen en mijn kleinkinderen 
zullen met G-d’s hulp de zesde ge-
neratie zijn. De nazi’s hebben het 
geprobeerd onmogelijk te maken. 
En nu staan we hier. Dit is een 
droom die uitkomt.”

* Zie ook JaGDaF nummer 146, het 
verhaal over de boekrol Esther en de 
synagoge van Mevo Choron.(red.)

Geraadpleegde bronnen 
adwhistorie.nl, drimble.nl, face-
book.com, geheugenvannederland.
nl, gelderlander.nl, hetgni.nl, isra-
elcnn.com, jck.nl, jonet.nl, joods.nl, 
nhnieuws.nl, nik.nl, niw.nl, omrroep-
gelderland.nl, oudeijsselstreekvizier.
nl, vandersandengroup.nl, youtube.
com

Wim Lammers is als vrijwilliger ver-
bonden aan de  Stichting Folkinge-
straat Synagoge Groningen.

JaGDaF
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Het Jodendom in Bulgarije is een 
bijzonder verhaal. Joodse begraaf-
plaatsen met uitbundige graven in 
de hoofdstad Sofia. Een Joodse be-
volking die sinds mensenheugenis 
sterk geïntegreerd is in de natio-
nale cultuur en trots is op de hou-
ding van hun land in de Tweede 
Wereldoorlog, al werkte de rege-
ring destijds samen met de nazi’s.  
Ik ben in Joods Sofia. De synagoge 
is niet moeilijk te vinden. Ze staat 
in het centrum van de stad, vlak 
bij de andere bezienswaardighe-
den, zoals het parlement en de 
Banya Bashi moskee. Anders dan 
in andere grote Europese steden 
staat op de stoep geen politiepost. 
Bezoekers kunnen gewoon op de 
bel naast de poort drukken. Ik 
spoed mij door de nog openstaan-
de poort en beland in de tuin van 
het gebouw, zonder een security 
check te moeten ondergaan. Met-
een valt een goed onderhouden 
losstaand mikwe op. En een mooi 
speeltuintje. Beide tekenen van 
een vitale Joodse gemeenschap. 
In de fraaie hal betaal ik de entree 
van omgerekend drie euro. De sy-
nagoge, een van de drie mooiste en 
grootste Sefardische synagogen 
van Europa, blijkt imposant: veel 
fraai marmer, een rijkversierd 
plafond en Moorse elementen.  
 
Zero
Ik ontmoet binnen Leon Benatov, 
een enigszins stramme tachtiger , 
die als vrijwilliger dagelijks rond-
leidingen verzorgt. Hij spreekt 
geroutineerd, maar niet ongeïn-
spireerd over de geschiedenis en 

Een Joods bloemengraf in Sofia
door Marcel Wichgers

de architectuur van het gebouw. 
Over de bom die in WO II door het 
dak van de synagoge viel, maar 
binnen niet explodeerde. Als hij 
klaar is met zijn verhaal blijf ik 
zitten. Ik wil meer weten, over 
hemzelf, over het lot van de Bul-
gaarse Joden in en na WO II. Ik 
vraag hem hoeveel Bulgaarse Jo-
den in de oorlog door de nazi’s zijn 
vermoord “Zero”, zegt hij met een 
blik die trots verraadt. Dan steekt 
Leon Benatov van wal. “Ik leef 
nog dankzij de gematigde politiek 
van de regering in WO II. Ik was 
vijf jaar toen ik met mijn ouders 
vanuit Sofia door de Bulgaarse 
regering gedeporteerd werd naar 
een werkkamp in Bulgarije, in af-
wachting van deportatie naar Po-
len. Dat klinkt akelig, maar deze 
deportatie van de 50.000 Joden 
naar andere delen van het land 
was juist hun redding. Het was 
namelijk een truc van de koning 
om ons van deportatie naar de 
concentratiekampen te behoeden. 
Hij deed alsof hij met de Duitsers 
samenwerkte, maar in werkelijk-
heid hoopte hij dat dit uitstel tot 
afstel zou leiden.” 

Permanente expositie
Ik wil hem nog vertellen waar 
mijn belangstelling voor het Jo-
dendom vandaan komt, nl. door 
mijn werk in de synagoge in Gro-
ningen. Daarop brengt hij me 
naar het kantoor van de syna-
goge waar ik de directeur Stella 
Behar ontmoet. We praten over 
ons werk, over verschillen en 
overeenkomsten. Dat laatste be-

treft vooral dat we werken in een 
functionerende synagoge. In haar 
geval levert dat een probleem 
op, vertelt ze. Ze heeft ambiti-
euze plannen voor een perma-
nente expositie in de synagoge, 
maar waar? Eigenlijk ontbreekt 
de ruimte, want de Joodse ge-
meente heeft het hele gebouw 
nodig. Ook de vrouwengalerij 
komt daarom niet in beeld voor 
een expositie. Ik bied haar aan 
later vanuit Nederland advies 
te geven, als ze dat nodig heeft.  

Metaheerhuis
Geen Joods leven zonder Joodse 
dodenakker. In de reisgids van de 
stad staat er niets over vermeld. 
Dat moet ik dus nog uitzoeken, 
maar ik besluit eerst de algemene 
begraafplaats van de stad te be-
zoeken. Die is vlakbij mijn appar-
tement, aan de andere kant van 
de drukke ringweg. Ik kom langs 
een industrieterrein, waar ik o.a. 

Impressie Joodse begraaf-
plaats Sofia 

foto Marcel Wichgers
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een heel toepasselijk bedrijfstak 
ontdek, nl. uitvaartondernemers, 
met etalages vol doodskisten. Ver-
volgens kom ik bij een immense 
begraafplaats, met bij de ingang 
natuurlijk een bloemenstal.
Lange lanen met overal uitbundi-
ge graven. Dan zie ik een graf met 
een davidster, nog een en nog veel 
meer. Nergens staat aangegeven 
dat hier de Joodse begraafplaats 
begint.
Verderop staat een groot geel ge-
bouw met een davidster en He-
breeuwse teksten op de gevel, 
onmiskenbaar het metaheerhuis. 
De voordeur staat open. Een 
groepje mensen komt aangelopen, 
waaronder een in sjiek donker ge-
klede jonge vrouw, die haar vader 

Holocaust Monument Sofia
foto Marcel Wichgers

zojuist begraven blijkt te 
hebben. Ik raak met haar in 
gesprek.
Even later ontmoet ik de 
beheerder van de begraaf-
plaats. Nadat hij begrepen 
heeft dat ik uit Nederland 
kom neemt hij me mee naar 
graven van de weinige in 
Bulgarije wonende Ashke-
nazim.
Waarvan enkele ter nage-
dachtenis aan in concen-
tratiekampen omgekomen 
Joden,en één grafsteen zelfs 
voor een hele familie.
Terug in het metaheerhuis 
geeft hij me een plastic zak 
vol keppels. Ik mag er een 
uitzoeken en meenemen. 

We nemen afscheid en ik loop de 
begraafplaats nog een keer op 
om foto’s van de Joodse graven 
te maken. Vooral de graven met 
foto’s van de doden intrigeren me: 
prachtige mannen en vrouwen, 
jong en oud. Met krassen die zo 
indringend de vergankelijkheid 
van het leven symboliseren. Te-
rug naar de uitgang passeer ik 
een net gedolven graf, bedekt met 
verse bloemen en ik denk aan de 
jonge vrouw wier vader hier nu 
begraven ligt. Een Joods bloe-
mengraf in Sofia.

Bronnen:
Historisch Nieuwsblad 5/2018,
Lezing op youtube door Michael 
Bar-Zohar 
 
Marcel Wichgers is educatiemedewer-
ker bij de Groninger Synagoge

De keerzijde

Het positieve verhaal van 
Leon Benatov over de rol 
van Bulgarijë in de Joden-
vervolging heeft toch een 
keerzijde. Volgens critici was 
de Bulgaarse regering me-
deverantwoordelijk voor de 
deportatie van en moord op 
12.000 Joden uit Thracië en 
Macedonië. En of koning Bo-
ris III zo heldhaftig en Joods-
gezind was, is ook de vraag. 
Het gunstigste wat je van de 
man kunt zeggen, is dat hij 
een draaikont was, die zich 
– in dit geval op gunstige 
wijze – liet beïnvloeden door 
hevige protesten tegen de de-
portaties, uit alle hoeken van 
de Bulgaarse samenleving. 
Zo bezwoer aartsbisschop 
Stefan de koning dat zijn ziel 
verdoemd zou zijn als de Jo-
den iets overkwam.
In Israel is nog wel enige tijd 
geloofd in zijn weldaden. In 
1969 werd in de heuvels rond 
Jeruzalem het Bulgaria Fo-
rest aangeplant. Koning Bo-
ris werd er vereerd met een 
monument. Maar in 2000 
werd het monument verwij-
derd na protesten door naza-
ten van de vermoorde Mace-
donische Joden.
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In het interview met Franklin 
Roos over de Groningse ‘Tent 
van Abraham’-trialoog van 
Joden, Moslims en Christenen 
(JaGDaF-147) komt het wegne-
men van vooroordelen als belang-
rijk motief voor deelname naar 
voren. Werk, waar de schouders 
onder moeten en het hoofd nog 
wel eens moe van wordt. 
Toch worden er telkens opnieuw 
kleine stappen gezet richting de 
inclusieve samenleving die ook de 
Engelse rabbijn Jonathan Sacks 
voor ogen heeft. Een samenleving 
met ruimte voor verschil. Enkele 
jaren geleden sloot zich bij de Gro-
ningse interreligieuze trialoog een 
vierde monotheïstische stroming 

aan. Dat betreft een nog jonge re-
ligie met wereldwijde vertakking 
en een lange voorgeschiedenis. De 
Baha’i leer is in 19eeeuws Per-
zië tot ontwikkeling gekomen en 
gesticht door Baha’u’llah. De Ba-
ha’is stellen mondiale eenwording 
en menselijkheid centraal. Ze zien 
achter de grote wereldreligies 
één en dezelfde G’ddelijke bron, 
maar distantiëren zich wel van de 
christelijke drie-eenheid uitleg. 
Vanwege de omvangrijke bede-
vaarttraditie en hun diepreligi-
euze betekenis staan de zeven 
Baha’i heiligdommen in Israël 
op de Unesco-lijst met Werelderf-
goed. Docente vakopleiding voor 
bloemisten Joke Mulder uit het 

Drentse Eexterzandvoort 
is sinds 1969 verbonden 
aan de Groningse Baha’i 
gemeenschap en vanaf dit 
najaar zal zij mee draaien 
in de voorbereidingsgroep 
van de Groningse ’Tent van 
Abraham’.

Locaties
Joke: “Dat de bijeenkom-
sten van de ‘Tent van Abra-
ham’ in de drie verschillen-
de religieuze huizen worden 
gehouden voegt echt iets 
toe. De verschillende ach-
tergronden komen daardoor 
nog beter tot hun recht en 
het sluit ook aan bij onze 
Baha’i filosofie: ‘…bezoekt 
elkaars G’dshuizen…’. Met 
name in de synagoge vind 
ik het prachtig, ook omdat 
het monotheïsme met het 

Jodendom en Abraham begonnen 
is. In de moskee is het ook fijn, 
gastvrij, er wordt goed voor je ge-
zorgd, de thee in kleine hoge gla-
zen. In de Immanuelkerk kom ik 
graag, daar is de atmosfeer weer 
anders. De Baha’is in Groningen 
hebben geen eigen ruimte. Daar is 
onze gemeenschap te klein voor. 
Wij komen bij elkaar thuis. Dat 
kan heel verrijkend zijn. Lande-
lijk hebben de Baha’is locaties in 
Den Haag, Groesbeek en Utrecht. 
Hier in het noorden heeft de Ba-
ha’i gemeenschap van de nieuwe 
gemeente Het Hogeland onlangs 
een bijeenkomst georganiseerd 
in de voormalige synagoge van 
Winsum. Zo kan het ook, gebruik-
maken van elkaars gebedshuizen. 

Drive
Ik doe hieraan mee omdat het ini-
tiatief aansluit bij Baha’u’llahs 
boodschap dat we de G’ddelijke 
bron achter onze verschillende 
wereldreligies meer en meer gaan 
herkennen als een universele 
bron. Mijn enthousiasme daar-
voor wil ik graag inbrengen. Het 
besef dat mensen met verschillen-
de religieuze achtergronden beter 
met elkaar moeten leren omgaan 
vind je ook terug in  de visie van 
Jonathan Sacks, waar het Gro-
ningse Platform voor Religie en 
Levensbeschouwing deze zomer 
in de synagoge aandacht voor 
heeft gevraagd. Volgens Sacks 
gaat het daarbij om een leerpro-
ces. Aan zo’n proces kan ‘onze 
Tent…’ bijdragen. Op een heel 
andere manier ervaren Baha’is 

Een vierde stem
door Erna Woortman

Baha'i tuinen en Gouden Koepel in 
Haifa, foto: Lex van der Star
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die vreedzame diversiteit in hun 
‘Perzische tuinen’ in Haifa op de 
berg Karmel. Voor ons is dat een 
blijvende bron van inspiratie. Ook 
de zetel van het Baha’i wereldcen-
trum is daar gevestigd. Vanuit de 
hele wereld bezoeken Baha’is als 
pelgrim de heiligdommen en de 
bestuurlijke vestigingen van dat 
wereldcentrum. Het Universele 
Huis van Gerechtigheid is met de 
Israëlische regering overeengeko-
men dat pelgrims tien dagen in 
Haifa mogen verblijven en dat het 
Baha’i geloof niet in Israël wordt 
onderricht. Zo respecteren we el-
kaars geestelijke achtergrond en 
dat werkt. Natuurlijk begrijp ik 
dat onze gemeenschap op de geza-
menlijke weg naar geïntegreerde 
diversiteit met een andere rea-
liteit te maken heeft dan de drie 
gevestigde religies. Bijvoorbeeld 
omdat daar in de loop van de tijd 
over en weer vooroordelen zijn 

ontstaan die het naast elkaar 
staan bemoeilijken. We willen ook 
graag bijdragen aan meer onder-
ling begrip maar stellen ons daar-
in terughoudend op. Met name 
omdat er bij de drie gevestigde 
religies vaak weinig over ons be-
kend is. Ook bij onszelf is de ken-
nis over onze eigen geschiedenis 
nog jong.

Zinvol
Ik zou willen dat we al wat meer 
bereikt hadden met onze ‘Tent 
van Abraham’-gesprekken, maar 
dan bekijk ik dat wel vanuit mijn 
eigen perspectief. Zelf heb ik wei-
nig religieuze voorgeschiedenis. 
Ik ben jong en onbevangen Baha’i 
geworden om het vreedzame toe-
komstperspectief en om de voor 
mij logische gedachte dat alle 
religies uit een en dezelfde bron 
komen. Andere omstandigheden 
en tijd van openbaring brengen 
andere wetten en doelstellin-
gen, maar de geestelijke essentie 
blijft gelijk. Volgens Baha’u’llah 
moeten we toewerken naar meer 
eenheid, rechtvaardigheid, gelijk-
waardigheid, een wereldbestuur, 
etc. Om beter onderling begrip 
tussen religies te bereiken moe-
ten we vanuit de verschillende re-
ligies met elkaar in gesprek gaan 
en oprecht naar elkaar luisteren. 
Dat kan heel verhelderend zijn. 
Zo hoorde ik vanuit de Joodse 
mystieke traditie over de zeven 
hemelen/dimensies, waarbij de 
zevende dimensie wordt gezien 
als de hoogste hemel, de plaats 
van G’ds troon, de Unieke, de 

Enige. Het deed me denken aan 
‘De Zeven Valleien’, een mystieke 
Baha’i tekst. Wat ik mis bij ‘de 
Tent...’ is een bredere deelname 
vanuit de diverse religies. Nu zijn 
de christenen veel sterker verte-
genwoordigd waardoor de samen-
spraak en ook het samenbindende 
doel minder goed tot hun recht ko-
men. Toch ben ik ervan overtuigd 
dat we door moeten praten, we 
moeten blijven investeren in ver-
andering.

Favoriet fragment
Ik zoek naar samenwerking met 
mensen met verschillende levens-
beschouwelijke achtergronden 
om te komen tot meer onderling 
begrip. Ik denk daarbij aan het 
onderzoeken van aannames en 
vooroordelen en het met elkaar 
kijken naar gedeelde heilige tek-
sten. Volgens mij zal dat leiden 
tot grensverleggende inzichten, 
die we kunnen vertalen naar ons 
dagelijks leven en een maatschap-
pelijk stelsel van eenheid, recht-
vaardigheid en vrede. Het beeld 
wat mij daarbij voor ogen staat, 
vind je terug in diverse profetieën 
uit het Oude Testament, bijvoor-
beeld in Micha 4:1-7.”

Erna Woortman (Amstelveen/Amster-
dam), opleiding Rietveldacademie, 
werkte in het onderwijs en onderwijs-
gerelateerde organisaties. Raakte be-
trokken bij het activiteitenprogramma 
rond de restauratie van de voorma-
lige synagoge in Winsum en is daar 
bestuurslid van stichting Een Joodse 
Erfenis.

Joke Mulder
foto: Ivon vd Vaart
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Een spijker aan de brug is de titel 
van een boekje dat is verschenen 
n.a.v. meer dan 40 jaar werken 
aan/op Joodse begraafplaatsen 
door een werkgroep van de Stich-
ting Boete en Verzoening. Een 
groep gelovigen uit de volken die 
oprecht spijt hebben van wat de 
Joodse medemens in de loop van 
de geschiedenis is aangedaan. 
Door de handen uit de mouwen 
te steken voegen ze de daad bij 
het woord. Meestal worden we 
door het NIK benaderd om in 
een bepaald jaar een aantal be-
graafplaatsen te onderhouden. 
Soms worden we benaderd door 
een lokale Joodse gemeenschap. 
Als Boete en Verzoening zijn we 
dankbaar dat we dit werk mogen 
doen. Een spijker aan de brug…..
Na alle voorbereidingen en voor-
werk was de jaarlijkse werkweek 
dit jaar in de zeer waarschijnlijk 
warmste week van het jaar 2019. 
De week van 21-26 juli. Een week 
lang mochten we met dagelijks 
ongeveer 100 mensen werken op 
de Joodse begraafplaatsen in Kol-
ham en Veendam. Ook werden in 
de stad Groningen op de begraaf-
plaats aldaar een tiental stenen 
gelijmd. We hadden prachtig 
droog weer! De werkzaamheden 
vorderden gestaag en we konden 
overwegend van onder een para-
sol of partytent werken zodat het 
vol te houden was. Ons catering-
team zorgde dat we niets te kort 
kwamen. Er werden door anderen 
zelfs ijsjes gebracht! Mensen die 
er niet bij waren konden zich niet 
voorstellen dat we de hele week 

gewoon hadden gewerkt on-
danks de hoge temperaturen. 
Tijdens de lunchpauze en ons 
avondprogramma werden we 
toegerust en geïnformeerd 
over heden en verleden t.a.v. 
de Joodse gemeenschap en 
met name de rol van de ker-
ken daarin. Op dinsdagavond 
werden we hartelijk ontvan-
gen in de synagoge van Gro-
ningen! 
De begraafplaatsen van Kol-
ham en Veendam vormden 
een afronding van een gro-
ter project dat door dhr. Wil-
lem Fokkens uit Ter Apel 
een aantal jaren geleden op 
gang is gebracht. Het betrof 
de begraafplaatsen in Zuid-
broek, Farmsum, Kolham, 
Hebrecht, Veendam, Winsum, 
Bad Nieuweschans en Winscho-
ten. In samenwerking met Land-
schapsbeheer Groningen is zo een 
plan opgesteld en hebben we in 
een aantal jaren al deze begraaf-
plaatsen mogen onderhouden. 
Onze uren en onkosten mochten 
dienen als bijdrage van de Joodse 
gemeenschap, zodat dit project 
ten uitvoer kon worden gebracht. 
Landschapsbeheer heeft groot 
onderhoud uitgevoerd aan de bo-
men en aan de paden op de be-
graafplaatsen. Nu, na een aantal 
jaren en werkweken kunnen we 
zeggen dat deze begraafplaatsen 
in een redelijke staat van onder-
houd verkeren. Bijzonder is elke 
keer weer dat de namen van hen 
die hier begraven liggen weer op-
lichten. 

Het boekje Een spijker aan de brug 
is inmiddels in diverse talen ver-
taald. Hebreeuws, Engels, Duits. 
Van de Hebreeuwse vertaling zijn 
er inmiddels meer dan 4000 in Is-
raël verspreid. De Makor Rishon, 
een krant in Israël, heeft er al 
eens een heel artikel aan gewijd. 
Ook heeft het diverse partijen in 
de Knesset bereikt. Dat allen die 
het lezen en er van horen getroost 
mogen worden! Jesaja 40 vers 1: 
Troost, troost Mijn volk! www.
boete-verzoening.nl 
Am Israël Chai!                                                                                                            

Johan de Wolf is werkleider namens 
Boete en Verzoening te Veendam.

 

Een spijker aan de brug……
door Johan de Wolf

Foto: Johan de Wolf
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Onlangs gaf ik in Grid (Grafisch 
Museum Groningen) leiding aan 
een workshop “Letters vertel-
len jouw verhaal”. Deze keer met 
bijzondere deelnemers. Elf leden 
van de Liberaal Joodse gemeente 
in Utrecht waren er speciaal voor 
naar Groningen gekomen.
Op de bovenverdieping van GRID, 
niet ver van de Martinitoren, be-
vindt zich het Werkmanatelier. 
De workshop begon met een korte 
duik in de geschiedenis van de 
Hebreeuwse taal en schrift. Hoe 
het bijna 2000 jaar voor de gang-
bare jaartelling in Kanaän begon-
nen was met het Oud-Hebreeuws, 
afgeleid van het Fenicisch. Hoe 
de van de ossenkop - Aloef - af-
geleide Alef na twee keer een 

Letters vertellen jouw verhaal
door Kaya Wolff

draaiing ondergaan te hebben de 
Alfa en daarmee de huidige A ge-
worden is. Maar vooral: dat het 
Hebreeuws als een heilige taal, 
Lashon Hakodesh, gezien werd en 
nog steeds wordt.
Dit wordt al duidelijk in de bena-
ming: het Hebreeuwse woord voor 
letter is ot, letterlijk betekent 
dat ‘teken’ of zelfs ‘wonder’. De 
waarde van de letters en hun zeg-
gingskracht in de Bijbel is door 
vele generaties binnen het Joden-
dom maar ook in het christendom 
bestudeerd en beschreven. Om 
het geheim van de letters onder 
woorden te kunnen brengen, zijn 
er verhalen en symbolen, zoals 
beschreven in de Kabbala.

Persoonlijk verhaal
In deze workshop ging het er om 
een persoonlijke verbinding met 
een letter en/of symboliek er ach-
ter te krijgen. De deelnemers wer-
den meegenomen in een proces om 
zich te realiseren welk belangrijk 
of actueel thema in hem of haar 
leeft en hoe ze daar uitdrukking 
aan zouden willen geven.
Met behulp van een overzicht 
met illustraties (zie afbeelding) 
kon bekeken worden welke let-
ter dit thema het beste zou kun-
nen uitdrukken. In dit overzicht 
staan alle letters met de bijbeho-
rende getallen, onderwerpen en 
uitleg van de symboliek. Maar 
ook los van alle symboliek kan 
de lettervorm puur op zichzelf als  

foto: Kaya Wolff
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inspiratie gebruikt worden en 
kan beeldend onderzocht worden 
welke persoonlijke betekenis de 
vorm kan krijgen.

Werkmantechniek 
Er werd gewerkt met de zoge-
naamde Werkmantechniek. Deze 
is ontleend aan de werkwijze van 
de Groningse drukker/kunste-
naar Hendrik Nicolaas Werkman. 
Hij ontwikkelde een eigen beeld-
taal met behulp van sjablonen en 

het materiaal uit zijn drukkerij. 
Zijn bekende druksels kwamen 
tot stand door met diverse kleu-
ren drukinkt met behulp van een 
roller over sjablonen te rollen. Zo 
ontstonden kleurrijke afbeeldin-
gen van figuren, vlakken, voor-
werpen etc.
In de workshop werden als sjablo-
nen de vele lettervormen gebruikt 
die door mij waren gemaakt voor 
de letterinstallatie, behorende bij 
de expositie Alef Bet, die vorige 

foto: Kaya Wolff

jaar in de synagoge van Gronin-
gen plaatsvond. Deze ‘letterto-
ren’, die hedendaagse en histori-
sche alfabetten toont, is opnieuw 
in uitgebreide vorm te zien in de 
synagoge in Groningen. Daar-
naast werden er lettervormen en 
restvormen gebruikt die ik in sa-
menwerking met vrijwilligers van 
Grid had uitgeknipt.
Doordat de groepsleden elkaar al-
lemaal kenden, ging het er leven-
dig aan toe en werd er regelmatig 
uitgewisseld wat aan ideeën en 
commentaren opkwam. 
Een diversiteit aan onderwerpen 
kwam naar voren, waaronder 
zeer persoonlijke, die alle hun uit-
drukking vonden in het werk. Zo 
werden bijvoorbeeld enkele wer-
ken gemaakt ter herdenking van 
een overledene. Weer andere wer-
ken hadden de liefde of een luch-
tig thema als achtergrond.

Op 5 oktober a.s. zal weer een 
workshop met Hebreeuwse let-
ters plaatsvinden. Zie ook:  www.
gridgroningen.nl

Kaya Wolff is kunstenares en is ge-
boeid door de spirituele betekenis van 
het Hebreeuwse alfabet. Zij organi-
seert regelmatig workshops met de 
zgn. Werkman techniek. 

JaGDaF
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The 36 unknown.
Thirty-six etchings, Ben-Zion, 1971-5

The learned one
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Oegat Dvash, oftewel honingcake.
Bijna Rosj hasjana. Toen ik vroe-
ger in kibboets Beth ha’emek 
woonde had ik een vriendje met 
een fantastische moeder. Deze 
vrouw had een keukentje van on-
geveer 2 vierkante meter zoals 
bijna iedereen toen in de kibboets 
had. Toch presteerde Ida het om 
voor elke gelegenheid iets fan-
tastisch uit dat postzegeltje van 
een keuken te toveren. Uiteraard 
ook met Rosj hasjana. Met Rosj 
hasjana bakte ze steevast oegat 
dvash. Omdat we een zoet jaar 
willen eten we honingcake maar 
die van haar lust ik het hele jaar 
door!

Men Neme
door Ruthy Schabbing

Men neme
5 eiwitten
¾ kop suiker
5 eidooiers
¾ kop honing
½ kop zonnebloem of milde olijf-
olie
Een flinke snuf kruidnagel
Een afgestreken theelepel kaneel
Snufje zout
1 ½ kop zelfrijzend bakmeel

Verwarm de oven voor op 180 gra-
den. Sla de eiwitten stijf in een 
grote kom, wanneer zich schuim 
begint te vormen de suiker in 3 of 
4 keer al kloppend toevoegen.

In een aparte kom de eidooiers, 
honing, olie, kruidnagel, kaneel 
en zout mengen tot een egaal 
mengsel en vervolgens voorzich-
tig door de eiwitten spatelen.
Vervolgens spatel je het zelfrij-
zend bakmeel in twee of drie de-
len er voorzichtig door en bak je 
de cake in een beboterd bakblik in 
55-65 minuten gaar.

Bete avon en vooral Sjana tova oe-
metoeka!
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Loeach

voor de Loeach en informatie:
info@jagdaf.nl

Friesland
15 oktober: Genootschap Nederland-Israël, 
Auke Zedenrust spreekt over De Joodse Brui-
loft,19.30-21.30 uur, Swettehiem, Pieter Sipmawei 
136, 8915 EC Leeuwarden. Info
 www.gnileeuwarden.nl 

16 oktober: Mifgasjiem, Peter Hein over zijn 
boek De Onderduikers. Aanvang10.30 uur, res-
taurant de Koningshof, Prinsessenweg 1, 8443 DN 
Heerenveen. Inclusief lunch €12,50, graag overma-
ken vóór 11 oktober op NL03ABNA0502 392 800 
A.H.G.Pool, met vermelding van16 oktober. Info 
anna.pool@gmail.com  

13 november: Mifgasjiem, Lucette van den 
Berg, muziek en zang. Aanvang10.30 uur, res-
taurant de Koningshof, Prinsessenweg 1, 8443 DN 
Heerenveen. Inclusief lunch €12,50, graag overma-
ken vóór 8 november op NL03ABNA0502 392 800 
A.H.G.Pool, met vermelding van13 november. Info 
anna.pool@gmail.com

19 november: Genootschap Nederland-Israël. 
Jaap Heeringa, over De Dierenriem. De Bijbelse 
boodschap uit de sterren. 19.30-21.30 uur, Swet-
tehiem, Pieter Sipmawei 136, 8915 EC Leeuwarden. 
Info www.gnileeuwarden.nl

22 december: Mifgasjiem, Chanoeka-bijeen-
komst. Aanvang 10.30 uur, restaurant de Konings-
hof, Prinsessenweg 1, 8443 DN Heerenveen. Inclu-
sief lunch €12,50, graag overmaken vóór 11 oktober 
op NL03ABNA0502 392 800 A.H.G.Pool, met ver-
melding van 16 oktober. Info anna.pool@gmail.com

Groningen
Synagoge, Folkingestraat 60, 9711 JZ Groningen. 
Entree instap-rondleiding € 5, -, kinderen t/m 16 

jaar gratis. Afspraak voor groepen email info@syna-
gogegroningen.nl. Tel. 06 2819 2619 op werkdagen 
tussen 13.00-17.00 uur. Openingstijden dinsdag t/m 
vrijdag en zondag 13.00-17.00 uur. Voor informatie 
www.synagogegroningen.nl
10 november: de Kristallnacht Herdenking, lezing 
rabbijn Awraham Soetendorp

Drenthe
Activiteiten Herinneringskamp Westerbork: www.
kamp-westerbork.nl.  Activiteiten synagoge Emmen: 
www.synagoge-emmen.nl

Landelijk
Museum Sjoel Elburg, Graaf Hendriksteeg 2, 
8081 CH Elburg is te bezichtigen. Info www.sjoelel-
burg.nl of info@sjoelelburg.nl
Expositie Minje van de schilder Sam Drukker, 
t/m januari 2020.
Op  5 oktober en 16 november geeft Sam Drukker 
een lezing over zijn werk.

Amsterdam Joods Cultureel Kwartier
Het Joods Historisch Museum, het JHM Kin-
dermuseum, de Portugese Synagoge en de Hol-
landsche Schouwburg vormen samen het Joods 
Cultureel Kwartier, waar u met één kaartje van 
alle vier kunt genieten. Voor info over tentoonstel-
lingen en evenementen in het Joods Cultureel Kwar-
tier, zie www.jhm.nl en www.jhmkindermuseum.nl
In het Joods Historisch Museum is tot en met 
31 december 2020 de nieuwe vaste tentoonstelling 
over de geschiedenis van de Joden in Nederland van 
1600-1900. Deze tentoonstelling vertelt het verhaal 
van de Joodse migranten, die uit alle windstreken 
naar de Republiek kwamen. 
13 September tot en met 10 november:  Rem-
brandts meesterwerk uit het Israël Museum
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Joodse Feesten 

en treurdagen

29 september  begin jomtov 18.35 uur.
30 september  eerste dag Nieuwjaar 5780.
 1 oktober   tweede dag Rosj Hasjana 5780
 2 oktober   vastendag van Gedalia
 8 oktober   Erev Jom Kippoer
     begin vasten en werkverbod 18.00 uur
 9 oktober   Grote Verzoendag
13 oktober   begin jomtov 18.35 uur
14 oktober   eerste dag Soekot
15 oktober   tweede dag Loofhuttenfeest
20 oktober   begin jomtov 18.20 uur
21 oktober   Sjemini Atseret- Slotfeest 
22 oktober  Simchat Tora-Vreugde der Wet
21 december  eerste kaarsje aansteken
23 t/m 30 december  Chanoeka

27 September tot en met 1 maart:  Diamonds of 
Amsterdam.
24 November: themadag Blooddiamonds. 11.30-
16.00 uur
29 November t/m 29 maart: Elie Content

Kaarslicht concerten in de Portugese Synago-
ge
24 oktober: Noa Wildschut. 19.30-20.15 uur
28 november: Lumaka. 19.30-20.30 uur
19 december: Amsterdam Wind Quintet. 19.30-
20.30 uur
4 november en 2 december om 11.00 uur en 
12.00 uur instaprondleiding Ets Chaïm

Hollansche Schouwburg, 9 november Kristall-
nachtherdenking. 16.00-17.00 uur

Tot en met 31 december 2019 in het Nationaal 
Holocaust Museum, Kom vanavond met verhalen
t/m 6 oktober: De Jodenvervolging in Nederland 
foto’s van 1940 tot 1945
10 november: Luise Jacobs vertelt
8 december: WHO will write our history, 12.00-
14.00 uur

10 november: Uitreiking WIZO Literatuurprijs. 
13.30 uur, De Roos P.C.Hooftstraat 183, Amster-
dam. Leiding Yora Rienstra. Eva Durlacher geeft 

een presentatie over Gouden Boeken en de win-
nende schrijver! Entree € 10, - incl. koffie/thee +. 

Sjoeldiensten
In Leeuwarden worden sjoeldiensten gehouden in 
de synagoge Slotmakersstraat 16. Voor informa-
tie over de Joodse Gemeente, Joodse lessen of over 
de diensten, kunt u bellen met de heer B. Troostwijk, 
tel. 058 2884521.

Progressief Joodse Gemeente Noord-Neder-
land (PJGNN)
Elke drie weken sjabbatochtend- of vrijdagavond-
dienst in de synagoge Zuidlaren. Informatie via 
e-mail: post@pjg-noordnederland.nl. Zie ook: www.
pjg-noordnederland.nl

In Groningen wordt eenmaal per veertien dagen 
een sjabbatochtenddienst gehouden in de synagoge 
Folkingestraat. De woensdagavond voorafgaand 
aan de sjoeldienst is er een lernavond over de sidra 
van de week. Voor informatie over de diensten en 
de lernavonden kunt u mailen naar info@nig-gronin-
gen.nl. Bezoek onze website: www.nig-groningen.nl

Voor informatie over de Joodse Gemeente in 
Drenthe: mevr. Friedejet van Blankenstein, tel. 
0592 357149.
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