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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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Op 12 oktober jl. nam JaGDaF met een stand deel aan de jaar-
lijkse Dag van de Groninger Geschiedenis in het gebouw van de 
Groninger Archieven. Wij stonden daar samen met de Synagoge 
Groningen en Bourtange, de voormalige synagoge Winsum en 
het Joodse Schooltje van Leek. Er was veel belangstelling. De 
nieuwe, gekleurde voorkant van nummer 148 is een blikvanger. 
En, deze dag heeft vijf nieuwe abonnees opgeleverd. Een succes 
dus en voor herhaling vatbaar!

JaGDaF richt zich op heel Noord-Nederland en zeker niet al-
leen op de geschiedenis van de vele Joodse gemeenschappen van 
vroeger. Als leidraad voor de invulling van ieder nummer van 
JaGDaF hanteert de redactie de zgn. ‘Schijf van Vijf’, ontwik-
keld door de Amsterdamse filosoof Ido Abram z.l. Deze metho-
dische aanpak schetst de veelzijdigheid van het Jodendom door 
het benoemen van vijf aspecten: religie en traditie, de band met 
Israël en zionisme, oorlog, vervolging en overleving, persoon-
lijke geschiedenis, en de wisselwerking tussen de Joodse en de 
Nederlandse cultuur.
Deze veelzijdigheid zult u ook weer terugvinden in dit nummer. 
En verwijzend naar de ‘Schijf van Vijf’ zal, afhankelijk van uw 
persoonlijke interesse, het ene artikel met meer belangstelling 
door u gelezen worden dan het andere.

Het bestuur heeft in de vergadering van september jl. afscheid 
genomen van haar voorzitter, Frits Grunewald. Vanaf de op-
richting is hij één van de drijvende krachten achter JaGDaF 
geweest, waarvan vele jaren als voorzitter. Na tweeëndertig 
jaargangen vond Frits het genoeg. In een volgend nummer zal 
Frits nog uitgebreid aan het woord komen. Nu in ieder geval 
alvast heel veel dank Frits voor je inzet en betrokkenheid in al 
die jaren.
Voor de korte termijn zal de penningmeester de voorzitterstaak 
op zich nemen. 

Namens het bestuur
Chag sameach Chanoeka,

Lex van der Star
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Een lichtje op Chanoeka.

door rabbijn S. Evers

De redactie heeft mij gevraagd om 
in dit artikel de spirituele kant 
van Chanoeka te belichten, aan-
gezien het verhaal van de over-
winning van de Makkabeeën en 
het wonder van het kruikje olie 
langzamerhand wel bekend zijn. 
Een tweede vraag is om iets te 
schrijven over de openbare Cha-
noeka - vieringen.

Wat wilden de Grieken? Een 
les van een Frans café.
De strijd die de Joden moesten 
voeren in die tijd was een heel an-
der soort strijd dan de strijd in de 
tijd van Poeriem. In de Poeriem 
geschiedenis was het doel van 
Haman om de Joden fysiek kapot 
te maken. Hij ontkende het be-
staansrecht van het Joodse volk. 
Vandaar dat de viering van de 
overwinning op Haman voorna-
melijk fysiek gevierd wordt, met 
het sturen van lekkernijen en een 
grote maaltijd.
De Grieken hadden een ander 
doel voor ogen. Zij wilden het 
G’ddelijke element uit het Joden-
dom halen. Zolang onze levensstijl 
rationeel te verantwoorden was, 
gingen zij akkoord, maar zodra er 
een boven-rationeel element aan 
toegevoegd werd, vonden de Grie-
ken het niet goed.
Laat ik dit duidelijk maken aan 
de hand van een persoonlijk voor-
beeld van vele jaren geleden. Ik 
was nog niet getrouwd en ik leer-
de in de Jeshiva in Brunoy in de 
buurt van Parijs. Op zondag kreeg 
een aantal jongens vrijstelling van 
de lessen om naar Parijs te gaan. 

We gingen dan naar een buurt 
waar veel Joden woonden en we 
boden mensen de gelegenheid om 
Tefilien te leggen. (Tot op de dag 
van vandaag zijn er nog veel Cha-
bad chassidiem die anderen in de 
gelegenheid stellen om Tefilien te 
leggen.) Ik ging samen met mijn 
vriend Faitel naar de wijk Belle-
ville, waar toentertijd veel Joden 
woonden. Wij hebben daar een 
tijdje gestaan en inderdaad veel 
mensen de gelegenheid gegeven 
om Tefilien te leggen. Na een tijd-
je zei Faitel, “Kom met me mee.” 
Ik ging met hem mee en we gin-
gen naar zo’n typisch Frans café. 
Beneden een bar waar men wat 
kon bestellen en boven een zaaltje 
waar voornamelijk oude mannen 
waren, sommigen schaakten, an-
deren speelden dam of backgam-
mon enz. In een hoek zaten twee 

mannen tegenover elkaar aan ta-
fel. Zei Faitel tegen mij: “Ga naar 
ze toe en vraag of ze Tefilien wil-
len leggen.” Ik ging naar ze toe 
en zag dat ze bezig waren met 
het bestuderen van de Talmoed. 
Ze hadden beiden een groot boek 
voor zich en waren heftig in dis-
cussie in het Yiddisch. Geen kep-
pel op hun hoofd! Mijn vraag of ze 
Tefilien wilden leggen werd weg-
gehoond en ze werden zelfs een 
beetje boos. Stomverbaasd ging ik 
naar Faitel: “Leg uit, wat is dit?” 
Vertelde Faitel, dat deze mannen 
oorspronkelijk uit Polen kwamen, 
daar in een Cheider hadden ge-
leerd, maar nu niets meer met 
Jodendom te maken wilden heb-
ben. Maar de scherpzinnigheid 
van de Talmoed bleef hen boeien. 
Hun Talmoed- studie, was niets 
anders dan het schaakspel of het 
damspel van een van de andere 
oude mannen, het had niets met 
religie te maken.
Dat is eigenlijk ook wat de Grie-
ken wilden. Wij mochten wel To-
rah leren, maar G’d mocht niet 
meedoen. De overwinning van de 
Makkabeeën betekende dat het 
boven-rationele aspect van de 
Torah weer in ere werd hersteld. 
Daarom is ook het belangrijk-
ste element van de viering van 
Chanoeka een spirituele viering, 
d.m.v. het aansteken van de licht-
jes van de Menora.

Pirsoema Nissa - het verkon-
digen van het wonder
De Halacha (Joodse wet) behan-
delt de plaats waar de menora 
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moet worden neergezet. De bes-
te plaats om de menora neer te 
zetten is buiten bij de voordeur. 
Mocht dat niet kunnen, dan kan 
de menora voor het raam gezet 
worden. Duidelijk zien we hier 
dat het doel is om de boodschap 
van Chanoeka uit te dragen en te 
delen met anderen.
Ruim 30 jaar geleden is het plan 
opgevat om de viering van Cha-
noeka nog grootser aan te pakken 
door een grote Menora neer te 
zetten op centrale plaatsen. Het 
is begonnen in New York en van-
daar uit langzamerhand over de 
hele wereld verspreid. Een klein 

geheimpje wil ik hier wel met U 
delen. In Nederland is het mijn 
vrouw Gilah geweest die het ini-
tiatief heeft genomen om ook hier 
een grote Menora in het openbaar 
aan te steken. Nadat ze gehoord 
had dat er in Duitsland een grote 
Menora werd aangestoken, be-
sloot ze dat Nederland niet kan 
en mag achter blijven. Zo is de 

eerste grote Menora in Nederland 
in Amsterdam Buitenveldert tot 
stand gekomen. Sindsdien heeft 
dit initiatief zich als een olievlek 
over heel Nederland verspreid en 
wordt er nu in tientallen plaatsen 
in Nederland een grote Menora 
aangestoken. Eerst waren men-
sen en (Joodse) gemeentebestu-
ren nog huiverig, maar nu zien 
we dat het een algemeen geaccep-
teerd fenomeen is, waar jaarlijks 
honderden mensen naar toe ko-
men. Daarmee is Chanoeka bijna 
een algemeen feest geworden van 
de overwinning van het licht op de 
duisternis. Chanoeka sameach.

JaGDaF was afgelopen oktober op de Dag 
van de Groninger Archieven aanwezig 
met een eigen stand.

Stand JaGDaF

Daarom is ook het belangrijk-
ste element van de viering van 
Chanoeka een spirituele vie-
ring, d.m.v. het aansteken van 
de lichtjes van de Menora.

Er zijn plannen voor een herinne-
ringsmonument voor de Joden die 
in de Tweede Wereldoorlog werden 
weggevoerd bij het hoofdstation 
van Groningen en bij het station 
in Haren. Het initiatief komt van 
de Stichting Oorlogs- en Verzets-
centrum Groningen, Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork en de 
Stichting 4 en 5 mei.

Herinneringsmonument 
Groningen
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Het was een grote verrassing voor 
Wout van Bekkum dat zijn 65ste 
verjaardag gemarkeerd zou wor-
den met de publicatie van een 
feestelijke bundel The Poet and 
the World (zie JaGDaF 148, blz. 
4). Wel vond hij het verdacht dat 
zijn buitenlandse collega’s, allen 
behorende tot een groep weten-
schappers die zich bezighoudt 
met middeleeuwse Hebreeuwse 
poëzie, hem om een geschikte da-
tum vroegen voor het volgende 
congres.
Wout van Bekkum en taal horen 
bij elkaar. Hij noemt zichzelf een 
‘talenman’. Hij is van mening dat 
kennis van een vreemde taal de 
ultieme sleutel is voor begrip tus-
sen mens en medemens. 
Velen onder de lezers van JaGDaF 
zullen Wout van Bekkum kennen 
van talrijke voordrachten over 
een keur van onderwerpen betref-

Wout van Bekkum
een goocheme jongen van het platteland

door Tea G. Rienksma

fende het Jodendom. Hij heeft het 
vermogen om ingewikkelde on-
derwerpen op een boeiende wijze 
toegankelijk te maken. De combi-
natie taal en middeleeuwse He-
breeuwse poëzie is waarschijnlijk 
minder bekend en maakt nieuws-
gierig.

Geboeid door vreemde talen
Ik zoek hem op in zijn werkka-
mer in het Harmoniegebouw. 
Een enorme landkaart van het 
Midden-Oosten hangt achter zijn 
bureau. Recht tegenover zijn bu-
reau hangt een foto van zijn eer-
ste leermeester, de hoogleraar 
prof. dr. J.H. (Hans) Hospers van 
het vroegere Instituut voor Semi-
tistiek en Archeologie van het Na-
bije Oosten. In 1972 kwam Wout 
aan als zijn enige student. “Ooit 
dacht ik erover om leraar Engels 
te worden om in mijn levenson-

derhoud te kunnen voorzien of an-
ders misschien als psychiatrisch 
verpleegkundige. Dat kwam door 
mijn vader die mij een vakantie-
baantje bezorgde als hulpbroeder 
in Zuidlaren en Assen. Maar ik 
was vanaf mijn jeugd een enorme 
lezer. Zo had ik op een gegeven 
moment vrijwel alle boeken uit de 
dorpsbibliotheek van Vlagtwedde 
gelezen. Dan moest ik wachten 
totdat er een voor mij leeswaar-
dig boek was aangeschaft. In 
1966 ging ik naar het gymnasium 
in Stadskanaal en werd daar in-
tensief vertrouwd gemaakt met 
Grieks en Latijn. Voor mijn ple-
zier kocht ik voor heel weinig geld 
bij tweedehands boekwinkels in 
Groningen boeken in vreemde 
schriften (Hebreeuws, Arabisch, 
Sanskriet). Die letters fascineer-
den me enorm. Het is mijn moe-
der geweest die meende dat ik die 
talen moest gaan studeren!

Hebreeuwse gedichten
Bij puur toeval vond ik bij boek-
winkel de Slegte een Duits 
boek over gedichten uit de mid-
deleeuwse synagoge van ene  
Leopold Zunz. Nog nooit had ik 
van die man gehoord. In 1977 
ging ik een jaar in Jeruzalem stu-
deren en volgde daar colleges over 
Joodse poëzie waarin het werk 
van Zunz een grote rol speelde. 
Toen koos ik dat als onderzoeks-
thema voor de rest van mijn leven. 
In de Middeleeuwen waren veel 
voorzangers tegelijk dichters. Zij 
componeerden voor iedere sjab-
bat nieuwe liederen, zoals Bach 



6 JaG20 december 2019 jaargang 32 nummer 4

JaGDaF

die in zijn Leipzig-periode voor 
iedere zondag een nieuwe cantate 
schreef. Sommige van die liederen 
worden nog steeds in sjoel gezon-
gen.” Wout loopt naar zijn boe-
kenkast en pakt een siddoer (ge-
bedenboek) voor Pesach en wijst 
op een deel van de Hebreeuwse 
tekst, waarvan de eerste letters 
onder elkaar de naam van de 
dichter aangeven. “Die dichters 
waren zich bewust van hun eigen 
kunnen en wilden zo hun faam 
verspreiden. In Nederland ben ik 
één van de weinige onderzoekers 
op dit gebied. Gelukkig heb ik in 
de hele wereld (Duitsland, UK, 
USA en vooral Israël) collega’s die 
in hetzelfde vakgebied bezig zijn 
en elkaar stimuleren en inspire-
ren.”

Eerbetoon aan Saul van 
Messel, de dichter uit Win-
schoten
Die internationale groep weten-
schappers maakt deel uit van de 
European Association for Jewish 
Studies. Wout vertelt over de ont-
staansgeschiedenis van deze club. 
“In de zeventiger jaren van de vo-
rige eeuw wilde de Amerikaanse 
hoogleraar Jacob Neusner de Eu-
ropese wetenschappers bij elkaar 
brengen in Joodse studies. Ik was 
toen student en was getuige van 
de oprichting van deze grote or-
ganisatie. Nu telt de Association 
zeker 1500 wetenschappers uit 
heel Europa.” Wout werd na zijn 
afstuderen student-assistent. Hij 
gaf toen al een taalcursus Modern 
Hebreeuws op de Volksuniversi-

teit. Begin jaren tachtig werd hij 
docent voor Rabbijns- en Middel-
eeuws-Hebreeuws en begon zijn 
proefschrift te schrijven. In 1988 
is hij gepromoveerd en wijdde zijn 
boek aan de Groningse dichter 
Saul van Messel, pseudoniem van 
de historicus Jaap Meijer, evenals 
hijzelf geboren in Winschoten. In 
2007, bij de presentatie van de 
biografie over Jaap Meijer van de 
hand van Evelien Gans z.l., las hij 
enkele Groningse gedichten voor. 
Als kind al las hij die in de Win-
schoter Courant, vaak op 4 mei. 
Die in zijn proefschrift vond hij de 
meest passende bij zijn promotie-
onderzoek:

‘bron van mijn ontroeringen’

vrouger, vogelwaaide,
’t òl gezang zet die in ’t zoad,
geluudn gonzn as gelaaide,
sjoele slagt de moat

Saul van Messel was altijd 
‘zuuneg met woordn’, heel Gro-
nings! Wout: “In deze vier regels 
probeert hij iets weer te geven van 
de sfeer in en om de oude sjoels 
van het Groningse platteland. 
Het is net of die gezangen nog 
steeds over de velden klinken.”

Relatie Jodendom - Islam
Wout geeft met veel plezier col-

lege. Inmiddels is het onderwijs 
meer op het moderne Midden-
Oosten gericht. “Er is veel behoef-
te aan experts op dit gebied; stu-
denten komen gemakkelijk aan 
de slag.” Wout is hoogleraar van 
deze opleiding in Groningen sinds 
2000. Het team is jong en houdt 
zich bezig met geschiedenis, poli-
tiek, religie en cultuur. Opvallend 
is de ruimte voor Jodendom en Is-
lam, Arabische landen en Israël, 
Arabische taal naast Hebreeuws. 
De combinatie is zeldzaam tegen-
woordig. Al in de 19e eeuw waren 
juist Joodse geleerden onderzoe-
kers van Islam. Grote namen zijn 
Abraham Geiger en Ignác Goldzi-
her. In de 20e eeuw was het werk 
van Shlomo Dov Goitein baanbre-
kend. Intussen heeft Wout zich 
aan de Nederlandse vertaling van 
Maimonides’ Gids der Dwalenden 
gezet want die bestaat nog niet. 
De klus kon wel eens tien jaar du-
ren maar is een mooie invulling 
van zijn tijd na pensionering in de 
zomer van 2020. Hij is van plan er 
een mooie en toegankelijke uitga-
ve van te maken en ontvangt nu 
al regelmatig uitnodigingen om 
over Maimonides te praten. Wij 
wensen hem tot 120 jaar!

In de Middeleeuwen waren 
veel voorzangers tegelijk 
dichters. Zij componeerden 
voor iedere sjabbat nieuwe 
liederen,.......
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Het is bekend, dat de destijds 
Hongaarse stad Maramarosszi-
get, (het huidige Sighetu Marma-
tiei, nu behorend tot Roemenië) in 
de Joodse wereld een beroemde 
plek is. We weten dit ook van Elie 
Wiesel, de Nobelprijswinnaar die 
in deze stad geboren is. 
Het Hongaarse chassidisme vond 
haar oorsprong in deze stad, waar 
het door de ultra-orthodoxe rab-
bijnse familie Teitelbaum in de 
19e eeuw werd geïntroduceerd. 
Omdat er nooit pogroms geweest 
waren, was het aantal Joden in 
deze stad altijd hoog, tot aan de 
Holocaust. Er waren acht grote 
synagoges en zestien kleinere ge-
bedshuizen. De begraafplaats van 
de familie Teitelbaum was voor 
Chassidische Joden een bede-
vaartsoord geworden. De afstam-
melingen van de Chassidische 

Opmerkingen over een Hongaars-Nederlandse muziekcarrière

Géza Frid (1904-1989)
door Lena Egyed

families komen hier verschillende 
keren per jaar bijeen. In de stad 
en de omliggende dorpen woon-
den Hongaren, Joden, Roethenen, 
Roemenen en het religieuze palet 
was kleurrijk, Joods, Katholiek, 
Roemeens Orthodox.
Tegen deze achtergrond werd 
Géza Frid, een belangrijke figuur 
in de Hongaarse en Nederlandse 
muziekgeschiedenis, in 1904 in 
een Joodse familie geboren. Zijn 
familie behoorde niet tot de Or-
thodoxe of Chassidische Joodse 
gemeenschap. Ten tijde van zijn 
geboorte was de familie namelijk 
al geassimileerd. Als kind ontwik-
kelde hij een sterke afkeer van de 
nadrukkelijke aanwezigheid van 
Chassidiem, de extreme religiosi-
teit die in de stad overheerste, en 
toen hij een jaar of 6, 7 was deed 
hij de volgende uitspraak:”..wie 
aan god gelooft, gelooft niet aan 
zichzelf.”1 
Het was een impulsief onderbuik-
protest, voortkomend uit volsla-
gen onwetendheid: “In elk geval 
was ik vervuld van allerlei protes-
ten, en ofschoon ik niets van theo-
logie of sociologie en ook nog niets 
van de bijbel of de Torah afwist, 
voelde ik als kind van zes of zeven 
al met een intuïtieve zekerheid, dat 
dit overdreven godsdienstig gedoe 
niet meer op zijn plaats was.”2

Over bedevaarten en geloof ge-
sproken, de vader van Géza Frid 
had in 1910 besloten zijn muzi-
kale wonderkind, nadat Géza zijn 
eerste jaar van de lagere school 
had afgesloten, mee te nemen op 

een pelgrimage naar een ander 
zeer beroemd wonderkind. Er wa-
ren vele bijzondere ontmoetingen 
in Frids leven, inclusief deze bij-
zondere pelgrimage en hij schreef 
er in 1976 over in een boek met de 
titel Oog in oog met... In navolging 
van de Tolstojanen rond de eeuw-
wisseling, bezochten zij Tolstoj 
in Yasnaya Polyana. Het motief 
voor deze reis en het nemen van 
de risico’s waren niet duidelijk, 
daar zijn vader noch een religi-
euze, noch een politieke drijfveer 
had. Hij was zelfs niet geïnteres-
seerd in literatuur. In weerwil 
van dit alles aanvaardde hij alle 
financiële en fysieke wisselval-
ligheden van de reis. “Wij waren 
dan ook zowat drie weken onder-
weg: per trein, met paard en wa-
gen, en ook vaak ( als er een brug 

Chassidische Jood
Máramarossziget, 1907 

foto fortepan.hu 

Géza Frid als wonderkind, 1911 
foto gezafrid.eu



8 JaG20 december 2019 jaargang 32 nummer 4

JaGDaF

kapot was of bij voorbeeld aan de  
Russische grens) te voet. Het was 
een snikhete zomer en de wegen 
waren ontzettend stoffig.”3 Frid 
had slechts een vage herinnering 
aan dit bezoek: “Ik zie een oude 
moujik met een lange baard voor 
mij, die sterk naar eau de cologne 
ruikt. Ik zie mezelf aan een zeer 
lange vleugel zitten spelen.”4 ”Ik 
moest iets voor hem spelen. Plotse-
ling ging Tolstoj zelf aan de vleu-
gel zitten en speelde een thema, 
dat ietwat Wagneriaans aandeed 
en waarop ik moest improvise-
ren.”5

De pelgrimage was van wezenlijk 
belang voor Géza Frids muzikale 
carrière omdat de vader aan Tol-
stoj had moeten beloven in zijn 
zoons muzikale ontwikkeling te 
investeren. De belofte werd inge-
lost: het gezin verhuisde in 1912 
naar Budapest en Frid studeer-

de bij de meest vooraanstaande 
musici: piano bij Béla Bartók en 
compositie bij Zoltán Kodály aan 
de Franz Liszt Muziekacademie 
in Boedapest. Hij voltooide zijn 
studie in 1924. Later, ver weg van 
zijn vaderland, maakte hij zich 
nooit los van zijn muzikale wor-
tels die allereerst verbonden zijn 
met zijn docent compositie, Zol-
tán Kodály, en zijn ervaringen als 
kind in Maramarossziget. Zowel 
de Hongaarse volksmuziek als de 
klezmer traditie zijn verwerkt in 
zijn rijke oeuvre, dat meer dan 
honderd werken omvat. De Pas-
sacaglia van The Trio, gecompo-
neerd voor piano, viool en cello 

(op. 27, 1947) is een goed voor-
beeld van het gebruik van ele-
menten uit de Hongaarse volks-
muziek, en het 1ste Strijkkwartet 
(op. 2, 1926) bevat ook klezmer 
motieven als muzikale sporen 
van Joodse identiteit.6 Twee jaar 
na het beëindigen van zijn stu-
die maakte hij als pianist in 1926 
concerttournees door Europa. Zijn 
werk werd uitgevoerd in Londen 
en Boedapest en tussen 1927 en 
1929 maakte hij tournees met 
de reeds beroemde violist Zoltán 
Székely (1903-2001), Bartóks ka-
mergenoot en eerste vertolker van 
verscheidene van Bartóks werken 
in Europa.

Gedurende het concert tournee 
met Székely had Frid nog een 
speciale ontmoeting: ze gaven in 
1929 een concert in de residentie 
van Mussolini in Rome. In die tijd 
werd het parlementaire systeem 
in Italië ontbonden en de dicta-
tuur  volledig gevestigd. Frid was 
enigszins huiverig voor de ont-
moeting: “Ik schrok ervan: een dic-
tator in levende lijve van dichtbij 
te ontmoeten, wat had ik daarmee 
te maken?”7 Ze voerden o.a. werk 
uit van Leone Sinigaglia, Joseph 
Jongen, Joan Manén en Bartók. 
Mussolini “...gaf commentaar op 
de muziek, als ook op de uitvoering 
der gespeelde stukken; zijn opmer-
kingen ofschoon op doorsnee-ama-
teur niveau, waren scherp en goed 
geformuleerd.”8 Mussolini vertel-
de de gastspelers ook dat hij zelf 
op amateur niveau viool speelde. 
Hij voegde er aan toe dat hij in 

Zowel de Hongaarse volksmu-
ziek als de klezmer traditie 
zijn verwerkt in zijn rijke 
oeuvre, dat meer dan honderd 
werken omvat.

Géza Frid en Zoltán Kodály 1966 foto gezafrid.eu
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zijn jeugd vioolles had gehad en 
dat hij nog iedere dag een half uur 
viool studeerde. Toen dat bekend 
werd ontving hij als geschenk 
honderden violen: ”die liggen op 
het ogenblik op het Statione Ter-
mini ( het C.S. van Rome) in twee 
of drie wagons opgeborgen’, zei hij 
lachend en hij was van plan deze 
aan jonge talentvolle violisten ten 
geschenke te geven. Dit was de eer-
ste en vermoedelijk ook de laatste 
keer in mijn leven, dat ik het edele 
instrument niet in zijn kwaliteit, 
maar als wagonlading heb horen 
aanduiden.”9

Op 25 jarige leeftijd vestigde 
Géza Frid zich in Nederland en 
woonde hier 64 jaar tot het einde 
van zijn leven (1989). Tijdens zijn 
leven in Nederland was hij een 
wereldberoemd pianist geworden, 
een gerespecteerde componist en 
een kosmopoliet die zeven talen 
sprak.

Met de opkomst van het nazisme 
was zijn Joodse identiteit, die in 
normale tijden geen belangrijke 
rol speelde, belangrijker gewor-
den. Frid had zijn Hongaarse pas-
poort behouden zolang het niet 
gevaarlijk was. Toen het echter 
wel dreigend werd vanwege de 
Hongaarse Joodse wetten en de 
gevolgen daarvan, deed hij af-
stand van dit document. Door dit 
te doen leefde hij tijdens de oor-
log als statenloze Jood, zonder het 
recht om muziek uit te voeren. Hij 
stelde zichzelf de vraag:”Waarom 
heb ik me als jood aangemeld, toen 

de Duitse bezetter in Nederland de 
jodenwetten invoerde?”10 Hij had 
geen Nederlands paspoort, hoe-
wel hij al 10 jaar eerder het Ne-
derlandse staatburgerschap had 
aangevraagd. Tijdens de bezet-
ting van Nederland, maakte hij 
deel uit van het kunstenaarsver-
zet, vervalste documenten om an-
deren te redden. In 1948 verkreeg 
hij het Nederlandse staatsburger-
schap.

De rijke erfenis van Géza Frid, 
vertegenwoordigd door zijn zoon, 
Arthur Frid, alsmede de Géza 
Frid Stichting en het verloop van 
zijn carrière zijn terug te vinden 
op internet: https://gezafrid.eu

Noten
1. Géza Frid, In tachtig jaar de wereld 

rond, Strengholt’s Boeken, 1984, 
pag. 7

2. Géza Frid, Idem, pag. 8-9
3. Géza Frid, Oog in oog met...Uitg. 

Heuff, 1976, pag. 6
4. Géza Frid, idem, pag. 7
5. Géza Frid, idem, pag. 9.
6. Anna Dalos: Modernitás és 

Melankólia. Farkas Ferenc és Frid 
Géza műveinek új felvételeiről. 
Muzsika, 2011 szeptember; Anna 
Dalos, Identitás-keresés, ön-
meghatározás és modernizmus 
Kodály és Bartók tanítványainak 
pályakezdő műveiben (1925–
1932) In Katalin Neumer (ed.): 
Identitások és médiák I. MTA BTK 
Filozófiai Intézet-Gondolat kiadó, 
2015, p. 245.

7. Géza Frid, Oog in oog met..Uitg. 
Heuff, 1976, pag. 28

8. Géza Frid, idem, pag. 30
9. Géza Frid, idem, pag. 31
10. Géza Frid, In tachtig jaar de wereld 

rond, Strengholt’s Boeken, 1984, 
pag. 72.

 
Lena Egyed (1954),afkomstig uit Boe-
dapest, publiceerde over de geschiede-
nis van muziek en literatuur. Werkte 
als redacteur voor het Joodse cultu-
rele tijdschrift Múlt és Jövő (Past and 
Future);was redacteur bij de uitgeve-
rij van de Hongaarse Academie van 
Wetenschappen, was redacteur van 
Hongaarse Encyclopedia (18 delen) en 
auteur van meer dan 100 encyclopedi-
sche artikelen.

Plannen voor een monu-
ment in Delfzijl voor de 
Joodse slachtoffers uit 
Delfzijl
Van het rijke Joodse verleden van 
Delfzijl is niet veel meer over. 
Slechts een plaquette bij het sta-
tion herinnert aan de Joden van 
Delfzijl en een monumentje in het 
gemeentehuis. 
Nu is het initiatief genomen door 
de werkgroep 4 mei Delfzijl Cen-
trum voor een monument op de 
plek van de voormalige synagoge 
van Delfzijl, waarop de namen 
komen van alle Joodse slachtof-
fers van de Tweede Wereldoorlog. 
Noodzakelijk, vindt men, gezien 
komend jaar 75 jaar bevrijding.



10 JaG20 december 2019 jaargang 32 nummer 4

Het Jodendom en ik
Interview met Irene Sperber

door Mirjam Dopheide

Een bijzonder verhaal
Tegenover me zit Irene, een 
tengere, levendige en beweeg-
lijke vrouw. In haar woonkamer 
staan en hangen familiefoto’s, 
waaronder enkele van haarzelf 
als klein meisje en een trouw-
foto van haar ouders. Achter die 
foto’s zit een bijzonder verhaal 
en dat is ook de reden dat ik bij 
haar ben. Irene praat vrijuit over 
haar geschiedenis. Over haar 
ouders Anna Chlebowski en 
Gerhard Sperber, Duitse vluch-
telingen die elkaar in het Werk-
dorp van de stichting Joodse Ar-
beid in de Wieringermeerpolder 
leerden kennen. Ze trouwden in 
1942 en gingen daarna op diver-
se plekken in onderduik. Irene 
werd een jaar later in Renkum 
geboren en is met haar moeder 
door het verzet naar Hoogeveen 
gebracht. Daarna werd ze via 
Dorkwerd naar Wierumerschouw 
overgebracht en daar, als baby 
van drie maanden, opgenomen 
door de gereformeerde familie 
Croeze-Schuitema. Irenes ouders 
vluchtten naar Frankrijk en slo-
ten zich daar aan bij het verzet. 
Haar moeder is nog eenmaal te-
ruggereisd om haar dochtertje te 
zien, maar het verzet weigerde te 
vertellen waar Irene verbleef: dat 
was te gevaarlijk. Beide ouders 
werden in 1944 in Parijs gearres-
teerd en gedeporteerd. Ze over-
leefden de kampen niet.
Na de oorlog wilde Leo Chlebows-
ki, broer van haar moeder, Irene 
laten overkomen naar Israël om 
haar in de Joodse traditie op te 

voeden. Hij had toen zelf nog geen 
gezin. Dat leidde tot een rechts-
zaak: de familie Croeze wilde  
Irene bij zich houden en adop-
teren. De uitspraak was in het 
voordeel van de Croezes, maar de 
rechter bepaalde wel dat zij aan 
Irene, toen drie jaar, de trouwfoto 
van haar echte ouders moesten 
laten zien, haar vertellen dat ze 
Joods was én dat Irene haar ei-
gen voor- en achternaam moest 
houden. Die foto was dankzij het 
verzet bewaard gebleven.

Groeiend besef van 
vervreemding
Hoe was het om als driejarig kind 
ineens een foto te zien en een ver-

haal te horen over je afkomst, 
die zo anders was dan die van 
de mensen om je heen? “Ik her-
inner me nog heel goed dat er 
op dat moment, bij het zien van 
de trouwfoto van die twee blije 
jonge mensen ineens iets in mij 
openbrak: wat zijn ze mooi en 
lief. Dat gevoel koesterde ik en 
als niemand het zag drukte ik 
die foto tegen me aan. Ik was an-
ders en voelde me anders, maar 
ik kon hier met geen mogelijk-
heid over praten. En wat ‘Joods-
zijn’ betekende wist ik ook heel 
lang niet, ik voelde alleen dat 
het met angst en gevaar te ma-
ken had. Joden waren blijkbaar 
slechte mensen, want die moes-
ten dood. Toen een vriendinne-
tje eens zei, “Ik wou niet graag 

Joods zijn”, antwoordde ik, “Ik wil 
het ook niet zijn.”
Irene kreeg, net als de andere 
kinderen in het gezin Croeze, een 
protestantse opvoeding en ging 
in Aduard naar de kerk en naar 
school. Wat hield haar overeind 
in die verwarrende tijd? “Er was 
een zinnetje in de Kinderbijbel 
dat veel voor me betekende: Jezus 
houdt van álle kinderen. Maar 
naarmate ik ouder werd, werd het 
gevoel van vervreemding sterker 
en groeide het besef dat ik uit een 
ander volk kom en dat ik me daar 
verbonden mee voelde. Ik kocht 
een kettinkje met een davidster-
retje dat ik stiekum onder mijn 
kleding droeg. Ik ging er boeken 
over lezen en ook dat deelde ik 
met niemand. Het onderwerp van 
mijn afkomst en identiteit lag 

Irene Sperber 
Ik was anders en voelde me  

anders, maar ik kon hier met geen 
mogelijkheid over praten.
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zeer gevoelig. Ik kon en durfde 
me niet te uiten, het zou kun-
nen lijken of ik niet dankbaar 
was. Je zou kunnen zeggen 
dat ik daardoor geen funda-
ment had, mijn identiteit was 
gebouwd op drijfzand. Ik deed 
wat er van me verwacht werd, 
trouwde omdat het zo hoorde 
en kreeg twee zonen. Maar on-
dertussen had ik geen idee hoe 
ik eigenlijk moest leven, wie ik 
was en hoe ik zelf in elkaar zat. 
En geleidelijk ging het steeds 
slechter met me, ook al hield ik 
vol dat ik geen problemen had. 
Een maatschappelijk werkster 
van de Stichting ‘40-‘45 liet 
zich daar niet door weerhou-
den en bleef geduldig komen: zij 
zag wat er met mij aan de hand 
was. Uiteindelijk ben ik jarenlang 
door deskundige mensen liefdevol 
begeleid bij het verwerken van 
mijn geschiedenis, mijn afkomst, 
het verdriet en bij het vinden van 
mijn eigen identiteit. Vooraf werd 
ik gewaarschuwd dat het een 
lange en zware weg zou zijn, met 
hard werken. Maar het moest en 
al wist ik niet waar ik aan begon, 
ik heb het gedaan en achteraf ge-
zien is dat mijn redding geweest.”

Verbondenheid met Joodse 
identiteit
Op de vraag wat haar Joodse 
identiteit nu voor haar betekent, 
vertelt Irene dat ze nog steeds lid 
is van de kerk en zich deel voelt 
van die gemeenschap. Ze gaat 
ook op feestdagen naar sjoel. “Ik 
heb het gevoel gehad dat ik tus-

sen die twee moest kiezen: het 
is het één of het ander. Toen ben 
ik ook een hele tijd niet naar de 
kerk gegaan. Maar ik miste het. 
Ik ben er van kleins af aan mee 
opgegroeid, daar heb ik vrienden 
en in die gemeenschap voel ik 
me thuis. Toen een vriendin me 
na verloop van tijd vroeg of ik 
weer eens meeging, hoefde ik er 
niet over na te denken en heb ik 
dat gedaan en ben ik dat blijven 
doen. Ik voel tegelijkertijd ook 
heel sterk dat ik de geschiedenis 
van mijn voorouders, mijn familie 
en mijzelf met mij meedraag. Ik 
ben trots op mijn ouders, die het 
aandurfden om uit Duitsland te 
vluchten. Mijn moeder was toen 
een jong meisje van 17 en had in 
1938 na de Kristallnacht de moed 
om zonder haar ouders naar Ne-
derland te gaan. Ze nam haar 

jongere broertje en zusje met 
zich mee en zette ze allebei op 
de boot naar Engeland, waarna 
ze naar Palestina vertrokken. 
Dat getuigt van kracht. Ook de 
Joodse identiteit zit diep in mij, 
daar ben ik mee verbonden en 
dat betekent veel voor me.
Hoe het nu met mij gaat? Het 
gaat goed. Ik kan nu zien dat 
het verleden mij heeft gemaakt 
tot wie ik nu ben, waarbij ik in 
staat ben mijn eigen roots te 
verbinden met alles wat daar bij 
gekomen is.”

Mirjam Dopheide is lid van het be-
stuur van JaGDaF

Trouwfoto ouders Irene Sperber
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In deze bijdrage bespreek ik hoe 
de Dode Zeerollen onze blik op de 
Bijbel hebben veranderd en hoe 
deze Joodse tekstvondsten van 
meer dan 2000 jaar geleden ons 
kunnen inspireren om oog te krij-
gen - of te houden - voor de open-
heid van de Heilige Schrift.1 

De Dode Zeerollen, tussen 1947 
en 1956 gevonden in elf grotten 
in en nabij Qumran, zijn zonder 
twijfel een van de grootste tekst-
vonden in de geschiedenis. Het 
belang van deze handschriften 
voor ons begrip van het ontstaan 
en de overlevering van de Bijbel 
is amper te overschatten. Zij zijn 
zo’n 1000 jaar ouder dan de eerste 
Hebreeuwse tekst van de volledi-
ge Bijbel- de Codex Leningraden-
sis uit 1008. Bovendien vallen ze 
vanuit christelijk perspectief pre-
cies tussen het Oude en Nieuwe 
Testament in, zodat ze ons inzicht 
geven in de Joodse omgang met 
de Bijbel in de tijd waarin de Bij-
bel ontstond.

Wie een hedendaagse Bijbel 
openslaat, vindt daarin telkens 
dezelfde boeken. Deze boeken 
zijn bovendien telkens even 
lang en hebben dezelfde tekst 
- in elk geval in Bijbels van de-
zelfde oplage. Deze drie zaken 
- een vastomlijnde inhoud (een 
canon), een vaste omvang en 
een vastgestelde tekst - speel-
den geen rol in hoe de auteurs 
en verzamelaars van de Dode 
Zeerollen omgingen met hun ge-
zaghebbende teksten.

Schrijvers en teksten
Schrijvers speelden een promi-
nente rol in het ontstaan en de 
overlevering van onze Bijbel. We 
weten weinig over Joodse schrij-
vers: noch in de Bijbel zelf, noch 
in de vroeg-Joodse literatuur wor-
den ze vaak genoemd. Een uitzon-
dering is Baruch. In Jeremia 36 
krijgt hij van Jeremia de opdracht 
de woorden van de profeet in een 
boekrol op te schrijven. Wanneer 
koning Jojakim deze rol ver-
brandt, neemt Baruch een nieuwe 
rol en schrijft daar ‘alles in wat 
Jeremia hem dicteerde, alles uit 
de boekrol die koning Jojakim 
van Juda had verbrand. Boven-
dien werden er veel woorden van 
gelijke strekking aan toegevoegd’ 
(Jer 36:32 NBV).
Deze laatste zin laat zien dat 
schrijvers niet slechts kopiisten 
waren. Wanneer zij teksten kopi-
eerden, voelden ze de vrijheid om 
hun eigen woorden aan de tekst 
toe te voegen. De Dode Zeerollen 

De Dode Zeerollen en de openheid van de Bijbel
door Bärry Hartog

laten zien hoe ze dat deden. Ik 
geef twee voorbeelden. 
In Deut 32:8 lezen we in de mees-
te Nederlandse vertalingen dat 
God de grenzen van alle volken 
bepaalde ‘naar het aantal naza-
ten van Israël.’ Deze vertaling 
is gebaseerd op de Masoretische 
Tekst: de traditionele tekst van de 
Hebreeuwse Bijbel, die bewaard 
is gebleven in handschriften uit 
de vroege Middeleeuwen. Een 
Qumranhandschrift (4QDeutj) en 
de Septuaginta- de Griekse ver-
taling van de Hebreeuwse Bijbel 
uit de 3de eeuw voor de gewone 
jaartelling - bieden hier een an-
dere lezing: ‘zonen van God.’ De 
Qumranlezing is in dit vers oor-
spronkelijk: een latere schrijver 
heeft de lezing ‘zonen van God’ 
veranderd in ‘zonen van Israël’ 
vanwege de mythische en moge-
lijk polytheïstische connotaties 
van de oorspronkelijke term. Het 
overschrijven van de Bijbeltekst 
was dus een creatief en open pro-

ces, waarbij schrijvers de vrij-
heid ervoeren om zich de geko-
pieerde tekst eigen te maken 
en te verbinden met hun eigen 
theologische opvattingen.

Dit blijkt ook uit de verschil-
lende handschriften van het 
boek Jeremia die in de Qum-
rangrotten zijn gevonden. Uit 
de oudheid zijn van Jeremia 
een korte versie en een langere 
versie bekend. Het bijzondere 
aan de Qumrancollectie is dat 
beide versies daar naast el-
kaar zijn gevonden. Dit beves-
tigt het beeld dat vroeg-Joodse  
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schrijvers creatief met hun tek-
sten gingen. Het was blijkbaar 
geen probleem voor twee verschil-
lende versies van hetzelfde Bijbel-
boek om naast elkaar te bestaan.

Canon en gebruiksgezag
Dit roept de vraag op naar het 
gezag van de Bijbel. Het gezag 
van de Bijbelse geschriften lag 
in deze tijd blijkbaar niet in een 
vastomlijnde tekst, maar waarin 
dan wel? Een belangrijke indica-
tie voor het gezag van deze ge-
schriften was het gebruik ervan: 
de twee vormen van Jeremia wer-
den waarschijnlijk op verschil-
lende manieren gebruikt. Beide 
waren gezaghebbend binnen de 
context waarin ze werden ge-
bruikt. Dit beeld wordt bevestigd 
door de Grote Psalmrol uit Qum-
ran. Deze rol (11QPsa) bevat enkel 
psalmen uit het derde, vierde en 
vijfde boek van het latere Masore-
tische Psalter. De volgorde van 
deze Psalmen verschilt ook van de 
Masoretische versie. Daarnaast 
bevat deze Psalmrol materiaal 
dat niet in onze Bijbels is terecht-
gekomen. Naast deze rol zijn ech-
ter in Qumran rollen gevonden 
die meer lijken op het Masore-
tische Psalter. Wetenschappers 
hebben dit verschil verklaard uit 
de verschillende doelen die deze 
rollen dienen: de Grote Psalmrol 
was waarschijnlijk een liturgi-
sche tekst, wat zijn afwijkende 
inhoud kan verklaren.2 Als alter-
natief kan dit handschrift worden 
gezien als een poging om Davids 
geschriften in één manuscript sa-

men te brengen. Hoe dan ook lijkt 
het erop dat het doel dat de Grote 
Psalmrol diende, verantwoorde-
lijk gehouden kan worden voor 
zijn inhoud. 
In de Tweede Tempelperiode - 
waarin de basis werd gelegd voor 
de Bijbel zoals wij die kennen - 
waren de Bijbelse geschriften dus 
‘open’ geschriften: hun lezers en 
schrijvers waren vrij om zich hun 
inhoud eigen te maken, toe te pas-
sen in hun eigen context en voor 
bepaalde doelen aan te wenden. 
In dit proces ontstonden tekstuele 
verschillen tussen verschillende 
Bijbelhandschriften, die niet als 
probleem werden ervaren, maar 
juist de veelzijdigheid van deze 
geschriften bevestigden.
Deze openheid van de bijbelse 
geschriften daagt ook ons uit om 
weer opnieuw over het gezag van 
de Bijbel na te denken. De Dode 
Zeerollen stimuleren ons om over 
Bijbelgezag na te denken als iets 
gradueels, wat afhankelijk is van 
de manier waarop bijbelse ge-
schriften worden gebruikt. Her-
vertellingen van bijbelse verha-
len - zoals kinderbijbels, maar 
ook een project als Guus Kuijers 
De Bijbel voor ongelovigen - zijn 
daarom niet slechts ‘uitleg’ van 
de Bijbel, maar bevestigen het 
gezag van de Bijbelteksten die ze 
herschrijven. De Bijbel wordt zo 

een meer open tekst: het gezag 
van Bijbelse geschriften is niet 
simpelweg gelegen in hun cano-
nieke status, maar in het feit dat 
ze telkens opnieuw worden be-
vraagd en bevestigd wanneer deze  
teksten gebruikt en uitgelegd 
worden. De Bijbel is een tekst 
die om telkens nieuwe vervullin-
gen, uitleggingen en toepassingen 
vraagt, waarbij geen enkele uitleg 
kan claimen het laatste woord te 
hebben. 

Noten
1. Dit artikel is een verkorte weer-

gave van de synagogelezing die 
ik op 10 oktober 2019 hield in de 
synagoge in Zuidlaren. Dank aan 
de classicale werkgroep Kerk en 
Israël Noord en haar voorzitter 
Jelle van Slooten voor de uitnodig-
ing om deze lezing te verzorgen.

2. Zie bijvoorbeeld Peter W. Flint, 
Dead Sea Psalms Scrolls and the 
book of Psalms (Leiden: Brill, 
1997)

Bӓrry Hartog is Postdoctoraal Onder-
zoeker aan de Protestantse Theologische 
Universiteit in Groningen. In zijn onder-
zoek richt hij zich op het vroege Joden-
dom (inclusief de Dode Zee rollen) in de 
context van Grieks-Romeinse wereld en op 
vroeg-joodse, vroeg-christelijke en Grieks-
Romeinse reisverslagen.

Deze openheid van de Bijbelse 
geschriften daagt ook ons uit 
om weer opnieuw over het gezag 
van de Bijbel na te denken.

JaGDaF
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Wie van falafel houdt, het gerecht 
dat in Israël de status van een na-
tionaal gerecht heeft, is bij FLFL 
aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat 
44 op het goede adres. Het wa-
ter loopt me in de mond als ik op 
een relatief rustig namiddaguur 
het kleine eethuis binnenstap om 
Jesse Huisman te interviewen, 
die sinds twee jaar menig hart, 
mond en maag in Groningen met 
zijn falafel blij maakt. Sabich en 
shakshouka kun je er ook eten. 
Binnen zitten drie gasten aan 
de ‘stamtafel’, een oude timmer-
manswerkbank die bijna de hele 
ruimte in beslag neemt. Twee an-
deren zitten op hoge krukken voor 
het raam te smullen. Later gaan 
zij weg en komen anderen binnen, 
onder wie een thuisbezorger in 
oranje kleding, die een telefoni-
sche bestelling afhaalt, want ook 
daar doet FLFL aan.
Jesse, mede-eigenaar van FLFL, 

Falafel, sabich en shakshouka 
in de Groninger binnenstad

door Tsafrira Levy

een vriendelijke man die jonger 
oogt dan zijn 35 jaar, laat me een 
theezakje kiezen voor mijn kop-
je thee en wacht op mijn eerste 
vraag.

Wie ben je, Jesse?
“Een Fries uit Heerenveen, geen 
Jood. Op mijn 18e ben ik juridi-
sche management en stedenbouw 
in Groningen gaan studeren, 
daarna heb ik 5 jaar voor de ge-
meente Tynaarlo gewerkt, tot ik 
erachter kwam dat kantoorwerk 
niet mijn ding is. Baan opgezegd, 
met mijn toenmalige Israëlische 
vriendin 5 jaar in Tel-Aviv ge-
woond, waar ik verschillende ba-
nen heb gehad, onder andere in 
de horeca. Bijna elke dag at ik 
daar falafel en humus. Mijn favo-
riete eethuis in Tel-Aviv? Mifgash 
ha’osher, letterlijk vertaald: ‘Het 
trefpunt van geluk’. Geleidelijk 
rijpte mijn besluit om in Gronin-

gen een eethuis te openen met 
falafel als boegbeeld. Dat heb ik 
gedaan, intussen weer vrijgezel, 
met mijn kompaan Daan Jochem-
son. Eerst hebben we een half 
jaar met een bakfietskraam op de 
markt gestaan. In maart 2018 be-
trokken we deze locatie en intus-
sen bedienen we door de week met 
andere ondernemers ook studen-
ten binnen het Foodcourt op de 
Zernike campus. FLFL is, behalve 
op maandag, alle dagen open van 
11.30-19.30 uur. In maart 2020 
hopen we een derde locatie te 
openen, in het nieuwe gebouw op 
de hoek van de Poelestraat en de 
Grote Markt, waar we met meer 
culinaire ondernemers tot laat in 
de nacht open zullen zijn. Er wer-
ken bij ons nu 14 studenten part-
time, op oproepbasis. Qua werk 
leren we hen het nodige en laten 
hen dan bijna alles zelf doen, van 
voorbereiden tot koken, bedienen, 
afrekenen en afwassen.”

Waarom falafel als boeg-
beeld?
“Omdat ik falafel erg lekker vind. 
Zelf eet ik dat elke dag hier. Aan 
dit vegetarische gerecht heeft 
ons eethuis zijn naam te danken 
(‘FLFL’, in transcriptie uit het 
Hebreeuws zonder de klinkers). 
In Israël eten alle subculturen 
dat graag, zowel Sefardische als 
Asjkenazische Joden en Pales-
tijnen. Het wordt op straat ver-
kocht en in restaurants, in pita-
brood of op een bord, met tahin en 
verse groente erbij. Oorspronke-
lijk komt dit gerecht uit Egypte. 

FLFL Groningen        foto Tsafrira Levy
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Christelijke Kopten hebben het 
halverwege het eerste millen-
nium (ngj) bedacht als vervan-
ging van vlees, voor de dagen dat 
christenen geen vlees mogen eten. 
Daar werd het trouwens meestal 
van gemalen tuinbonen (foel) ge-
maakt, In andere landen maken 
ze het van kikkererwten (humus). 
Je vormt balletjes van die pasta 
en frituurt ze in hete olie. Pletten 
en bakken doen sommigen ook.”

Foel komt in de Tanach voor 
(Samuel II 17:28, Ezechiël 4:9). 
Volgens sommigen geldt dat 
ook voor humus (Ruth 2:14). 
Wist je dat?
Hij schudt zijn hoofd en gaat 
verder met de geschiedenis. “Via 
Egypte bereikte de falafel de 
andere landen in het Midden-
Oosten. Het Libanees recept met 
kikkererwten in plaats van foel 
vormt de basis van de Israëlische 
falafel, misschien omdat een deel 
van de Irakese Joden overgevoe-
lig is voor tuinbonen (favisme).”

Van wie heb jij je recept? 
Jesse heeft het zelf uitgepro-

beerd. ‘Knap gedaan,’ zeg ik. 
“Ik denk dat ik maar één keer 
eerder zo’n lekkere falafel heb 
gegeten, lang geleden, bij De Pi-
ramide in de Poelestraat. Daar 
werd het toen naar een recept 
van de moeder van een Pales-
tijnse kennis van me gemaakt. 
Zou jij je recept met de lezers 
van JaGDaF willen delen?”
Dat wil Jesse wel. “Als ingredi-
enten gebruik ik kikkererwten, 
koriander, peterselie, ui, knof-
look en meer specerijen (die hij 
niet specificeert, TL). De in olie 
gefrituurde falafelballen stop ik 
in een wrap van standaard tortil-
ladeeg en dien ik op met humus, 
tahin, amba (Irakese oranje saus) 
en zhug (Jemenitische soort chi-
lisaus). Niet in pitabrood zoals in 
Israël en in Amsterdam, want in 
Groningen vind je geen goede pi-
tabakkers en de ingevroren pita’s 
uit Amsterdam vind ik niet zo lek-
ker.”

Jullie hebben hier qua  
gerechten niet heel veel keus. 
Waarom?
“Vanwege de ruimte (klein) en 

omdat Daan en ik geen of-
ficiëel koksdiploma hebben. 
We willen ook blijven waken 
over de verhouding prijs/kwa-
liteit.” Er wordt geen alcohol 
geserveerd, een bewuste keu-
ze, zo blijkt. Voor een alcohol-
vergunning zijn twee toilet-
ten nodig, een voor mannen 
en een voor vrouwen. Daar 
is echter helaas geen ruimte 
voor.

Wat vind je leuk aan culinair 
ondernemerschap? 
“Het eten dat ik maak en het feit 
dat ik alles in eigen hand kan 
houden. Het werk is afwisselend: 
ik begin ‘s ochtends rustig met 
voorbereiden terwijl ik naar mu-
ziek luister, dan gaan we open en 
is het koken, bedienen, sociaal 
verkeer, afrekenen, afwassen, 
administreren. Daan en ik staan 
intussen om en om in twee, straks 
drie en in de toekomst misschien 
meer locaties. Ik houd ook van het 
gemêleerde publiek dat hier komt 
eten, mensen van alle leeftijden, 
al vormen studenten de meerder-
heid, onder andere vanwege de 
nabijheid van universiteitsgebou-
wen. Onder hen zijn studenten 
van alle culturen uit het Midden-
Oosten. Soms komen ze hier zelfs 
met hun ouders die op bezoek 
zijn. Het grootste compliment dat 

Jesse: ....Ik houd ook van het gemê-
leerde publiek dat hier komt eten, 

mensen van alle leeftijden,....
foto Tsafrira Levy

foto: Wouter van den Berg
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ik dan krijg, is dat mijn falafel net 
zo goed smaakt als thuis.”

Komt met jullie klanten ook 
de politieke spanning binnen?
“Nee, we houden ons ver van de 
politiek. Je komt in FLFL eerder 
verbroedering tegen,- door de lief-
de voor hetzelfde soort eten - dan 
vijandigheid. In de bijna twee jaar 
dat we open zijn, is het maar één 
keer voorgekomen dat een Ne-
derlandse vrouw binnenkwam en 
vroeg of het een Israëlische fala-
feltent was. Toen ik zei dat ik in 
Tel-Aviv heb gewoond en daar 
van falafel heb leren houden, be-
gon ze me te bestoken met anti-
Israël retoriek. Ik liet me niet pro-

voceren en zij vertrok zonder iets 
te bestellen.”

Heb je zelf affiniteit met Is-
raël en met Joden?
“Israël heeft een plek in mijn hart 
vanwege mijn persoonlijke ge-
schiedenis. Dat heeft Friesland 
ook. Verder gaat het niet. Mijn 
zus is Joods geworden en met 
een religieuze Jood getrouwd. Zij 
houden zich aan de spijswetten. 
In feite is FLFL een koosjer eet-
huis, omdat we in onze recepten 
geen vlees- of melkproducten ge-
bruiken, maar we hebben geen 
kasjroet-certificaat.”

Heb je nog andere liefhebbe-
rijen?
“Ik heb weinig tijd voor andere 
dingen. In de winter ga ik op win-
tersport naar Oostenrijk en afge-

lopen zomer ben ik in Vietnam 
geweest, uiteraard met aandacht 
voor het eten daar. Ook in Gronin-
gen eet ik graag in restaurants. In 
de toekomst wil ik minder uren/
dagen werken, maar ik loop ook 
met het idee rond om een “hum-
museria” (humusrestaurant) te 
beginnen, dus of ik tijd voor iets 
anders vrij kan maken, is zeer de 
vraag. Het zij zo, voorlopig heb ik 
veel plezier in mijn werk.”

Tsafrira Levy (1951) komt uit Is-
raël, studeerde af in Groningen en 
heeft hier 36 jaar als psychothera-
peute gewerkt in de verslavings-
zorg. Daarnaast heeft ze vanaf 1997 
meerdere romans en dichtbundels 
in het Nederlands gepubliceerd.  
Zie ook www.Tsafriralevy.nl

Over boeken
door Erwin de Vries

Barbara Bul-
ten: De oorlog 
in mij 
De Joodse Ba-
ruch Kojocaru 
groeit op in Roe-
menië. Als de 
Duitsers tijdens 
de Tweede We-
reldoorlog zijn 

land binnenvallen, wordt de dan 
vijfjarige Baruch op weg naar 
een werkkamp gered en duikt hij 
onder. Na te zijn verraden, moet 

hij alsnog op transport. Door een 
ruilhandel kan Baruch het kamp 
in 1944 verlaten en hij belandt op 
een boot naar Palestina. Het schip 
wordt bij aankomst beschoten en 
naar Cyprus gestuurd. Na maan-
den mag Baruch alsnog naar het 
Beloofde Land. Maar in het vrije 
Israël en later in Amsterdam 
blijkt het leven ook niet altijd zo 
mooi. Hij begint een zoektocht 
naar zijn familie, de mensen die 
hem gered hebben en vooral naar 
zichzelf.

De oorlog in mij is een ontroe-
rend portret van een bijzondere 
man die ondanks de trauma’s van 
de Tweede Wereldoorlog altijd is 
blijven geloven in de liefde en het 
leven.
NB. Barbara Bulten was op 5 
november jl. in het kader van de 
Kristallnachtherdenking te gast 
bij boekhandel Godert Walter.

FLFL is per email bereikbaar: 
info@jessehuisman.nl

JaGDaF

www.Tsafriralevy.nl
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Moshi Hoffman: HOFFY’S, de 
joodse keuken

Topgerechten uit 
de Joodse keu-
ken. Het tradi- 
tionele Joodse 
restaurant Hof-
fy’s is al meer 
dan dertig jaar 
een begrip in de 
gastronomie. 

Sinds het veelbesproken bezoek 
van tv-chef Jeroen Meus aan de 
broers Hoffman voor zijn televisie-
serie Goed volk en de passage over 
de Hoffy’s in Mazzeltov (2017) is 
het Antwerpse restaurant in heel 
Vlaanderen en Nederland bekend. 
Het Jodendom heeft vele tradities 
en rituelen, ook in de keuken. Het 
gebruik om koosjer te eten is alom 
bekend, maar dat bij elk van de 
vele Joodse feesten telkens aparte 
gerechten horen, is minder wijd-
verbreid. De religieuze kalender 
bepaalt welke maaltijd op tafel 
komt. Zo zijn er de typische vis-
balletjes op de wekelijkse sabbat, 
latkes of aardappelkoekjes tijdens 
Chanoeka en de gevulde kool, pe-
pers en aubergines voor het Loof-
huttenfeest. Voor dit boek duiken 
de broers Hoffman in de rijke ge-
schiedenis van de Joodse rituele 
feestmaaltijden en schrijven ze 
hun familierecepten voor deze ge-
rechten neer, die van generatie op 
generatie werden overgedragen.
De recepten zijn ingedeeld in zes 
aparte hoofdstukken. Vijf ervan 
verwijzen naar Joodse feesten: 
Rosj Hasjana, Pesach, Soekot, 
Chanoeka en de wekelijks terug-

kerende Sjabbat. Daarnaast zijn 
er recepten uit de keuken van elke 
dag in het hoofdstuk Dagelijkse 
kost. Met verhelderende teksten 
van Marijke Libert en sfeervolle 
foto’s van Piet De Kersgieter.

Olga Tokarczuk: De Jacobs-
boeken

Olga Tokarczuk 
(Polen, 1962) is 
de belangrijkste 
Poolse schrijver 
van haar gene-
ratie en win-
naar van de No-
belprijs 2019. Ze 
schreef twaalf 

romans, waaronder De rustelozen 
uit 2007, dat in 2011 bij De Geus 
in vertaling verscheen. Hiervoor 
ontving ze de Nike-prijs (de be-
langrijkste literaire prijs van Po-
len) en onlangs de Man Booker 
International Prize. Bij De Geus 
verschenen verder van haar hand 
Oer en andere tijden (1998), Huis 
voor de dag, huis voor de nacht 
(2000) en De laatste verhalen 
(2008). Ook voor De Jacobsboeken 
ontving ze de Nike-prijs.

Door de ogen van de tijdreizende 
Joodse matriarch Jenta volgen we 
het leven van een controversiële 
sekteleider. Jacob Frank (1726-
1791) bekeerde duizenden Joden 
tot het frankisme, zijn eigen men-
gelmoesje van Joodse en chris-
telijke elementen. Hij kreeg een 
gevangenisstraf opgelegd toen be-
kend werd dat er orgieën plaats-
vonden onder het mom van religie. 

Tokarczuk beschouwt deze cha-
rismatische, mysterieuze figuur 
door de ogen van joden, moslims 
en christenen, van de mannen en 
vrouwen die hem bewonderden en 
degenen die hem haatten, en van 
die ene vrouw die hem als enige 
werkelijk leek te zien.

Paul Mendes-Flohr: Martin 
Buber: A Life of Faith and 
Dissent
N i e u w e , 
E n g e l s t a -
lige biografie 
van de grote 
Joodse den-
ker Martin 
Buber (1878 
- 1965). 
Paul Mendes-
Flohr is een autoriteit wat betreft 
Buber. Het boek is geschreven 
rond verschillende belangrijke ge-
beurtenissen uit het leven van Bu-
ber, zoals het plotselinge vertrek 
van zijn moeder toen hij drie jaar 
was. Een diep ingrijpend trauma, 
dat gedurende Bubers hele leven 
een stempel heeft gedrukt op zijn 
innerlijke leven en de grondslag 
vormt van zijn gedachten over de 
dialoog. In deze biografie plaatst 
de auteur Bubers leven en denken 
in de context van het intellectuele 
en culturele leven van het Duitse 
Jodendom, alsook in het wijdere 
verband van het Europese intel-
lectuele leven in de eerste helft 
van de twintigste eeuw. Versche-
nen in de serie Jewish Lives.

JaGDaF
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Afgelopen zomer kozen we ervoor 
onze vakantietijd te besteden aan 
uitstapjes. Uitstapjes waar je bui-
ten de vakanties om op de een of 
andere manier niet aan toe komt 
en die op het laatste moment 
om onduidelijke redenen niet 
door gaan. Een neveneffect van  
‘vakantie aan huis’ is dat je meer 
oog krijgt voor de nabije omge-
ving. In dit geval voor het Duitse 
stadje Emden, aan de andere kant 
van de Dollard, met de auto een 
zucht verwijderd van Groningen. 
We hebben prachtige synagogen 
van Jeruzalem, Venetië, Praag, 
Rome en Parijs gezien, in den 
vreemde naar oude Joodse wij-
ken en verborgen Joodse musea 
gespeurd, terwijl de geschiedenis 
van de Joodse gemeenschappen 
van Oost-Friesland, vrijwel naast 
de deur, ook bijzonder is en eeu-
wen teruggaat. Maar we ontdek-
ten ook dat er tot onze verrassing 
een langdurig innig contact heeft 
bestaan tussen de Joodse gemeen-
schappen van Oost-Friesland en 
de drie noordelijke provincies van 
Nederland. 

Opvallende namen
De Joodse begraafplaats van 
Emden is in het jaar 1703 
binnen de stadsmuren (!) 
aangelegd en is met meer 
dan 1100 graven de grootste 
in Oost-Friesland. Marranen 
uit het Iberisch schiereiland, 
die korte periode in Emden 
hebben verbleven, zouden de 
begraafplaats aan de plaatse-
lijke Joodse gemeente hebben 

Niet zomaar een Joodse begraafplaats in Emden
door Levi Bertrand de Jong

verkocht. Van een andere en veel 
oudere Joodse begraafplaats, dat 
buiten de muren van oude stad 
aan een kanaal gesitueerd was,  
zijn de resten naar de Bollwerk-
strasse overgebracht. 
We betraden de Joodse begraaf-
plaats, die gelegen is aan de rusti-
ge Bollwerkstrasse. Links aan de 
poort hangt een gedenkplaat ter 
nagedachtenis van de ‘frevelhafte’ 
('heiligschennende’ ) verwoesting 
van de grote synagoge van Emden 
op 9 november 1938.
Toen we langs de graven wan-
delden begon ons al snel iets op 

te vallen. Je zou op de grafste-
nen Duitse namen als Schönberg 
en Weiss verwachten, maar nee, 
veel grafopschriften bevatten na-
men als De Vries, Van der Walde, 
Visser, De Beer, Van der Berg, 
Bromet, De Haas, De Jonge, De 
Leeuw en Valk. Zo’n 320 graven 
zijn anoniem. Namen als Cohen, 
Wolff, Gans en Polak daargela-
ten, bevat het Nederlandse deel 
maar liefst 36% van de graven. 
Daar wilden we meer van weten! 

Een verrassende geschiedenis
In de 11e en 12e eeuw bestonden 
er buiten Friesland banden tus-
sen Friezen en Joden, en rond 
1350 moet in Oost-Friesland al 
permanente Joodse aanwezig-
heid zijn geweest. Zekere bronnen 
verhalen over een herkomst uit 
Italië en later uit het Rheinland. 
Al eeuwen verplaatsten de Joden 
van Noord-Nederland en Noord-
Duitsland zich naar elkaars land-
streken, vaak op de vlucht, meest-
al als gevolg van antisemitische 
agressie, armoede en verbanning. 
In de eerste helft van de 16e eeuw, 
ten tijde van de Duits-Roomse 

keizer Karel V en vervolgens 
van zijn zoon Philips II, in 
een periode van aanhoudend 
geweld en agressie tegen Jo-
den, zochten de Joden, ook 
Nederlandse, toevlucht in 
Oost-Friesland. Nederlandse 
Joden keerden later weer te-
rug naar hun stek in Neder-
land. Er zijn vast en zeker ge-
zinnen blijven ‘plakken’, wat 
de onderlinge verhoudingen 

Toegangshek Joodse begraafplaats Emden
foto: Dr.J. Hahn

Plaquette toegangshek  
begraafplaats Emden

foto: Dieter Peters
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tussen de streken versterkte. 
Oost-Friesland bood, zo bleek, 
voor langere tijd veilige grond on-
der de voeten. Anders dan elders 
in west Europa, leefden de Joden 
er voornamelijk op het platteland 
of in dorpen, in kleine gemeen-
schappen, waardoor zij zich wel-
licht wat minder opvallend et-
nisch en economisch profileerden, 
met als gevolg een relatief mild 
beleid ten aanzien van de Joodse 
identiteit. 
Gaandeweg kwamen in de 16e 
eeuw steeds meer Joden naar het 
hervormingsgezinde Emden, waar 
de protestantse verdraagzaam-
heid werd gepredikt. Een deel van 
de eerder uit Spanje en Portugal 
gevluchte Joden had een veilig 
thuis in West Europa gezocht. 
Antwerpen en later Amsterdam, 
Hamburg, Bremen, Frankfurt en 
het relatief nietige Emden ontvin-
gen de vaak rijke Joodse hande-
laren met open armen. Toen de 
Nederlanden een handelsverbod 
met Spanje afkondigden werd de 
toestroom van handelaren naar 
het Duitse Emden nog groter. De 
historische analen van Amster-
dam vermelden protesten tegen 
deze maatregel, in het bijzonder 
van de ‘Portugeesche Joodenheid’. 
Emden spande zich openlijk in om 
de rijke kooplieden en daarmee 
de Joodse handelaren te lokken. 
Een dichter schreef destijds over 
Emden: “als een moeder in haar 
schoot, borg zij ballingen in nood”. 
Onder nieuwkomers bevonden 
zich Marranen, tot het christen-
dom ‘bekeerde’ Iberische Joden. 

Gedenkmuur Joodse begraafplaats Emden 
foto: Dieter Peters

Oost-Friesland bood, zo bleek, 
voor langere tijd veilige grond 
onder de voeten.

Begin 17e eeuw 
was de storm 
wat bedaard en 
was de handel 
grotendeels weer 
toegestaan. 
Een zekere Uri 
HaLevi, een in 
Braunschweig 
geboren Hoog-
duitse Jood, zou 
tegen een aantal 
in Emden arrive-
rende Marranen 
hebben gezegd 
dat zij beter naar het beloftevolle 
en gekalmeerde Amsterdam kon-
den gaan. Uri zou hen nareizen 
om hen in Amsterdam in het Jo-
dendom te onderwijzen. Uri bleek 
later tevens de ‘Philips de Joode’ 
te zijn die het in 1604 in Alkmaar 
voor elkaar kreeg dat Joden in de 
stad werden geduld en zelfs rech-
ten kregen. De Emdenaar speelde 
daarnaast een grote rol in het 
ontstaan van de Portugees Joodse 
Gemeenschap in Amsterdam in 
1605, om later in 1622 weer naar 
Emden terug te keren. 

Tussen Emden, Groningen en 
Friesland bestaan dus al vele eeu-
wen hechte banden. Aan het be-
gin van de 19e eeuw, in de Franse 
tijd, hoorde Emden zelfs een aan-
tal jaren bij het Koninkrijk Hol-
land. Tot voor kort werd er zelfs 
nog Nederlands gesproken en 
als je er nu plat Gronings praat 
kan iedereen je verstaan. De  
regio kende tot de nazitijd nog on-
evenredig veel Joodse gemeenten, 

maar daarna is fanatiek gepro-
beerd alle sporen van Joodse aan-
wezigheid te vernietigen. 
We zijn in Emden niet op de ‘ge-
wone’ begraafplaats geweest en 
weten dus niet hoeveel Nederlan-
ders in Emden zijn begraven. De 
Joodse begraafplaats laat zien dat 
Nederlandse Joden talrijk waren. 
Op een handvol na zijn overigens 
alle overledenen van de 800 be-
schreven graven in 1800 of later 
geboren. Als je wilt weten waar je 
voorouders vandaan komen, zou 
ik eerst maar eens een kijkje in 
Emden nemen. 
Waar een argeloos bezoek aan een 
Joodse begraafplaats toe kan lei-
den!

Levi Bertrand de Jong is lid van het 
bestuur van JaGDaF
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Na twee interviews rond de Gro-
ningse interreligieuze gespreks-
bijeenkomsten in de ‘Tent-van-
Abraham’ doen we nu een stapje 
terug in de tijd aan de hand van 
een schilderij uit het fin-de-siè-
cle van de 19e eeuw. Het werk 
maakt sinds 1952 deel uit van 
de collectie van het Joods Mu-
seum in New York en lijkt min 
of meer het gesprek met ons te 
willen aangaan. Maker is kunst-
schilder James Tissot, die vanaf 
1856 onder de neoclassicist Jean-
Auguste-Dominique Ingres stu-
deert aan l’École-des-Beaux-Arts 
van Parijs. Zijn voornaam James 
houdt Tissot over aan zijn Lon-
dense jaren met levensgezellin 
Kathleen Newton. Als hij aan zijn 
Abraham-and-the-Three-Angels 
werkt is Tissot zonder Kathleen 
terug in la-patrie-catholique. Zijn 
serie oudtestamentische gou-
aches blijft onvoltooid maar in 
1901, een jaar voor zijn dood in 
het kasteel van Chenecey-Buil-
lon bij de Zwitserse grens, stelt 
hij er tachtig tentoon in Parijs. 
 
Op de kaart
In het woud van onze verbeel-
ding: de verhalen van Bereshieth. 
In die verhalen: Awram uit Oer- 
Kasdiem, stamvader van het Jo-
dendom en bron van inspiratie 
voor wie de vele smaken van de 
interreligieuze uitwisseling proe-
ven wil. Ruim drie millennia ge-
leden verliet Awram zijn geboor-
testreek bij de Eufraat ter hoogte 
van Bagdad en vestigde zich met 
zijn levende have westelijk van 

de Dode Zee, in de buurt van 
Hebron. Tissot schildert hem als 
bijna-eeuweling op het heetst van 
de dag, daags na zijn besnijdenis. 
De impressionistisch weergege-
ven loofboom in onrustig donker 
blad. De zon hoog, de schaduw 
kort. Het hoofd van de man in de 
tent zal naar het oosten wijzen, de 
voeten west. De blik naar binnen 
gekeerd, het gebedskleed dicht 
op de huid. Zichtbaar zoeken zijn 
handen hulp van boven. Mogelijk 
is het de onvruchtbaarheid van 
zijn echtverbintenis met Sarah 
die Awraham voor een moment 
gevangen houdt.
De intimiteit van het moment is 
helder als glas, maar anders dan 
de titel van zijn klein-formaat 
schilderij hier doet vermoeden 

blijkt Tissot geen engelen naar 
Awraham te sturen. We zien ge-
woon drie mannen, conform de 
tekst van Bereshieth. Overeen-
komstig die tekst zal de zon in het 
zuiden staan en valt de schaduw 
naar het noorden (voor Awraham 
links). Toch blijkt ook dat niet het 
geval. Waarom niet? Mogelijk sug-
gereert de schilder dat Awraham 
zichzelf herkent in het drietal op 
het heetst van de dag onderweg 
en zien we hier een Awraham af-
gebeeld, die met andere ogen naar 
zichzelf c.q. het driemanschap 
kijkt. Awraham ziet een droom-
beeld waarin de schaduw zich 
voor de toeschouwer rechts afte-
kent. De zelfreflectie wordt daar-
mee als het ware onderdeel van de 
compositie. De samenhang tussen 
zelfreflectie en zelfcorrectie, zoals 
het verhaal in Bereshieth dat in-
zichtelijk maakt, blijft hier echter 

Een titel die tot nadenken stemt 
door Erna Woortman

Abraham en de drie engelen. James J.J. Tissot (1836-1902) 
Gift van de erfgenamen van Jacob Schiff

Accession Number: X1952-98, Jewish Museum, New York

Zichtbaar zoeken zijn handen 
hulp van boven.
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buiten beeld. Die samenhang zou 
hooguit in Tissots totale oeuvre te 
vinden kunnen zijn, maar voorals-
nog blijft het schilderij, bedoeld of 
onbedoeld, vooral van waarde om 
zijn illustratieve kwaliteit en niet 
om zijn authentieke impuls. Voor 
de gespreksgroep van de Gro-
ningse ‘Tent-van-Abraham’ is die 
artistieke puzzel minder relevant. 
Daar komt juist de zelfcorrectie 
als een van de kernthema’s naar 
voren. Toch blijft de regel ‘zonder-
zelfreflectie-ook-geen-zelfcorrec-
tie’ wel het overwegen waard.
 
Voor de menselijkheid
Nu terug naar de vertelling in 
Bereshieth. Daarin wacht de drie 
mannen een hartelijk onthaal in 
de schaduw van een boom en Aw-
rahams gastvrijheid geldt tot op 
vandaag als een lichtend voor-
beeld voor ieder die het maar ho-
ren wil. Gastvrij, zowel naar de 
medemens als naar het woord van 
de Eeuwige. Jawel, met dat zelf-
beeld kan Awraham uit de voeten 
en de verkwikking van koel helder 
water en geur van lamsgebraad 
en versgebakken brood komen je 
haast uit de tekst tegemoet. Toch 
blijft het beeld dat Tissot creëerde 
hangen. Ook als de tekst verder 
gaat, blijft het beeld bestaan en 
doet een appèl op de kijker. Het 
zet aan tot bespiegeling, inleving, 
associatie, verdieping, onderzoek. 

In welk driemanschap herkent 
Awraham zich hier? De man 
links lijkt nog jong. De lange, 
boetvaardige rechter man is zon-
der schoenen onderweg. Betreft 
het een variant van Noachs zo-
nen, Shem, Cham en Jefet, met 
hun eeuwigheidsvisie op lagere 
en hogere waarheid? Of moeten 
we het overdrachtelijk zien? Het 
driemanschap als personificatie 
van verleden, heden en toekomst. 
Tenslotte kent elke gebeurte-
nis haar voorgeschiedenis en ook 
haar nog verborgen doorwerking 
in de tijd die erop volgt.
Maar welke facetten van Awra-
hams leven brengt Tissot hier 
dan in beeld? Gaat het om de 
existentiële verwarring die Aw-
ram en Sarai ondervonden in 
Egypte? Toch stellen zij later de 
overdraagbaarheid van hun ge-
deelde-afkomst-en-verbond-met-
de-Eeuwige boven assimilatie. Zo 
zetten zij indirect ook het behoud 
van identiteit als een mensen-
recht avant-la-lettre op de kaart. 
Of zien we hier eerder de schilder 
die zich in het drietal herkent? 
Mogelijk kijken we dan naar een 
tegendraadse kunstenaar die 
het modernisme de maat neemt, 
de goudmijn van la-belle-epoque 
de rug toekeert en met vertaling 
van heilige tekst in verhalende 
beeldtaal nieuwe toegangswegen 
onderzoekt naar de oude bronnen 

die onze culturele erfenis hebben 
gemaakt tot wat zij is.
Feitelijk valt Tissots ‘Midden-
Oosten’-wave samen met de Drey-
fusaffaire in Parijs. Een kwestie 
die in Europa het antisemitisme 
aanwakkert en om stellingname 
vraagt. Zo komt Tissots tijdge-
noot, de schrijver Emile Zola be-
gin 1898 openlijk in verzet en 
moet dan hals over kop zijn va-
derland verlaten. Tissot zelf, se-
dert de ervaren gruwelen bij het 
Beleg van Parijs meer een man 
van stil verzet, brengt in zijn laat-
ste levensjaren nog zijn oudtesta-
mentische visioenen aan de man. 
Ondertussen neemt de onrust in 
Frankrijk toe. Tissot sterft in au-
gustus 1902. Zola, onder verdach-
te omstandigheden, krap twee 
maanden later.

Museumland
Wat Tissots Abraham-and-the-
Three-Angels betreft, dat vindt 
zijn museale bestemming bui-
ten de kunstscène met een grote 
K. Daar mengt het zich met een 
bonte internationale kunstverza-
meling van middeleeuwse tekst-
verluchtigers, oosters-orthodoxe 
iconografen, zuidelijke fresco-
schilders, Hollandse Meesters 
en Romantici. Aan gevleugelde 
engelen geen gebrek. Zo ook bij-
voorbeeld de vleugels op het schil-
derij van de surrealist Marc Cha-
gall. Die zijn zo realistisch dat ze 
het hele kunstwerk bijkans mee 
omhoog zouden kunnen nemen. 
De kleur is vurig rood, als van  
Awrahams verlangen naar de 

Of zien we hier eerder de 
schilder die zich in het drietal 
herkent?
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zoon die nog te komen staat. Te-
midden van dat alles blijft Tissots 
interpretatie uniek in zijn milde 
toon en keuze voor de intimiteit 
van de religieuze inkeer. Intimi-
teit, die niet primair vraagt om 
begrip, maar wel vraagt om res-
pect.
Wie er meer van weten wil kiest 
de digitale snelweg, vliegt naar 
het Joods Museum aan de andere 
kant van de oceaan of neemt het 
Boek-der-Boeken en leest erin. 
Opties genoeg. Maar dan? Komen 

we zo verder met ons interreli-
gieuze gesprek? Waarom neemt 
een naoorlogs Joods museum de 
omvangrijke serie gouaches van 
niet-Joodse afkomst onder zijn 
hoede en zet het materiaal down-
loadbaar online? Opent het een 
weg? Of verwart het ons alleen? 
Tissots Abraham-and-the-Three-
Angels is inmiddels ruim honderd 
jaar. Zo oud was Awraham ook 
toen zijn leven een nieuwe wen-
ding nam…

https://thejewishmuseum.org/
collection/26696-abraham-and-
the-three-angels

Erna Woortman (Amstelveen/Am-
sterdam), opleiding Rietveldaca-
demie, werkte in het onderwijs en 
onderwijs-gerelateerde organisaties. 
Raakte betrokken bij het activiteiten-
programma rond de restauratie van 
de voormalige synagoge in Winsum 
en is daar bestuurslid van stichting 
Een Joodse Erfenis.

Het verhaal van Joods Groningen 
krijgt in het najaar van 2020 een 
vaste plek in de Folkingestraat 
Synagoge. De eeuwenlange ge-
schiedenis van Joden in Gronin-
gen, maar ook gebruiken en ritu-
elen die vandaag de dag worden 
uitgevoerd, krijgen een plaats in 
de nieuwe museale inrichting.

Objecten en verhalen
We zijn op zoek naar kleine en 
grote verhalen die ons iets vertel-
len over de Joodse gemeenschap 
in stad en provincie Groningen. 
We zijn ook geïnteresseerd in het 
Duits Groningse grensgebied en 
de contacten die er over en weer 
waren. Objecten kunnen waar-
devolle vertellers zijn. Denk aan 
brieven, foto’s, een seider-schotel, 
maar ook reclamegadgets van 
Joods-Groningse bedrijven. Ze 
illusteren het verhaal dat in de 

Help mee het Joodse verhaal van Groningen te vertellen!

synagoge verteld gaat worden. 
Heeft u iets bijzonders? Dan ko-
men we graag met u in contact!

Stichting Folkingestraat Synagoge, 
Postbus 4187, 9701 ED Groningen
Bezoekadres: Folkingestraat 60, 9711 
JZ Groningen
https://www.synagogegroningen.nl/

De museale inrichting wordt mogelijk 
gemaakt met steun van fondsen:
INTERREG Deutschland/Neder-
land, Provincie Groningen, Gemeente 
Groningen, Prins Bernhard Cultuur-
fonds, Mondriaanfonds, J.B. Schol-
ten & H.S. Kammingafonds, Vfonds, 
VSB-fonds, Emmaplein Foundation, 
Fonds Evert Potjer.
Het Oral History Project is onderdeel 
van het project ‘Joods leven in het 
grensgebied’, gefinancierd vanuit het 
Europese Fonds voor Regionale Ont-
wikkeling in het kader van het IN-
TERREG V A-programma ‘Deutsch-
land-Nederland’.

JaGDaF

Help ons mee! 
Stichting Folkingestraat 
Synagoge realiseert in 2020 
de museale presentatie in de 
synagoge. Daarvoor zoeken wij 
onbekende verhalen en bijzon-
dere objecten die gepresenteerd 
kunnen worden in de nieuwe 
tentoonstelling in de synagoge.

Algemeen Manager Synagoge: Geert 
Volders,info@synagogegroningen.nl 
/ 050-3123151
Projectleider Museale herinrichting 
Synagoge: Willy van der Schuit, 
info@willyvanderschuit.nl / 06-
50985917
Projectleider Oral History (verhalen): 
Liefke Knol, mail@liefkeknol.nl / 06-
51053060

https://www.synagogegroningen.nl/
mailto:info%40synagogegroningen.nl?subject=
mailto:info%40willyvanderschuit.nl?subject=
mailto:mail%40liefkeknol.nl?subject=
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The 36 unknown.
Thirty-six etchings, Ben-Zion

The teacher
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Men Neme
door Ruthy Schabbing

Soufganioth
Het wordt al kouder en dat be-
tekent dat het alweer bijna Cha-
noeka is. Natuurlijk eten we met 
Cchanoeka gefrituurde lekker-
nijen. Vorig jaar had ik het recept 
gedeeld van de beste latkebakker 
die ik ken: mijn vader. Dit keer 
wil ik een recept delen voor souf-
ganioth; een soort kruising tussen 
een donut en een oliebol, maar 
dan lekkerder. Origineel vul je ze 
met jam maar tegenwoordig wor-
den ze in Israël met de meest lek-
kere vullingen verkocht zoals met 
caramel, chocolade en glazuur. Ik 
zal me beperken tot het basisre-
cept met jam maar vul ze vooral 
met wat je maar lekker vindt.

Men neme:
1 theelepel droge gist
2 eetlepels suiker
50 ml lauwwarme melk of water
1 ei
1 eigeel
3 eetlepels zure room
Snuf zout
2 zakjes vanillesuiker of een paar 
drupjes vanille essence
250 gram bloem
jam ( je kunt natuurlijk elke jam 
gebruiken die je wilt maar ik vind 
persoonlijk rode jam altijd het 
leukste staan
olie om in te frituren

Los de gist samen met 1 theele-
pel suiker op in de lauwe melk of 
water en laat dit ongeveer 10 mi-
nuten op een warme plaats rusten 
tot het begint te schuimen. Klop 

de rest van de suiker door het ei 
en het eigeel. Voeg de zure room, 
de vanille en het gistmengsel toe 
en roer het goed door elkaar.
Meng dan beetje bij beetje de 
bloem er door met het snufje zout, 
eerst roeren en dan kneden. Je 
zou nu een elastisch deeg moeten 
krijgen. Indien nodig kun je een 
beetje meer of minder bloem toe-
voegen. Kneed het deeg tenmin-
ste vijf minuten stevig door. Vorm 
een bal van het deeg en smeer die 
in met olie zodat hij helemaal be-
dekt is. Leg de bal in een kom en 
dek af met een vochtige doek of 
plastic folie. Laat het deeg op een 
warme plaats zo’n 2 uurtjes rij-
zen. Het deeg zou nu verdubbeld 
moeten zijn in omvang.
Kneed het deeg nu nog een keer 
goed door en rol met een deegrol-
ler uit tot een dikte van ongeveer 
een halve cm. Eerst bloem op je 
oppervlakte en deegroller strooi-
en helpt tegen het plakken! Steek 
er nu met behulp van een glas 
rondjes uit, leg een eetlepel jam 
op de helft van de rondjes en dek 
die af met de overgebleven rond-
jes. De randjes goed aandrukken, 
eventueel eerst een beetje water 
ertussen smeren. Laat de rond-
jes vervolgens nog een half uurtje 
rijzen op een met bloem bestoven 
dienblad en frituur ze vervolgens 
in de olie op 180 graden. Bak ze 
aan beide kanten goudbruin en 
bestrooi ze met poedersuiker.
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Loeach

Friesland
22 december: Mifgasjiem, gezellige Chanoeka-
bijeenkomst, aanvang10.30 uur, restaurant de Ko-
ningshof, Prinsessenweg 1, 8443 DN Heerenveen. 
Inclusief lunch €12,50, graag overmaken vóór 12 
december op NL03ABNA0502 392 800 A.H.G.Pool, 
o.v.v. 22 december. Info anna.pool@gmail.com

21 januari: Genootschap Nederland-Israël, le-
zing door Klaas de Jong over Van droefheid naar 
vreugde. 19.30 uur - 21.30 uur. Swettehiem, Pieter 
Sipmawei 136, 8915 EC Leeuwarden. Info www.gni-
leeuwarden.nl

9 februari: Mifgasjiem, regiobijeenkomst voor ie-
dereen in Noord Nederland met een Joodse achter-
grond. Voor plaats van samenkomst in Groningen en 
info mail naar anna.pool@gmail.com

18 februari: Genootschap Nederland-Israël. Le-
zing door Ronny Naftaniël, Israëls etnische en religi-
euze verschillen en de politiek.19.30-21.30 uur. Swet-
tehiem, Pieter Sipmawei 136, 8915 EC Leeuwarden. 
Info www.gnileeuwarden.nl

15 maart: Mifgasjiem, Poeriem-programma, aan-
vang 10.30 uur, restaurant de Koningshof, Prinses-
senweg 1, 8443 DN Heerenveen. 
Inclusief lunch. €12,50. Graag overmaken vóór 15 
maart op NL03ABNA0502 392 800 A.H.G.Pool, 
o.v.v. 15 maart. Info anna.pool@gmail.com

17 maart: Genootschap Nederland-Israël. dr. 
R.J. van Midden spreekt over Wat je wilt weten over 
Israël. 19.30-21.30 uur. Swettehiem, Pieter Sipma-
wei 136, 8915 EC Leeuwarden. Info www.gnileeu-
warden.nl

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

19 januari: Dag van het Jodendom. Thema Bevrij-
ding & Vrijheid. Sprekers Prof. dr. Wout van Bek-
kum en Dr. J. Brinkhof. Aanvang 14.30 uur. Aan-
melden: l.winter@bisdomgl.nl

15 maart: Synagoge, Folkingestraat 60 in Gronin-
gen, Poeriemfeest voor heel Joods Noord Nederland! 
15.00- 17.30 uur, Info wizofriesland@hotmail.com

Drenthe
29 december: Het Joodse koor uit Zwolle "Kachol La-
wan" verzorgt het Chanoeka-concert in de Synagoge 
Zuidlaren. Aanvang 15.30 uur. Na afloop worden 
buiten rond 16.45 uur de acht kaarsjes van de grote 
chanoekia aangestoken. Reserveren: info@synagoge-
zuidlaren.nl of tel 06 54688177.

Herinneringskamp Westerbork is vaak op zon-
dag een bijzondere bijeenkomst. Zie www.kampwes-
terbork.nl

Synagoge Emmen, www.synagoge-emmen.nl
19 januari: Het Drents Klezmer Trio met hun nieu-
we programma Vrijheid , 15 uur, Entree € 10,- 
2 februari: Lezing Arjen Lont, Honorair Consul van 
Israël over De staat Israël en de ontwikkeling daar-
van. Entree € 10,- . aanvang 15.00 uur.
8 maart: Gottfried van Eck: Wilde Eend wekt met 
humor en muziek nieuw leven in Joodse feestverha-
len. Aanvang 15.00 uur Entree € 10,-.
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Joodse Feesten 

en treurdagen

22 december  eerste kaarsje aansteken
23 t/m 30 december  Chanoeka
 7 januari  vastendag 10 Tewet - ta’niet asjara beTewet
10 februari  Toe Bisjwat - Nieuwjaarsfeest der Bomen
  9 maart  vastendag van Ester - ta’aniet Ester
10 maart  Poeriem - Lotenfeest
11 maart  Soesjan Poeriem

19 maart: Lenny Kuhr met Het lied gaat door. Aan-
vang 15.00 uur Entree € 20,- 

Landelijk
Museum Sjoel Elburg, Graaf Hendriksteeg 2, 8081 
CH Elburg is te bezichtigen. Info www.sjoelelburg.
nl of info@sjoelelburg.nl. De expositie Minje van de 
schilder Sam Drukker, t/ m januari 2020.

Amsterdam Joods Cultureel Kwartier
Het Joods Historisch Museum, het JHM Kin-
dermuseum, de Portugese Synagoge en de 
Hollandsche Schouwburg vormen samen het 
Joods Cultureel Kwartier, te bezoeken met één 
toegangsbewijs. Voor info over tentoonstellingen en 
evenementen in het Joods Cultureel Kwartier, 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 Nederland kwamen.
Van 29 november t/m 10 mei: overzichtstentoon-
stelling van Eli Content So Much/gazed on beauty. 
Speciaal voor kinderen een droombos op de zolder 
van het JHM kindermuseum.

Tot en met 31 december 2019 in het Nationaal 
Holocaust Museum, Kom vanavond met verhalen.
T/m 2 februari; Tentoonstelling Kogels, verraad en 
brieven, naar het familieverhaal van Willy Lindwer.

Zondag 26 januari; Nationale Holocaust Herden-
king ‘Nooit Meer Auschwitz’ in het Wertheimpark in 
Amsterdam. Om 11.00 uur vertrekt een Stille Tocht 

van het Stadhuis naar het Wertheimpark. De Her-
denking begint om 11.30 uur en zal rond 12.15 ein-
digen.

De WIZO-literatuurprijs 2019 gaat naar het boek 
Mijn wilde tuin van Meir Shalev.
Wilt u meelezen voor de WIZO- literatuurprijs 2020, 
neem dan contact op met wizofriesland@hotmail.
com.

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 syna-
goge Folkingestraat. De woensdagavond vooraf-
gaand 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-gro-
ningen.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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