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U heeft de verrassing waar-
schijnlijk al uitgepakt: een 
dvd. Een bijzonder cadeau 
voor alle trouwe abonnees 
van JaGDaF. Op de dvd staat,
naar onze mening, een in-
drukwekkend interview met 
Amos Oz; Kris Kijne van de 
VPRO is de interviewer.

JaGDaF, oorspronkelijk opgericht 
door Flankerend Ouderen Beleid 
van Joods Maatschappelijk Werk,
gaat met dit nummer de 21e jaar-
gang in. JaGDaF heeft zich van
een eenvoudig blaadje met een 
omvang van 8 pagina’s ontwik-
keld tot een tijdschrift van ge-
middeld 28 pagina’s. In maart 
1988 verscheen het eerste num-
mer (zie pag. 24).
Dankzij trouwe adverteerders, u 
als abonnee, alle vrijwilligers van 
bestuur, redactie en de auteurs en 
fotografen van de afgelopen jaren, 
bestaat JaGDaF nog steeds. 
Redenen te over voor een speciaal 
100ste nummer en een cadeautje.

Amos Oz, dé schrijver van 
Israël
Wout van Bekkum, hoogleraar 
Semitische talen en culturen, 
heeft voor dit nummer een bui-
tengewoon vakkundig artikel 
geschreven over Amos Oz, als
persoon en over zijn schrijver-
schap, waarbij het duidelijk wordt 
dat het boek Een verhaal van 
liefde en duisternis, het absolute 
meesterwerk van Oz is.

De VPRO heeft begin dit jaar 

een interview met Amos Oz uit-
gezonden dat zeker indruk op u 
maakt. Dat interview hebben wij 
met toestemming van de VPRO 
op een dvd laten zetten. Wij bie-
den u deze dvd als cadeautje aan. 
In het interview gaat het over 
de geschiedenis van Israël, het 
al 60 jaar durende conflict, zijn 
analyse hiervan en de relatie met 
zijn boeken. Amos Oz eindigt met 
hoop voor de toekomst.
Veel dank zijn wij verschuldigd 
aan alle sponsors voor het reali-
seren van de dvd en dit speciale 
100ste nummer.

In het 100ste nummer
Allereerst de bijzondere felicita-
ties van de ambassadeur van
Israël, de heer Kney-Tal. Salomon 
Bouman, jarenlang Midden-
Oosten correspondent voor 
NRC Handelsblad, schrijft over 
Israël nu en in de toekomst. In 
zijn rubriek ‘De bevolking van 
Israël’ levert Joop Ellemers een 
bijdrage waarin hij 60 jaar Israël 
samenvat. Hij neemt met deze 
aflevering, nummer 30 van zijn 
serie artikelen, zeer tot onze spijt 
afscheid als auteur van JaGDaF. 
Tobias de Bruijn betrekt de rol 
van JaGDaF als tijdschrift bij 
zijn werk als opbouwwerker bij
JMW. Verder natuurlijk Rabbijn 
Evers, Boekennieuws en Men 
Neme. Ook een artikel van  Mar-
cel Wichgers over een zeer in-
drukwekkend project van de stad 
Rotterdam, waar alle inwoners 
het boekje Onbestelbaar, geschre-
ven door Ies Lipschits, begin 

volgend jaar door de brievenbus 
krijgen. 
Robert Mulder stelde een foto van 
de viering 100 jaar synagoge ter 
beschikking.

Wie wint wat?
De voorkant van JaGDaF ziet er 
anders uit: in kleur en met een 
prachtige speciaal feestelijke 
tekening van Sam Drukker, het 
geheel vormgegeven door Flip 
Drukker – en de kleuren in dit 
nummer zijn een cadeautje van 
drukkerij Gerlach.
Sam Drukker heeft voorgesteld 
om zijn originele tekening te 
schenken aan een van de lezers 
van JaGDaF. 
Als u denkt: “Ik wil graag een
echte tekening van Sam Druk-
ker”, dan is het enige wat u 
hoeft te doen vóór 31 december 
2007 een briefkaartje (wel ge-
frankeerd) met uw naam en 
adres en vermelding ‘tekening 
Sam Drukker’ te sturen naar:

JaGDaF
Postbus 550

9700 AN Groningen
U hoeft geen slagzinnen of 
andere ingewikkelde franjes 
te bedenken, alleen uw naam 
en adres. Wij zullen uit alle 
ingezonden briefkaarten één 
briefkaart trekken, en wel onder 
notarieel toezicht. Degene die 
de tekening wint, krijgt hem 
toegestuurd. Bestuur en Redactie 
zijn uitgesloten (helaas).
Veel leesplezier met dit bijzondere 
nummer.

Ruth Lipschits-de Leeuwe

100  FEEST  100  VERRASSING  100  WIE WINT?  100
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         The Hague, October 25th, 2007

Dear readers of JaGDaf,

The upcoming Hanukkah’s holiday commemorates not only the historical victory of the Maccabees 
over the Hellenistic Syrians but also the 100th issue of your magazine, dedicated to the promotion 
of Jewish values in the Netherlands.

It is a good time to reflect on the significance of Hanukkah and try to put it into a modern 
context. The Jewish people revolted against the Syrian ruler, Antiochus Epiphanes’s command to 
offer sacrifices to pagan gods on the altar of the Temple, thus desecrating it. The Jewish people 
stood up to defend its national and cultural identity.

Modern Israel embraced Hanukkah’s major themes of national courage, renewal and 
independence. The holiday celebrates the victory of a small, but determined people, to live in its 
own country, abiding by its religious and cultural values.

During the year ח’’סשת, Israel will celebrate 60 years of independence, the realization of two 
millennia of yearning for Jerusalem. Three years after the Holocaust, the Jewish people rising up 
from the depth of the tragedy inflicted by the Nazis and their accomplices, regained is rightful 
place in the concert of nations – a proud new member of the international community.

Despite the adverse circumstances and the unabated hostility of its neighbours, Israel engaged in 
nation-building, succeeding to transform itself into a modern, economically developed state. Its 
gates opened to absorb millions of olim, from over 100 different ethnic backgrounds, equipping 
them with the instruments needed to cope with modernity. Israel became a social laboratory, 
evolving over the years from the ‘melting pot’ system to a vibrant, multi-cultural society, a feat 
only a few nations can boast about it.

The revival of ancient-Hebrew and its transformation into a modern language, connecting 
different communities with their common past and future, was the cornerstone of an emerging 
Hebrew-Jewish culture. The ancient language of the Bible has become the communication tool of 
a modern country.

As we are about to light the Hanukkah’s candles, let us stop for a moment and remember our 
soldiers, kidnapped by cruel enemies: Gilad Shalit, Ehud Goldwasser, Eldad Regev, the missing 
in action from 1982 Lebanon war; Z. Baumel, Yehuda Katz, Zvi Feldman, the navigator Ron Arad 
and Guy Hever. May the Lord hear the prayers of their loved ones and bring them back to their 
families.

Dear friends, in this age of cultural relativism, I commend the wonderful and important work of 
the editors of your publication, which serves its loyal readers a good dose of Jewish values.

May you have the strength to keep up with your noble work for many years. 

Happy holiday!

                                                                                                                  Harry Kney-Tal
                                                                                                         Ambassador of Israel
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Ambassadeur Harry Kney-Tal
Foto ter beschikking gesteld door de Israëlische ambassade
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Mocht de Messias toch nog komen 
en ook David Ben Goerion uit zijn 
graf laten herrijzen dan zou de 
stichter van de Staat Israël het 
land waarvan hij heeft gedroomd 
niet of nauwelijks herkennen.  

Ben Goerion zionistische 
visionair
Ik heb deze moedige joodse staats-
man verschillende keren tijdens 
mijn correspondentschap voor 
NRC-Handelsblad gesproken. Tot
zijn laatste dag geloofde hij in een
socialistische democratische Jood-
se staat. Een land gebaseerd op 
rechtvaardigheid en joodse ar-
beid, waar geloof in gelijkheid 
de drijfveer moest zijn van het 
zionistische ethos. Heersen over 
een ander volk wees hij om zio-
nistische redenen af. Israël moest 
een land zijn voor en van uit-
sluitend het Joodse volk. Om die 
principiële reden behoorde David 
Ben Goerion tot de eersten die 
zich kort na de oorlog van 1967 
uitsprak voor het opgeven van de 
in die grote oorlog door Tsahal, 
het leger, veroverde Westelijke 
oever van de Jordaan en de Golan-
hoogvlakte. David Ben Goerion 
bewees toen dat hij niet alleen 
een zionistische visionair was 
geweest maar ook was gebleven.  

BG, democraat in hart en 
nieren
In een vroeg stadium waarschuwde 
hij voor territoriale heerschappij 
over de Palestijnen in de bezette ge-
bieden. Hij voorzag dat goedkope 
Palestijnse arbeid joodse arbeid 
zou verdringen waardoor een van

de peilers van de zionistische 
revolutie op losse schroeven zou 
komen te staan. Als democraat in 

hart en nieren voelde hij aan dat 
heerschappij over Palestijnen in 
de bezette gebieden de Israëlische 
democratie zwaar op de proef zou 
stellen. Ik ben er niet op uit David 
Ben Goerion op te hemelen. Als 
een van de weinigen deelde hij 
wel in de euforie over de in 1967 
op Egypte, Syrië en Jordanië 
behaalde grote militaire zege, 
maar hij doorzag onmiddellijk de
negatieve gevolgen voor de Isra-

Israël nu en in de toekomst

Van Ben Goerion via het 
vredesplan van William 

Rogers, de Oslo-akkoorden 
naar het Israël van 

vandaag.

door Salomon Bouman

David Ben Goerion.
Foto ter beschikking gesteld door de Israëlische Ambassade
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elische samenleving van deze 
bejubelde militaire prestatie.  In
de overwinningsroes in die mes-
siaanse dagen na de oorlog werd 
er niet naar hem geluisterd. Ont-
daan van politieke macht was 
hij een roepende in de woestijn.  

1969: het Rogers-vredesplan 
Twee jaar na de oorlog, in 
1969, kwam de Amerikaanse 
minister van buitenlandse za-
ken William Rogers naar her-
enigd Jeruzalem met een toen 
door Israël snel afgewezen vre-
desplan. Premier Golda Meir 
omschreef dit Amerikaanse 
vredesinitiatief als een “ramp 
voor Israël”. In de Amerikaanse 
senaat en congres was er evenmin 
steun voor. Het Rogers-plan 
werd te ‘eenzijdig’ beschouwd.  
Anno 2007 zou Israël van blijd-
schap de vlag uitsteken als op 
basis van de ideeën van Rogers 
een dergelijk voorstel herhaald 
zou kunnen worden. Uitgaande 
van de Veiligheidsraadresolutie 
242 stelde de Amerikaan vre-
de voor tussen Israël en haar 
Arabische buren op basis van 
kleine grenscorrecties op de 
Westelijke oever van de Jor-
daan ten gunste van Israël.  
Opgave van de op Egypte vero-
verde Sinai-woestijn en van de 
hoogvlakte van Golan die op Syrië 
was veroverd maakten eveneens 
deel uit van dit Amerikaanse 
initiatief. Rogers zocht bij David 
Ben Goerion steun voor zijn 
plan en kreeg inderdaad van de 
‘oude man’ een positieve reactie. 
Generaal Moshe Dayan, minister 

van defensie en oorlogsheld 
tegelijk, probeerde Rogers ervan 
te overtuigen dat de dagen van 
David Ben Goerion voorbij waren 
en diens ideeën om die reden geen 
morele noch politieke betekenis 
hadden. Dayan en vele anderen ge-
loofden toen niet in vrede met de 
Arabische wereld. De geschiedenis 
zou een geheel andere loop hebben 
genomen indien Israël zich niet 
door een mengeling van angst 
en overmoed had laten leiden 
maar kortweg “ja” zou hebben 
gezegd tegen Rogers. Natuurlijk 
kan ik niet met zekerheid zeg-
gen dat de vrede in dat geval 
haalbaar zou zijn geweest.  

Wel vrede met Egypte
Na de Grote-Verzoendagoorlog in
1973 ruilde Israël na een histo-
risch bezoek van de Egyptische 
president Sadat aan Jeruzalem 
wel de hele Sinai-woestijn (ver-
overd in 1967) in tegen vrede 
met Egypte.  
Na de eerste intifada van 1987 
tot 1993 erkende Israël in het ak-
koord van Oslo zelfs de PLO als de 
legitieme vertegenwoordiger van
het Palestijnse volk. In principe 
werd in dat akkoord de basis 
gelegd voor een Palestijnse 
staat! Dat is de betekenis van 
erkenning. Anno 2007 is er-
kenning en aanvaarding van een 
Palestijnse staat naast Israël in 
het politieke discours in Israël 
geen taboe meer. Er is veel bloed 
gevloeid voordat de territoriale 
conceptie die Rogers in 1969 aan 
Israëls leiders voorlegde politieke 
vormen aanneemt. Israël heeft 

zich in die tijd volkomen verkeken 
op de Palestijnse kwestie. Rogers 
stelde voor de Westelijke oever 
van de Jordaan die op Jordanië 
was veroverd, weer over te dragen 
aan het Hasjemitische koninkrijk 
in Amman. De Palestijnse kwestie 
zou dan weer een Jordaans en geen 
Israëlisch probleem zijn geworden. 
Jeruzalem zou een verenigde, 
open stad zijn. Het mocht niet 
zo zijn. Het opgeven van de Si-
nai-woestijn zou de oorlog van 
1973 hebben kunnen voorkomen. 
Rogers zag het goed. Israël, in 
overwinningsroes, miste een kans 
op vrede. Ik moet eerlijkheidswijze 
toegeven dat dit niet met absolute 
zekerheid kan worden gezegd. 
Waren de Arabische leiders zelfs 
tegen teruggave van verloren 
land bereid een Joodse staat in 
het Midden-Oosten te accepteren?  
Ik denk dat de kans daarop nu
groter is dan toen. Sedert Rogers 
naar Jeruzalem kwam is Israël 
een ander land geworden. Ten 
goede maar ook ten kwade.  

Israël nu: levenslust en veer-
kracht; zeer rijk en zeer arm
Ik ben onder de indruk van het 
Israëlische uithoudingsvermogen, 
van de levenslust en veerkracht 
die de Israëli’s in staat stellen 
grote en kleine tegenslagen te in-
casseren en te verwerken. Na de 
oorlog van 1967 is de Israëlische 
economie gegroeid als kool. Meer 
dan een miljoen immigranten uit 
de vroegere Sovjet-Unie maar ook 
uit andere landen (Ethiopië) zijn 
in de Israëlische samenleving 
opgenomen. Dat de wet op te-
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rugkeer de poorten van het be-
loofde land ook heeft geopend 
voor de nakomelingen van een 
joodse voorvader heeft ertoe ge-
leid dat meer dan 300.000 niet ha-
lachische Joden, vaak belijdende 
christenen, deel uitmaken van 
de bonte schakeringen van de 
Israëlische realiteit. De staat 
Israël staat voor de opgave ook 
deze immigranten op voet van 
gelijkheid te behandelen, dat wil 
zeggen het hen mogelijk te maken 

in Israël te trouwen. Mede door de 
komst van zoveel hoogopgeleide 
immigranten heeft de Israëlische 
economie, in het bijzonder de 
hightech, grote hoogte bereikt. 
Deze tak van nijverheid heeft  de
economische groei in een hoge
versnelling gebracht. 
Het GNP is bij een inwonertal 
van een kleine zeven miljoen (20 
procent Israëlische Arabieren) tot 
170 miljard dollar uitgegroeid. Is-
raëlische ondernemers zwermen 

uit over de hele wereld. Israëlische 
ondernemingen bouwen op grote 
schaal in de vroegere Sovjet-Unie, 
in Polen, Hongarije, Bulgarije 
en zijn buitengewoon actief in 
China en India. Een Chinese 
correspondente in Israël vertelde 
me dat Chinezen denken dat 
Israël een grote mogendheid is
met honderden miljoenen inwo-
ners. Zij leiden dat af van Is-
raëls overwinningen op de Ara-
bische legers en de opvallende 

Vervolg 'Israël nu en in de toekomst'

Het Lev Ha' ir project van de architecte Adi Karmi (2004) met de FAN-toren in de Balfourstraat. De toren 
staat niet ver van het huis waar Ben Goerion ooit woonde in Tel Aviv.

Foto: Frits de Wit, Rehovot
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aanwezigheid van zoveel Is-
raëlische burgers in China. 
Het is Israël aan te zien dat 
het economisch heel goed gaat. 
Tel-Aviv is in een paar jaar een 
wolkenkrabber stad geworden.  
De prijzen van flats rijzen de 
pan uit en bereiken Amerikaans 
niveau. De keerzijde van deze 
kapitalistische explosie is de ster-
vende kibboetsbeweging. Eens de 
ruggengraat van het land, nu op 
enkele kibboetsiem na, een schim 
van vroeger. De gemeenschapszin 
in Israël is op het aambeeld van 
het kapitalisme gebroken. In de 
liedjes van vroeger werd over 
“ons” gezongen, nu is het “ik”.  

Zeer grote 
inkomensverschillen
Toen ik in 1965 naar Israël kwam 
was de schaal van het laagste 
tot het hoogste inkomen één op 
vier. Nu is het inkomensverschil 
opgelopen van één op drie-
entwintig! Er is zoveel zeer grote 
rijkdom. Daartegenover, en dat 
is een donkere wolk boven de 
Israëlische samenleving, is de 
armoede een nationale plaag 
geworden. Volgens officiële sta-
tistieken leeft een derde van 
Israëls kinderen onder de ar-
moedegrens. Dat ondermijnt het 
saamhorigheidsgevoel dat zo 
sterk was in de beginjaren van de 
Joodse staat. Dienstweigering of 
het zich onttrekken aan de dienst-
plicht is geen sociaal taboe meer. 
En dat is niet alleen het gevolg 
van de mislukte Libanese oorlog 
of de voortdurende oorlogen tegen 
de Palestijnen. De Israëlische 

samenleving kraakt in haar voe-
gen. Het is mede daarom zaak 
voor het leiderschap de weg te
wijzen naar een oplossing van het
Palestijnse vraagstuk.  

De veiligheidsmuur over reeds 
ruim 400 kilometer, deel op Pa-
lestijns gebied, is een effectieve 
barrière gebleken tegen die ver-
schrikkelijke Palestijnse zelf-
moordterreur. Maar het is ook zo-
iets als je kop in het zand ste-
ken voor een harde realiteit. De
Palestijnse kwestie heeft de Isra-
elische samenleving verziekt. Pre-
mier Yitschak Rabin, die zijn 

hand uitstak naar de Palestijnse 
leider Yasser Arafat, werd in 1995 
door de joodse vrome nationalist 
Jiggal Amir vermoord. Het daar-
voor in Oslo in 1993 op gang 
gekomen vredesproces kreeg toen 
ook drie kogels in de rug. Israël 
staat anno 2007 voor de keuze zich 
neer te leggen bij de stichting van 
een Palestijnse staat op de grootste 
delen van de in 1967 veroverde 
gebieden of te moeten toezien 
dat gematigde krachten in de 
Palestijnse maatschappij door de 
islamitische fundamentalistische 
Hamas en islamitische Jihad
worden overwoekerd. 

De Opera-toren aan de boulevard van Tel Aviv van de architect Avra-
ham Yaski (1992). Dit gebouw staat op de plek waar ooit het prachtige 

(oude) operagebouw stond dat ooit kort diende als het eerste
Israëlische Parlement. 

Ben Goerion opende hier in 1948 de eerste zitting.
Foto: Frits de Wit, Rehovot

Als Ben Goerion zijn ogen zou kunnen openen, zou hij beslist met
 zijn ogen knipperen ....
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Het had niet veel gescheeld 
of aan Amos Oz was mogelijk 
de Nobelprijs 2007 voor de lite-
ratuur verleend. Velen tipten 
hem en ook al ging de eer naar 
de Britse schrijfster Doris Les-
sing, het laat zien dat de boe-
ken van Amos Oz overal ter 
wereld worden gelezen en al 
tientallen jaren een groeiend 
lezerspubliek trekken. In deze 
100e aflevering van JaGDaF 
gaat de prijs naar Amos Oz. 

Jeugd als Amos Klausner
Amos Oz kwam als Amos Klaus-
ner op 4 mei 1939 ter wereld in 
Jeruzalem. Als kind beleefde 
hij de veertiger jaren van de 20e 
eeuw in een stad die van Brits 
Mandaatgezag overging in een 
onafhankelijke staat Israël. De 
oorlog die onmiddellijk na het uit-
roepen van de staat uitbrak tussen 
Israël en de omringende Arabische 
landen, leidde tot een verscheurd 
Jeruzalem: het oostelijke deel 
met de Oude Stad viel toe aan 
Jordanië en het westelijke deel  
met enkele Arabische wijken  viel
binnen de bestandsgrenzen van
Israël. De jonge Amos Klausner 
was zich bewust van de moeilijke 
omstandigheden waarin Jeruza-
lem verkeerde, maar meer nog
van zijn ontheemde en ver-
vreemde familieleden, de Klaus-
ners van vaderskant en de Muss-
mans van moederskant. Zijn 
hele leven zou hij nodig hebben 
om de droefheid in zijn eigen 
familie te onderkennen en zich 
daarmee te kunnen verzoenen: de 
zelfverkozen dood van zijn moeder.  

Altijd op zoek naar vrede
De schrijverscarrière van Oz 
begon in de jaren zestig met 
twee romans, De landen van de 
jakhals en Elders misschien. Zijn 
doorbraak volgde een jaar na de 
Zesdaagse Oorlog met de roman 
Mijn Michaël, een boek waarin 
een nerveus en gebroken gezin 
in Jeruzalem wordt beschreven, 
een nog verre verwijzing naar zijn 
eigen achtergrond waarmee hij 
radicaal gebroken had. Zijn naam 
was al gewijzigd in Oz en hij 
woonde niet meer in de stad maar 
in kibboets Choelda. Oz beperkte 
zich in de jaren zeventig niet 
alleen tot literaire werken, maar 
verwierf ook bekendheid met 
zijn essays en non-fictieve stuk-
ken waarin politieke analyse de 
boventoon voert. De combinatie  
van literatuur en politieke es-
says bracht hem de roem die 
hij nu heeft als de grootste en 
belangrijkste auteur van Israël 
die mede een stempel drukt op 
het politiek-filosofische debat 
in het land. Zijn verhalen in De 
Heuvel van de Boze Raad uit 
1976 en zijn impressies uit 1982 
in de bundel In het land Israël 
hebben niets van hun actualiteit 
verloren. Met regelmaat keren 
soortgelijke bundels terug die in 

feite onmisbaar zijn voor het le-
ren verstaan van de Israëlische 
en Joodse geschiedenis zoals in 
De ware oorzaak van mijn groot-
moeders dood uit 1994. Telkens 
maakt Amos Oz duidelijk aan de 
kant te staan van degenen die 
naar een oplossing streven voor 
het Israëlisch-Palestijnse con-
flict en hij steekt zijn mening 
niet onder stoelen en banken, 
wanneer hij vindt dat er een goe-
de kans op vrede is verkeken. 

Aan het einde van de jaren tachtig 
verschenen twee grote romans die 
uiteindelijk in meer dan dertig ta-
len werden vertaald: Black Box in 
1987 en Een vrouw kennen in 1989. 
Het eerste boek is geschreven in 
de vorm van brieven van en aan 
de hoofdpersonen die allemaal te 
lijden hebben van gespannenheid 
als gevolg van een gebroken hu-
welijk. De gedragingen van de on-
handelbare zoon zijn aanleiding 
voor de vrouw om haar ex-man 
voor te spiegelen welke duivelse 

Amos Oz, kind van ongewenste ouders

door Wout van Bekkum

Zoek de rode draad in het 
werk van Amoz Oz en gij 
zult vinden: geen mens 

of dier mag apart worden 
gezet.
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elementen een rol hebben gespeeld 
in hun ongelukkige liefde. In het 
tweede boek komt de vrouw van 
een geheim agent om het leven, 
waardoor de hoofdpersoon besluit 
om met zijn zieke dochter, moeder 
en schoonmoeder te verhuizen van
Jeruzalem naar Tel-Aviv.        

Het Meesterwerk
Wie nu deze boeken terugleest, 
kan er niet om heen dat veel van 
zijn verhaallijnen terugkomen in 
zijn meesterwerk van drie jaar 
geleden, Een verhaal van liefde 
en duisternis. Dit boek gaat over 
zijn familie en de vele vormen van 
gebrokenheid en vervreemding die 
zijn ouders en grootouders hebben 
gekenmerkt. Het boek vlecht 
vertelling in vertelling waardoor 
een mozaïek van losvaste 
verhalen ontstaat die de lezer 
echter nergens op een dwaalspoor 
brengen. Het decor van al deze 
verhalen is Jeruzalem, de stad 
waar Amos Oz en zijn ouders 
de uitslag van de stemming 
van de Verenigde Naties over 
de verdeling van Palestina op 
29 november 1947 beleefden: 

Na middernacht, tegen het eind 
van de stemming, werd ik wak-
ker. Mijn bed stond onder het 
raam dat uitkeek op de straat, 
en ik hoefde me alleen maar op 
te richten, op mijn knieën te gaan 
zitten en door de spleetjes van het 
luik te kijken. Ik huiverde: Als in 
een enge droom stonden massa’s 
schimmen stilletjes en roerloos 
samengedromd bij het gelige licht 
van de straatlantaarn, in onze 

tuin, in de tuinen van de buren, 
op de stoepen, op de weg, als 
een reusachtige vergadering van 
sprakeloze geesten in het bleke 
licht, op alle balkons, honderden 
mannen en vrouwen die geen 
geluid uitbrachten, buren en ken-
nissen en vreemden, sommigen 
in nachtkleding en anderen met 
een jasje en een stropdas, hier 
en daar zag ik mannen met hoe-
den en petten, vrouwen zonder 
hoofdbedekking en vrouwen in 
ochtendjassen en met hoofddoeken 
om, sommigen droegen slaperige 
kinderen op hun schouders, hier 
en daar aan de rand van de 
menigte zag ik een oude vrouw 
op een krukje zitten of een heel 
oude man die gezeten op een 
stoel de straat op werd gedragen. 
De hele menigte leek wel versteend 
in de angstaanjagende nachtelijke 
stilte. Alsof het geen echte mensen 
waren maar honderden donkere 
silhouetten die geschilderd waren 
op het doek van de flakkerende 
duisternis. Alsof ze allemaal staan-
de gestorven waren. Geen woord, 
geen kuchje, geen voetstap. Geen 
mug zoemde er. Alleen de diepe, 
rauwe stem van de Amerikaanse 
commentator schalde door de radio 
die op volle sterkte stond en de 
nachtelijke lucht in trilling bracht, 
of misschien was het de stem van 
de Braziliaanse Oswaldo Aranha, 
de voorzitter van de vergadering. 
Achter elkaar las hij de namen 
op van de laatste landen van de 
lijst, volgens het Engelse alfabet, 
en meteen herhaalde hij luidkeels 
in de microfoon het antwoord van 
hun vertegewoordigers. United 

Kingdom: abstains. Union of 
Socialist Soviet Republics: yes. 
United States: yes. Uruguay: 
ja. Venezuela: ja. Jemen: tegen. 
Joegoslavië: onthouding. Daarna 
zweeg de stem opeens. En plotseling 
daalde er een buitenaardse  stil-
te neer en bevroor het hele  
schouwspel, een doodsbange,  on-
heilspellende stilte, een stilte  van
massa’s mensen die hun adem 
inhouden, zoals ik verder nooit 
in mijn leven heb gehoord, niet 
vóór die nacht en niet erna. 
Totdat de zware, wat hese stem 
terugkwam, de lucht deed trillen 
door de radio en droog, maar zwan-
ger van vreugde concludeerde: 
Drieëndertig voor. Dertien te-
gen. Tien onthoudingen en één 
land afwezig bij de stemming. 
De resolutie is aangenomen. 
Toen werd zijn stem verzwolgen 
door het gebrul dat uit de radio 
schalde, dat overvloeide van de 
balkons die wild van vreugde wa-
ren in de zaal in Lake Success, 
en na nog een paar seconden 
van verbijstering, van lippen die 
van elkaar gingen alsof ze dorst 
hadden en van wijd opengesperde 
ogen, brulde plotseling ook onze 
afgelegen straat aan de rand van 
Kerem Avraham in het noorden 
van Jeruzalem het uit in één 
angstwekkende schreeuw, die 
de duisternis verscheurde en de 
huizen en de bomen, die zichzelf 
doorboorde, geen schreeuw van 
vreugde, hij leek in niets op het ge-
brul van de massa’s op de sport-
velden of het opgewonden gekrijs 
van oproerkraaiers, misschien  
meer op een kreet van afgrijzen en 
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verbijstering, een onheilspellende 
kreet, een kreet die de aarde 
deed trillen, die je bloed deed 
stollen, alsof alle doden die al 
gestorven waren en alle doden 
die nog zouden vallen opeens een 
luikje hadden gekregen om te 
schreeuwen, een luikje dat bijna 
meteen weer dichtging, en met-
een daarna werd de angstkreet 
vervangen door een massaal 
vreugdegebrul en een mengelmoes 
van schorre kreten en Am Jisraël 
chai – ‘Het volk Israël leeft’, en 
de hele menigte begon langzaam 
om zichzelf heen te bewegen alsof 
ze werden rondgedraaid in een 
reusachtige betonmolen en er was 
geen sprake meer van wel of niet 
mogen en ik sprong in mijn broek 
maar bekommerde mij niet om een 
bloes of een trui en schoot met één 
sprong onze voordeur uit en de 
handen van een buurman of een 
vreemde tilden me op zodat ik niet 
vertrapt zou worden en gaven me 
door, ik ging van hand tot hand, 
totdat ik landde op de schouders 
van mijn vader bij ons tuinpoortje. 
Mijn vader en moeder stonden 
daar met hun armen dicht om 
elkaar heen geslagen als twee 
verdwaalde kinderen in het bos, 
zoals ik hen nooit gezien had, niet 
vóór die nacht en niet daarna, en 
ik zat even midden tussen hun om-
helzing en een moment later zat ik 
weer op papa’s schouders, en hij, 
mijn zeer intellectuele, beschaafde 
vader, stond daar te schreeuwen 
zo hard als hij kon, geen woor-
den, geen woordspelletjes, geen 
zionistische leuzen en geen 
vreugdekreten, maar één lange, 

naakte schreeuw, als van voordat 
de woorden waren uitgevonden. 
 
Het is in deze en dergelijke beel-
dende taal waardoor Amos Oz er 
in slaagt de lezer mee te slepen 
in zijn sterke en zelfs verleidelijke 
vertellingen. Niemand ontsnapt  

aan de geestdrift waarmee 
hij deze tegelijkertijd op de fa-
milie en op het volk gerichte 
episode weergeeft en het zijn de-
ze en andere verhalen van gebeur-
tenissen en personen die Amos Oz 
tot een meesterverteller maken. 
Tot een van de vele thema’s in

Vervolg 'Amos Oz, kind van ongewenste ouders'
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het boek behoort ook het schrij-
verschap in het algemeen, 
waardoor wij als lezers gewaar 
worden hoe Oz over zijn literaire 
talenten denkt bij de vraag: 

Wat is er uiteindelijk autobio-
grafisch aan mijn verhalen, 
en wat is fictie? Alles is auto-
biografisch: als ik ooit een ver-
haal zou schrijven over een lief-
desaffaire tussen Moeder Teresa 
en Abba Eban, dan zou dat beslist 
een autobiografisch verhaal 
zijn, maar geen bekentenis. Elk 
verhaal dat ik geschreven heb 
is autobiografisch, geen enkel 
verhaal is een bekentenis. Wie 
de kern van het verhaal zoekt 
in de ruimte tussen het werk en 
degene die het geschreven heeft, 
vergist zich: het is erg de moeite 
waard om niet te zoeken in het 
gebied tussen het geschrevene en 
de schrijver, maar in het gebied 
tussen het geschrevene en de 
lezer. En jij, vraag niet: Wat, zijn 
dat werkelijk feiten? Is dat wat 
er speelt bij die schrijver? Vraag 
jezelf. Over jezelf. En het antwoord 
kun je voor jezelf houden. 

Twee laatste boeken
Ook in het dit jaar verschenen 
boek Verzen van het leven en de 
dood is de hoofdpersoon ‘een be-
roemd schrijver’ zonder naam 
die naar een lezing over zijn 
eigen leven en werk luistert, af-
dwaalt en zijn ogen richt op het 
aandachtige publiek. Hij geeft ze 
één voor één een naam en verzint 
voor iedereen een eigen leven.  
De immer productieve Amos Oz

publiceerde in 2006 zijn voor-
laatste boek Plotseling diep in 
het woud dat weer op een hele 
andere manier de lezer betovert. 
In de vorm van een sprookje wordt 
daarin verteld over verlorenheid 
en angst want in een dorp is 
sinds lange tijd geen enkel dier 
te vinden. Als het donker wordt, 
durft niemand meer naar buiten 
uit angst voor de berggeest Nehi. 

Twee kinderen gaan op onderzoek 
uit en ontdekken dat het om 
een dorpsbewoner gaat die door 
de dorpsgemeenschap werd uit-
gestoten. De boodschap van Oz 
lijkt te zijn: geen mens of dier 
mag apart worden gezet, ieder 
schepsel hoort erbij. Niemand is
ongewenst. Het is deze boodschap 
die als een rode draad zijn hele
leven karakteriseert.  
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O.R.T.

door rabbijn S. Evers

Toen onze onvolprezen hoofdre-
dactrice mij vroeg om iets te
schrijven voor dit bijzondere num-
mer, voegde zij eraan toe
dat ze graag een persoonlij-
ke noot wilde zien.  
“Immers jij bent een medewerker 
van het eerste uur”, zei Ruth.  Ze 
wilde dat ik mijn ‘100-ideeën’ met 
u deel. Ik heb een tijdje hierover 
gemijmerd en mijn gedachten 
op 100 gezet. En zo ben ik op 
mijn speurtocht uitgekomen bij
Awraham, Moshe en David.  
Kom met me mee op deze 100-
tocht door de geschiedenis. 

Awraham Awienoe
Onze aartsvader Awraham was de 
eerste Jood. Hij heeft diep en lang 
nagedacht en is tot de conclusie ge-
komen dat er een Schepper moet 
zijn voor deze wereld. “Het kan 
niet zo zijn dat deze prachtige we-
reld zomaar uit zichzelf ontstaan 
is en dat er niet een ‘bouwmeester’ 
is die dit allemaal bedacht 
heeft en in elkaar gezet heeft.”  
Uiteindelijk heeft G’d zich aan 
hem geopenbaard en zodoende  is
Awraham de stamvader van ons
volk geworden. Awraham heeft 
zijn ideeën niet alleen voor zich-
zelf gehouden, maar heeft aan 
eenieder die maar naar hem wilde 
luisteren het idee verteld dat er 
een Schepper is voor deze wereld. 
Toch was er een groot pijnpunt in 
zijn leven, namelijk dat hij  kin-
derloos was. Hij en Sara hadden 
samen geen kinderen. Hij had wel 
een kind samen met zijn slavin 
Hagar, zijn zoon Jisjmael. Maar 
toen Awraham 100 was, is toch 

zijn diep gekoesterde wens in ver-
vulling gegaan en kreeg hij een 
zoon, Jitschak. Jitschak wordt 
de echte opvolger van Awraham 
en hij is de erfgenaam van het 
geestelijk erfgoed van Awraham. 
De eerste 100, de 100 van Awra-
ham, staan voor continuïteit, het 
doorgeven aan de volgende ge-
neraties. Een van de belangrijkste 
taken die wij als Joods volk 
hebben is ervoor te zorgen, dat 
de volgende generaties opgevoed 
worden met ons erfgoed, daar 
kennis van krijgen en nog be-
ter, het zich eigen maken. Onze 
JaGDaF, ons samenzijn, kan 
daar een rolletje in spelen. 

Moshe Rabbenoe
Vele taken had Moshe als leider 
van het Joodse volk. Het is zeker 
geen gemakkelijke taak om met 
zo’n opstandig volk een tocht 
van 40 jaar door de woestijn te 
maken. Vrijwel aan het begin 
van zijn leiderschap wordt Moshe 
geconfronteerd met een van de 
grootste zonden van het Joodse 
volk, namelijk het gouden kalf, 
dat ze gemaakt hebben toen 
Moshe op de berg Sinai was. Toen 
hij omlaag kwam heeft hij het kalf 
vernietigd en het volk laten zien 
dat het niets waard was. Toch was 

het duidelijk dat er een behoefte 
was aan een concrete plaats om 
G’d te dienen. Het eerste wat 
Moshe deed na zijn definitieve te-
rugkomst van de berg Sinai was 
het Joodse volk bij elkaar roepen 
en ze vertellen over de bouw 
van het Mishkan, het reizende 
Heiligdom, de tenttempel, die ze 
meenamen op hun tocht door de 
woestijn. Het heiligdom bestond 
uit een groot aantal planken, die 
rechtop stonden in zilveren voet-
stukken. In totaal waren er 100 
voetstukken die de basis vormden 
voor het Mishkan. Het Joodse 
volk had ruimhartig geschonken 
voor de bouw van het Mishkan 
en onze geleerden leggen uit dat 
allen een gelijk aandeel hadden 
in deze voetstukken. Een diepe 
gedachte hierachter is dat in 
de basis van het Mishkan allen 
gelijk zijn. Hogerop kunnen er 
misschien verschillen zijn, maar 
aan de basis zijn we allen gelijk. 

Nu we geen Mishkan en geen tem-
pel meer hebben, heeft de sjoel 
deze centrale plaats ingenomen. 
In sjoel zijn we allen gelijk en 
vormen we met z’n allen de voet-
stukken, waarop een Joodse ge-
meente gegrondvest is. JaGDaF 
kan helpen om de weg naar 
sjoel te vinden en om over een 
eventuele drempel te stappen. 

David Hamelech
Koning David is verreweg de 
beroemdste koning van het Jood-
se volk. Hij is bekend als groot 
krijgsheer die vele oorlogen heeft 
gevoerd voor het Joodse volk. Hij 

Van 100, via 100, via 100 

Van Awraham, via Moshe, 
via David, naar JaGDaF: de 
100ste psalm is een Mizmor 

le-Todah.



14 JaG8 december jaargang 21 nummer 1 DaF 28 kislew jaargang 21 nummer 1 15

is zeker ook  bekend  als grond-
legger van de prachtige tempel 
die later door zijn zoon Shelomo 
gebouwd is. Maar misschien is hij 
wel het beroemdst door het prach-
tige boekwerk dat hij ons heeft 
nagelaten, de Tehilliem oftewel 
de Psalmen. In 150 prachtige miz-
moriem (gedichten) heeft koning
David voor menigeen de mo-
gelijkheid gegeven om zijn ge-
voelens te uiten. Voor allerlei 
gelegenheden zijn er mizmoriem, 
om vreugde te uiten, om steun

te vragen, enzovoort. 
In dat geheel neemt mizmor 100, 
een zeer bijzondere plaats in,
het is namelijk een Mizmor
leTodah, een gedicht om dank-
baarheid te uiten. Kennelijk zag 
koning David er iets heel bijzon-
ders in dat hij zijn 100e mizmor 
bereikt had en voelde hij de 
behoefte om een speciale dank-
mizmor te schrijven. Eenzelfde 
gevoel mogen wij als JaGDaF-
lezers ook hebben, dankbaarheid 
dat ons de kans is gegeven om 

Model van het Mishkan (Tabernakel): 1. binnenplaats 2. heiligdom (a. daarover heen de huid van een ram, 
b. voorhang), 3. wasbekken, 4. bronzen altaar (offerplaats), 5. helling.

Uit: M. Levine, Mlechet Hamishkan.

in 100 nummers een verbindende 
schakel te zijn tussen onze 
lezers in de Noordelijke Pro-
vincies, om ons een gevoel van 
JAGDAF, van SAMEN te geven. 

MAZZAL TOV REDACTIE
MAZZAL TOV 

MEDEWERKERS
MAZZAL TOV LEZERS

NOG VELE JAREN JAGDAF
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De bevolking van Israël 30:
Verandering en continuïteit in een bijna zestigjarige staat

door J.E. Ellemers

Het jubileum van JagDaF valt 
bijna samen met het zestigjarig be-
staan van de staat Israël. Moeten 
we nu al doen alsof Israël reeds 
zestig jaar bestaat? Ik aarzel of 
je een verjaardag moet vieren 
alvorens die werkelijk plaats-
vindt. Zeker in het geval van 
Israël is de mogelijkheid niet he-
lemaal uitgesloten dat er tussen 
nu en mei 2008 gebeurtenissen 
plaatsvinden die de viering van de 
zestigste verjaardag in een ander 
daglicht kunnen plaatsen. Zo moet, 
op het ogenblijk dat ik dit schrijf, 
de internationale conferentie van 
Annapolis, waar opnieuw een 
‘oplossing’ gezocht zal worden 
voor het Israëlisch-Palestijnse 
vraagstuk,  nog plaatsvinden.  
Maar zal deze wel doorgaan op de 
geplande datum (26 november) en 
vooral: wat zullen de resultaten 
zijn? Ook de dreiging dat Iran 
atoomwapens zal ontwikkelen 
– en mogelijk inzetten tegen Is-
raël – kan de internationale ver-
houdingen de komende periode 
ingrijpend wijzigen. En dan zijn 
er toenemende spanningen tus-
sen Israël en Syrië en de hier 
ten dele mee verband houdende 
komende presidentsverkiezingen 
in Libanon. Kortom, het is zelfs 
een half jaar tevoren moeilijk in 
te schatten hoe de situatie in en 
rond Israël in mei 2008 zal zijn.  
Het lijkt juister hier trachten 
aan te geven wat er sinds mei 
1948 tot begin november 2007 
in Israël is gebeurd. Wat waren 
belangrijke veranderingen en 
in welk opzicht is er eigenlijk 
veel minder veranderd? 

Bevolkingsgroei
Toen op 14 mei 1948 de staat Is-
raël werd uitgeroepen, woonden 
er ongeveer 650.000 Joden in 
het land. Volgens de volkstelling 
van november 1948 bedroeg het 
aantal Joden inmiddels 716.000 
en waren er 156.000 Arabieren. In 
mei 2007 telde de totale bevolking 
van Israël ruim zeven miljoen, 
van wie bijna 5,4 miljoen Joden, 
ruim 1,4 miljoen Arabieren en 
ruim 300.000 ‘andere niet-Joden’.   
Dit is een zeer spectaculaire 
groei: in minder dan 60 jaar is de 
bevolking bijna vernegenvoudigd. 

Deze groei komt op vele wijzen tot 
uiting. Om daarvan slechts één 
te noemen: In 1948 was er maar 
één stad met meer dan 100.000 
inwoners (Tel Aviv). Thans zijn er 
vijf steden met meer dan 200.000 
inwoners: Jeruzalem, Tel Aviv, 
Haifa, Rishon Le’Zion en Ashdod. 
Daarbij moet wel bedacht worden 
dat Israël eigenlijk al heel lang 
een van de meest verstedelijkte 
landen ter wereld is. Slechts in het 
midden van de jaren vijftig – toen 
veel nieuwe immigranten in 
agrarische nederzettingen werden 
ondergebracht – woonde ongeveer 
24 procent van de Joodse bevol-
king in ‘landelijke nederzettin-
gen’. Dit aandeel daalde tot in-
middels acht procent. Het deel van 
de Joodse bevolking in kibboetsiem 
– lang het symbool bij uitstek 
van de pionierssamenleving 
– nam af van bijna acht procent 
in 1948 tot twee procent thans. 

Toegenomen heterogeniteit
Israël is een immigratieland bij 
uitstek. Dat was de voornaamste 
raison om de staat te stichten: een 
tehuis te bieden voor alle Joden in 
de wereld. De groei van de Joodse 
bevolking moet voor 45 procent op 
het conto van immigratie worden 
geschreven. De andere 55 procent 
berust op natuurlijke groei. 
Daarbij hebben zich ook 
ingrijpende veranderingen in de 
etnische samenstelling voorge-
daan. In 1948 was slechts 10 
procent van de Joodse bevolking 
afkomstig uit landen in Azië (met 
name Yemen) en Noord-Afrika. 
In de jaren na de uitroeping van 

In mei 2008 bestaat de staat 
Israël zestig jaar. Wat is er sinds 

1948 wel en niet veranderd?
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David Ben Goerion leest de proclamatie van de staat Israël voor.
Foto: Robert Capa, 1948

de staat vond een omvangrijke 
immigratie plaats, waarvan 
meer dan de helft uit oriëntaalse 
landen in Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten. In het midden 
van de jaren zestig was de Joodse 
bevolking inmiddels gegroeid tot 
drie miljoen. Daarvan was 35 
procent afkomstig uit Europa 

en andere westerse landen, 27 
procent uit oriëntaalse landen en 
38 procent in Israël geboren. Om-
dat de geboortecijfers onder de 
oriëntaalse bevolking hoger lagen, 
werd er in die jaren wel gesproken 
van het ontstaan van ‘twee Israëls’: 
een westers en een oriëntaals. 
Vanaf de jaren zeventig, maar 

vooral in de jaren negentig 
ontstond er opnieuw een 
omvangrijke immigratie, nu uit 
de voormalige Sovjet-Unie, van
uiteindelijk 1,2 miljoen per-
sonen. Ondertussen zijn veel 
immigranten van weleer over-
leden en is de natuurlijke groei 
veel groter geworden dan de 
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immigratie. Op ‘t ogenblik is 
zo’n 70 procent van de Joodse 
bevolking in Israël geboren, nog 
maar 10 procent in oriëntaalse 
landen en 20 procent in Europa 
en andere westerse landen. 
Heel globaal kan men binnen 
de Joodse bevolking drie seg-
menten onderscheiden: een seg-
ment vanuit westerse landen 
afkomstige immigranten en 
hun nakomelingen, een segment 
vanuit oriëntaalse landen af-
komstige immigranten en hun 
nakomelingen en de categorie 
van veel later gekomen Russische 
immigranten en hun kinderen. 
Alhoewel de laatste categorie 
– evenals de pioniers uit het 
begin van de 20e eeuw – uit Oost-
Europa afkomstig zijn, vertonen 
zij deels ‘eigen’ trekken. Ze zijn 
opgegroeid onder een communis-
tisch regime, houden meer vast 
aan de Russische taal en hebben 
vaak ook een andere relatie met 
het Jodendom. Een kwart van hen 
is zelfs niet eens geregistreerd 
als Jood. Op den duur zullen 
de etnische verschillen binnen 
de Joodse bevolking diffuser 
worden, omdat er in toenemende 
mate ‘gemengde’ huwelijken 
plaatsvinden tussen personen van 
westerse origine enerzijds en van 
oriëntaalse afkomst anderzijds. 
Toch is de culturele heterogeniteit 
nog bijzonder groot. Een he-
terogeniteit bovendien, die deels 
samenhangt met verschillen 
in geboortecijfers, huisvesting, 
kansen in het onderwijs en 
sociaal-economische positie. 
Met name onder oriëntaalse 

bevolkingsgroepen bestaat nog 
een relatief grote achterstand, 
ook al is die in de loop van de 
afgelopen decennia aanzienlijk 
verminderd. Wel kan men stellen, 
dat de problemen van ‘integratie’ 
in Israël als aanzienlijk minder 
ernstig worden beleefd dan bij-
voorbeeld in Nederland, terwijl 
de immigratie en etnische ver-
scheidenheid in Israël veel en 
veel groter is. Een verschil met 
Nederland is natuurlijk wel dat 
in Israël de meeste immigranten 
zich meteen na hun komst 
‘Israëli’ voelen en zichzelf op 
een of andere manier als ‘Jood’ 
identificeren – hoe uiteenlopend 
zij dit ook mogen definiëren. 
Dit is veel minder het geval met 
betrekking tot de niet-Joodse 
bevolking: ruim 1,4 miljoen Ara-
bieren – bestaande uit ongeveer 
1,2 miljoen Moslims, 125.000 
Christenen en 120.000 Druzen 
– én de eerder genoemde ‘andere 
niet-Joden’, van ruim 300.000 
Russische immigranten (en hun 
kinderen), die niet als Jood zijn 
geregistreerd. Op deze  twee
categorieën niet-Joden, die sa-
men 24 procent van de bevolking 
vormen, kom ik nog terug. 

Politiek: Continuïteit en frag-
mentatie
Een van de meest curieuze 
trekken van de Israëlische 
maatschappij is, dat ondanks 
de kolossale bevolkingsgroei en 
ingrijpende wijzigingen in de 
etnische en sociaal-economische 
samenstelling en ondanks de 
oorlogen die werden gevoerd, 

het politieke bestel zo’n grote 
mate van continuïteit heeft ver-
toond. In bijna 60 jaar werd 
Israël een compleet andere 
maatschappij, maar dit is 
slechts ten dele weerspiegeld 
in de politieke verhoudingen. 
Ondanks een groot aantal par-
tijen, hebben in de Israëlische 
politiek slechts drie (blokken 
van) partijen een significante 
rol gespeeld. Dit was allereerst 
de grootste socialistisch partij 
Mapai (later Ma’arach en thans 
Awoda genoemd), die vanaf de 
jaren dertig het politieke toneel 
van de Joodse samenleving in 
Palestina en daarna in de staat 
Israël tot de verkiezingen van 
1977 (tezamen ruim veertig jaar) 
in belangrijke mate heeft beheerst. 
Tussen 1977 en 2006 speelde 
Likoed, een ‘rechtse ‘ partij die 
ontstaan was uit een combinatie 
van andere partijen, een grote 
rol in de Israëlische politiek als 
belangrijke partner in de meeste 
coalities. Tenslotte waren er een 
aantal kleinere religieuze par-
tijen, die al of niet tezamen in 
nagenoeg alle kabinetten vanaf 
1948 onmisbare coalitiepartners 
waren om aanvankelijk Mapai/
Ma’arach  en later Likoed een
een parlementaire meerderheid
te verschaffen. 
De leiding van deze drie blokken 
is heel lang gevormd door reeds 
voor de Tweede Wereldoorlog 
gearriveerde immigranten van 
(vooral Oost-)Europese afkomst, 
die vervolgens werden opgevolgd 
door de tweede generatie van de-
ze zelfde immigranten. Anders 

Vervolg 'De bevolking van Israël'
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gezegd: de partijen die al die jaren 
de dienst uitmaken, zijn lang 
geleid door een kleine elite van 
voornamelijk Europese afkomst. 
Pas in de loop van de jaren ze-
ventig werden langzamerhand 
ook leden van oriëntaalse ge-
meenschappen in de leiding van 
deze partijen opgenomen. Nog 
later, sinds de jaren tachtig en 
vooral in de jaren negentig, deden 
‘etnische’ partijen hun intrede. 
Dat waren allereerst twee par-
tijen, waarvan de oprichters en 
vermoedelijk de meeste kiezers 
behoren tot de tweede generatie 
van immigranten uit Marokko, 

met – behalve een etnische – ook 
een duidelijk religieuze signatuur. 
Eén daarvan {Shas) groeide uit 
en speelt (met 17 zetels in 1999 
en 13 in 2006) nog steeds een rol. 
Verder waren er twee ‘Russische’ 
partijen, die in de tweede helft 
van de jaren negentig acte de 
présence gaven, waarvan één 
later opging in Likoed en de 
andere {Israël Beitenoe) in 2006 
12 zetels behaalde. Tezamen met 
de Arabische lijsten (met 11 zetels 
in 2006) vertegenwoordigen nu 30 
procent van de leden van de Knes-
seth  in wezen etnische belangen. 
Enerzijds zien we dus dat een 

klein aantal partijen links en 
rechts van het midden nog steeds 
de politieke lakens uitdeelt en nog 
steeds worden geleid door mensen 
die overwegend behoren tot de 
tweede generatie van Europese 
immigranten. Tegelijkertijd zien 
we dat de grote partijen van 
weleer – Awoda en Likoed, met 
tot 1996 samen minstens 75 tot 80 
van de 120 zetels in de Knesseth 
– sinds 1999 zijn gereduceerd tot 
middelgrote partijen met samen 
minder dan 60 zetels – inclusief de 
nieuw partij Kadima, bestaande 
uit afvalligen van Likoed en 
Awoda. Slechts de gezamenlijke 

Levi Eshkol, die in 1963 David Ben Goerion als premier opvolgde, spreekt op een Zionistisch congres
 in Jeruzalem.

Foto: Time Life World Library
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religieuze partijen hebben 
zich weten de te handhaven. 
Maar dit is grotendeels het ge-
volg van de opkomst van de 
etnisch-religieuze partij Shas. 
Anderzijds zien we hoe door het 
ontstaan van etnische en andere 
kleine partijen het politieke 
centrum ernstig is verzwakt. 
De Israëlische politiek vertoont 
weliswaar grote continuïteit 
(zelfde partijen, zelfde soort 
leiders), maar tegelijkertijd 
ook sterke fragmentatie. 

Oorlogen
Een andere vorm van continuïteit 
is dat Israël voortdurend met 
oorlogen werd geconfronteerd. 
Het ontstaan van de staat was 
het product van oorlog: de On-
afhankelijkheidsoorlog van 
1948. Ook daarna was er ieder 
decennium wel een oorlog: de 
Sinaï-campagne in 1956 (tegen 
Egypte); de Zesdaagse Oorlog 
in 1967 (tegen Egypte, Syrië en 
Jordanië); de Yom-Kippoer-oorlog 
in 1973 (tegen Egypte en Syrië); 
de eerste oorlog in Libanon in 
1982 (tegen de Palestijnse be-
weging); de twee oorlogen tegen 
Palestijnse terreuracties, bekend 
als de eerste en tweede Intifada, 
respectievelijk vanaf eind 1987 
en rond 2000; en de tweede 
oorlog in Libanon in de zomer 
van 2006 (tegen Hezbollah). 
Maar ook hier was er, behalve con-
tinuïteit, eveneens verandering en 
in zekere zin zelfs fragmentatie. 
Werden de oorlogen tot en met 
1973 gevoerd tegen landen en 
reguliere legers, vanaf de eerste 

oorlog in Libanon in 1982 ging het 
om oorlogen tegen veel diffusere 
nationalistische bewegingen. 
Deze beogen niet primair land 
te veroveren, maar door ter-
roristische activiteiten in Israël 
zelf het moreel van de bevolking 
als geheel aan te tasten en vooral 
aandacht te trekken. Tegen dit 
soort oorlogsvoering is het voor 
een regulier leger veel moeilij-
ker om effectief op te treden. 
Met Egypte en Jordanië 
werden uiteindelijk vredes-
verdragen gesloten en er is al 
jarenlang sprake van  onder-
handelingen hierover met Syrië. 
Met de buurlanden bestaat in fei-
te een toestand van – weliswaar 
‘koude’ – vrede. Zal aan de meer
guerilla-achtige oorlogen langza-
merhand ook een einde komen? 

Israël in het Midden-Oosten
Israël is van een betrekkelijk sim-
pele pionierssamenleving een zelf-
standige staat en een volwaardige, 
zeer gedifferentieerde maat-
schappij geworden, met een in-
middels bloeiende economie en 
een bevolking die bijna negen 
keer zo groot is geworden.  De
toekomst lijkt rooskleurig. 
Maar er is óók een groot en over-
heersend probleem: hoe zal Israël 
zich handhaven in een Arabische 
omgeving met een grotendeels 
Islamitische bevolking, die deels 
radicaliseert? Er lijkt een grote 
dreiging uit te gaan van Moslim 
fundamentalisme. Er wordt ver-
ondersteld dat wanneer Iran over 
atoomwapens beschikt deze op den
duur tegen Israël kunnen of 

zullen worden gebruikt. Aan de 
andere kant is er internationale 
druk om dit te verhinderen. Ook 
geldt nog steeds het principe van 
‘wederzijdse afschrikking’, die 
er toe heeft geleid dat sinds het 
einde van de Tweede Wereldoorlog 
er nooit meer atoomwapens  zijn
ingezet, behalve om mee te drei-
gen. Het is vooralsnog moeilijk 
in te schatten of dit ook in 
het geval van Iran zal gelden. 
Er zijn echter eveneens nog 
steeds ernstige problemen in Is-
raëls onmiddellijke omgeving: 
hoe moet er een betere verstand-
houding komen tussen Israël 
en de Palestijnen? In de eerste 
helft van de jaren negentig leek 
er met de Oslo-akkoorden een 
doorbraak te komen en opnieuw 
tijdens onderhandelingen rond 
het jaar 2000 tussen de toen-
malige minister-president Barak
en voorzitter Arafat van de Pa-
lestijnse Autoriteit. Maar in
beide gevallen liepen de onder-
handelingen vast. Daarna 
was er sprake van het ‘route-
plan’, dat nieuw leven moet 
worden ingeblazen op een in-
ternationale conferentie in An-
napolis in de Verenigde Staten. 
De eenzijdige ontruiming van
de Joodse nederzettingen in de
Gaza-strook in de zomer van
2005, leek een eerste stap naar 
terugtrekking uit de bezette  Pa-
lestijnse gebieden, maar bracht
daar Chamas aan de macht en 
geen einde aan terroristische 
activiteiten en raketbeschietingen 
op Israël. Het roept in ieder geval 
vragen op over de aanvankelijk 

Vervolg 'De bevolking van Israël'
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voorgenomen terugtrekking uit
(grote delen van) de Westelijke 
Jordaanoever. Zal de conferen-
tie in Annapolis de impasses 
doorbreken? 
Men kan zich afvragen hoe op den 
duur de verstandhouding tussen 
Israël en de Palestijnen zal zijn. 
Zal deze ingrijpend verbeteren en 
tot samenwerking leiden? Of zal 
er vooralsnog sprake zijn van een 
soort handhaving van de status-
quo, met hekken en muren tussen 
Israël en de Palestijnse gebieden

en andere veiligheidsvoorzienin-
gen? 

Blijft Israël een Joodse staat?
Er blijven ook andere problemen, 
die deels van ‘interne’ aard  zijn,
maar tegelijkertijd ook te ma-
ken hebben met de relatie 
met de Palestijnen en de Ara-
bische omgeving. Dat is de 
aanwezigheid van een niet-
Joodse bevolking in Israël zelf. 
Sinds het ontstaan van de staat zijn 
een kleine drie miljoen personen 

naar Israël geïmmigreerd, van
wie naar schatting zo’n 2,5 
miljoen zijn gebleven. Hun op-
name in de Israëlische maat-
schappij is zeker niet zonder 
problemen, maar toch redelijk 
soepel verlopen. De overgrote meer-
derheid van de immigranten en 
hun nakomelingen identificeert 
zich sterk met de staat. 
Paradoxaal genoeg is dit veel 
minder het geval met de niet-Jood-
se bevolking, van wie verreweg 
de meesten al generaties in het 

Yitzhak Rabin, premier en minister van Defensie, bekijkt het ochtendnieuws bij een snel ontbijt  van 
grapefruit en koffie in de keuken van zijn huis in Tel Aviv.

Foto: David Rubinger
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land wonen. Dit zijn de ruim 
1,4 miljoen Arabieren, die offi-
cieel volwaardige burgers zijn, 
maar zich steeds meer achter-
gesteld en buitengesloten voelen 
– en dit in feite ook zijn. Zij 
identificeren zich meer en meer 
met de Palestijnen in de bezette 
gebieden, met wie zij vaak nog 
familiale, godsdienstige en 
andere relaties onderhouden. 
Het is een minderheid die, niet al-

leen in absolute aantallen, maar 
ook relatief groeit. Nog steeds 
vormen Arabieren ongeveer 20 
procent van de totale bevolking. 
Dit aandeel zal echter stijgen door 
iets hogere geboortecijfers en het 
teruglopen van de immigratie 
onder de Joodse bevolking. 
Er dan is er nog het probleem van 
de ‘andere niet-Joden’: de circa 
300.000 immigranten en hun 
nakomelingen uit de voormalige 

Sovjet-Unie die als ‘niet-Jood’ 
zijn geregistreerd. Zij zijn formeel 
en in feite buitengesloten van de 
Joodse gemeenschap en kunnen 
bijvoorbeeld niet trouwen met 
Joodse Israëli’s. Er doen zich ook 
steeds meer problemen voor onder 
deze bevolkingsgroep – zelfs 
van opkomend antisemitisme. 
Het zijn wezenlijke problemen: 
hoe kunnen niet-Joodse min-
derheden functioneren in een 

Vervolg 'De bevolking van Israël'
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Doel
Het GNI heeft zich ten doel gesteld belangstelling voor Israël en zijn cultuur te wekken en te vergroten. Door het 
organiseren van allerlei activiteiten, streven we ernaar dit doel te bereiken.

Activiteiten
In regionale afdelingen met een eigen bestuur worden geregeld bijeenkomsten belegd waarin uiteenlopende 
onderwerpen over Israël en het jodendom worden behandeld, onder meer op het terrein van:

 Politieke actualiteit   Arabische wereld
 Historisch Israël   Kunst en letteren
     Godsdienst                     Ruimtelijke ordening
   Sociale kwesties     Reisbeschrijvingen

Zie voor afdelingen en hun programma in
Noord Nederland en elders in het land

www.genootschap-nederland-israel.nl

Voor alle informatie Genootschap Nederland-Israël en aanmelding als donateur (€ 10 p.j.)
Secr.: Mw A. Röell, Blankenslaan-oost 6, 7901BE Hoogeveen, telefoon: 0528-268895

www.genootschap-nederland-israel.nl
info@genootschap-nederland-israel.nl

‘Joodse’ staat? Het lijken haast 
onoplosbare problemen, maar zij 
hebben ten dele ook te maken met 
de eerder beschreven vastgelopen 
politieke verhoudingen. Zo hebben 
religieuze partijen in de Israëlische 
politiek vaak onevenredig grote in-
vloed kunnen uitoefenen, omdat 
de grote partijen alleen met hun 
steun coalities konden vormen. 
Niet alleen met betrekking tot 
sjabbatsrust en kashroet, maar 
ook over de vraag ‘Wie is Jood’ 
en huwelijkswetgeving hebben 

religieuze partijen stringente 
standpunten ingenomen. Nog 
steeds kunnen Joden in Israël 
niet trouwen met niet-Joden 
– en trouwens evenmin Mos-
lims en Christenen met niet-ge-
loofsgenoten. Hoe lang kunnen  de
religieuze partijen, die hooguit 
15 tot 20 procent van het elec-
toraat vertegenwoordigen, veto’s 
opleggen aan de rest van de be-
volking en daarmee tevens de 
mogelijkheden tot integratie van 
andere minderheden inperken? 

De geschetste problemen van 
politieke stagnatie, van de 
moeizame verhoudingen tot de 
Palestijnen en de Arabische 
buurlanden en die van de niet-
Joodse minderheden, worden in 
zekere zin overheerst door één 
factor: grote onzekerheid hoe 
Israël zal kunnen voortbestaan 
– inclusief de vraag of het op den 
duur nog een ‘Joodse staat’ zal 
blijven. Het zijn vragen die Israël 
ook na 2008 zullen bezighouden. 
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Ter gelegenheid van het uit-
brengen van het 100ste nummer 
van JaGDaF vroeg men mij 
om eens kort stil te staan bij 
de betekenis van dit gebeuren. 

Voor mij als opbouwwerker van de 
Stichting Joods Maatschappelijk 
Werk voor ‘het Noorden’ is het 
bestaan van JaGDaF een van 
de tastbare bewijzen dat Joods 
leven hier in de Groningse  me-
diene springlevend is! 

Toen ik in deze regio kwam 
werken in 2001 heb ik aan Bep 
Koster in een interview wat 
over mezelf verteld en ik be-
sloot dat gesprek met de hoop 
uit te spreken dat ik erin zou 
slagen mensen met een Joodse 
achtergrond weer met elkaar 
in contact te kunnen brengen. 
Nu zijn we alweer ruim 6 jaar 
verder en gelukkig kan ik zeggen 
dat het met die groei en die ont-
wikkeling van het Joodse leven in 
Groningen de goede kant opgaat.

Ineke Hoogman, mijn collega 
maatschappelijk werkster, die 
nog maar kort geleden en veel 
te jong overleed, was vrijwel 
vanaf het begin een uitstekende 
penningmeester van JaGDaF.
Ineke was het die het belang van 
zo’n blad inzag en die met regel-
maat de ontwikkelingen, met name 
in Joods Groningen, doorspeelde 
naar de collega’s in Amsterdam 
en ook naar mij in Friesland.
Zo bleef ieder, ook ver weg van 
Groningen, toch op de hoogte 
van het wel en wee aldaar. 
Via de Koffieclub Sjaloom, opge-
richt voor Joodse 55-plussers was
het mogelijk om maandelijks een
contact te laten bestaan tus-
sen diegenen uit de Joodse ge-
meenschap die niet aangesloten 
zijn bij een Joods kerkgenootschap, 
zoals het NIK of de Liberalen. 
JMW heeft zich steeds inge-
spannen juist voor die groepen 
Joden die buiten het georga-
niseerde Jodendom vallen. 

De Naoorlogse generatie
In de loop der jaren is de zoge-
naamde Naoorlogse generatie meer 
in beeld gekomen en sinds begin 
dit jaar is er in Groningen binnen 
die groep interesse ontstaan om 
elkaar te gaan ontmoeten en iets 
aan hun wortels te willen doen.
Binnen de bestaande 55-plus 
groep die bijna uitsluitend uit 
‘survivors’ bestond was het vooral 
zaak om het prettig en vertrouwd 
te hebben met elkaar, aan 
nieuwigheden en allerlei culturele 
en religieuze uitdagingen was 
niet zoveel behoefte. 
Vorig jaar bleek het aantal actieve 
bezoekers van die groep zó klein 
te zijn geworden dat JMW zich 
genoodzaakt zag de ondersteuning 
aan die groep stop te zetten.
Inmiddels is daar een andere 
groep voor in de plaats gekomen 
die bijna uitsluitend bestaat 
uit mensen van die al eerder ge-
noemde Naoorlogse generatie. 
Het boeiende van dit soort groe-
pen vind ik dat mensen van al-

Een persoonlijke schets
door Tobias de Bruijn, opbouwwerker JMW
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lerlei afkomst, slag en pluimage 
elkaar daar kunnen ontmoeten, 
hetgeen een bont en soms zeer 
uiteenlopend gezelschap oplevert. 
Heel vaak zijn hier creatieve en 
zelfstandig opererende mensen 
bij die een interessante bijdrage 
leveren aan de sfeer en ook aan 
het programma van die groep. 

Creatievelingen
Doordat JMW ook probeert de 
groepen in de verschillende regio’s 
met elkaar in contact te brengen 
ontstaan er weer nieuwe net-
werken, zoals bijvoorbeeld tussen 
de creatievelingen die exposeren 
met hun werk en elkaar uitnodigen 
en bij elkaar op bezoek gaan.

Niet zelden komt die Joodse ach-
tergrond in hun werk terug en 
ook ontdekken mensen dit als 
mogelijkheid om aan hun emoties 
hieromtrent vorm te kunnen geven. 
Ik ben ervan overtuigd dat al deze, 
weliswaar kleine, maar toch zeer 
belangrijke contacten en lijntjes 
ertoe bijgedragen hebben dat er 
nu bijvoorbeeld jaarlijks een Joods 
Filmfestival naar Groningen komt 
en de aandacht en interesse voor 
het Joodse leven weer toeneemt.
Het doet mij als opbouwwerker 
goed om deze groei en ontwik-
kelingen te zien. 
Vorig jaar bij het eeuwfeest van de 
synagoge aan de Folkingestraat 
kwam de Joodse gemeenschap 

weer even in het licht te staan en 
realiseerde men zich in Groningen 
dat wij Joden er nog steeds zijn.
Ik heb er vertrouwen in dat 
JaGDaF in een behoefte zal 
kunnen blijven voorzien, maar
dan zal het zich moeten in-
spannen om voor de komende 
jaren een aantrekkelijk blad te 
blijven voor ieder die de Joodse 
gemeenschap in de drie provincies 
een warm hart toedraagt. 
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De granaatappel: een veelvoud van 100

Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Met 100 in het hoofd een zoektocht 
naar de granaatappel – rimon in
het Hebreeuws; ook het woord  
voor granaat. Oorspronkelijk de 
basis voor grenadine. 

Niet alleen rabbijn Evers heeft 
lang moeten nadenken over ‘iets 
speciaals’ voor dit honderdste 
nummer van JaGDaF. Ook ik 
heb lange tijd mijn gedachten 
laten gaan over een recept, een 
anekdote of wat dan ook voor dit 
bijzondere nummer. Een recept 
dat uit honderd onderdelen be-
staat? 100 ingrediënten? 100 
regels misschien? 100 lekkere 

hapjes? Ik wist het echt niet. 
Tot mijn oog op de markt op een 
kist vol dieprode granaatappels 
viel – ziet u het voor zich, mijn 
oog dat viel? Wat een vreemde 
taal kan Nederlands zijn... 
Ik dacht: “er zitten in ieder geval 
100 of meer dan 100 pitjes in zo’n 
granaatappel”. Zo’n gedachte  
houdt je dan een tijdje bezig, want 
een recept moet er natuurlijk 
ook nog komen. Ik vertelde mijn 
idee aan deze en gene; tot ie-
mand zei: “volgens mij zitten er 
613 pitjes in de granaatappel, 
evenveel als er mitswot zijn!” 
De 613 geboden en verboden 
die in de Tora vermeld worden. 
Dat zou een verklaring kunnen 
zijn waarom de granaatappel 
zo vaak in de Tenach genoemd 
wordt, om precies te zijn 19 keer 
(volgens de Concordantie). In Sjier 
Hasjierim (Hooglied) bijvoorbeeld 
worden de wangen van de vrouw 
vergeleken met een granaatappel.  

En nu wordt het interessant om-
dat ik zo mijn best heb gedaan het 
getal 100 in deze aflevering van 
Men Neme ingebed te krijgen. In 
Jermeja, hoofdstuk 52 wordt over 
de pracht en praal van de Tempel 
verteld, vlak voor Jeruzalem en 
de Tempel verwoest worden: 52:
21-23 De zuilen waren elk achttien 
el hoog en hadden een omtrek 
van twaalf el. Ze waren hol van 
binnen en hun wanddikte was 
vier vingers. Ze waren bekroond 
met een bronzen kapiteel van vijf 
el met een vlechtwerk, versierd 
met granaatappel. Ze waren van 
massief brons. Ze hadden vier 
zijden, waarop zesennegentig 
granaatappels bevestigd waren; 
in totaal telde het vlechtwerk 
honderd granaatappels.  
Dat zijn een heleboel granaat-
appels en niet alleen  een
heleboel, maar 100! 

Monnikenwerk
Op een avond in Friesland ging 
ik voor de televisie met een gra-
naatappel, een mesje en twee 
bakjes zitten; één bakje voor de 
schillen, één bakje voor de vrucht-
jes/pitjes. Ik wist echt niet waar 
ik aan begon, een zogenaamde 
sisyfusarbeid (het op hoge prijs 
stellen van de arbeid om de arbeid 
zelf, zonder op de resultaten te 
letten). En dat was het precies. 
Ik raakte gefascineerd door de
innerlijke structuur van deze
wonderbaarlijke vrucht. Compar-
timentjes gescheiden door ragdun-
ne zachtgele schillen/velletjes. 
In ieder compartimentje de glin-
sterende robijnrode vruchtjes 

613 - of ietsje meer?
Foto: Peter Vroege
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die ik één voor één eruit moest 
wippen, soms een paar tegelijk; 
heel voorzichtig om ze niet te 
beschadigen. Ik legde ze in hoop-
jes van tien bij elkaar en bij 
honderd deed ik ze in het bakje. 
Tenslotte kwam ik uit op ongeveer 
630! Maar u moet men ten goede 
houden, wie weet heb ik me toch 
met een paar tientallen verteld? 
Die 613 van de mitswot zitten er 
in ieder geval in, dus misschien 
gewoon een paar reserve...  
Toen ik klaar was kleefde alles 
wat ik aangeraakt had (hoog 
suikergehalte denk ik) en kon 
ik mijn t-shirt weggooien.  Het
is een bekend feit dat vlek-
ken van de granaatappel niet
uitwasbaar zijn, zeer waarschijn-
lijk ook niet met alle moderne 
vlekkenverwijderaars. 

Een verrukkelijke salade!
Na al die arbeid kreeg ik des te 
meer respect voor de familie waar 
ik te gast was de laatste keer dat ik 
in Israël was dit jaar; het was een 
zeer uitgebreide sjabbatmaaltijd; 
een prachtig gedekte tafel; ver-
schillende salades. Eén salade 
trok vooral mijn aandacht: 
allerlei groen, avocado, een he-
leboel granaatappelvruchtjes 
en grof gehakte walnoten,  met
een zoetzure dressing. De gra-
naatappelvruchtjes gaven de sa-
lade een extra exquise smaak. 
Toen dacht ik al: dat moet 
ik onthouden voor JaGDaF! 
Mijn zoon, die toevallig in Ne-
derland op bezoek was en ook bij 
die sjabbatmaaltijd in Israël aan-
wezig was zei heel nonchalant: 

oh, die granaatappelpitjes kun 
je kant en klaar in bakjes in de 
supermarkt kopen (in Israël)! Nou 
ja – wie zouden die granaatappels 
pellen? Of hebben ze daar in Is-
raël misschien een of ander slim 
machientje voor uitgevonden?  
Ik geef het toe – een nogal uit-
gebreide inleiding voor een een-
voudig recept – het zij zo. 

Salade met granaatappel, 
walnoten en feta

Ingrediënten
(hoeveelheden aanpassen aan het 
aantal personen)
halve krop sla
1 granaatappel
handje grof gehakte walnoten
100 gram feta
3 eetlepels olijfolie
2 theelepels honing
1 eetlepel (appel)azijn
zout of Herbamare
peper

Bereidingswijze
Bladeren van de sla goed was-
sen en uit laten lekken of cen-
trifugeren in een slacentrifuge. 
Granaatappel halveren en de ro-
de vruchtjes/pitjes eruit halen. 
Feta raspen op een grove rasp. 
Dressing maken door olie, honing 
en azijn te mengen (eerst de 
azijn, zout, peper en honing, 
dan pas de olie) en daarna goed 
schudden in een afgesloten potje.  
Sla verdelen op een platte schaal. 
Rode granaatappelvruchtjes  en ge-
hakte noten over de salade verdelen. 
Dressing over de salade schenken. 
Feta over de salade strooien.

U kunt zich voorstellen dat allerlei 
variaties mogelijk zijn; die laat 
ik graag over aan uw fantasie. 

Granaatappelsap
Een andere mogelijkheid om op
een gemakkelijke manier  ken-
nis te maken met de granaat-
appel is de volgende. 
U koopt 1 of meer granaatappels 
en een paar sinaasappels. U heeft 
vast en zeker een citruspers – al of 
niet elektrisch – in huis. U snijdt 
een granaatappel middendoor en 
perst hem uit als een citrusvrucht. 
U vindt het dieprode sap in uw 
glas en een heleboel gekwetste 
vruchtjes als afval; deze moet 
u eerst verwijderen voor u een 
sinaasappel (of mandarijn, of 
grapefruit) uitperst. Een bui-
tengewoon gezond sapje en u 
kunt zelfs het granaatappelsap 
ook zonder toevoeging van een 
andere vrucht drinken – een 
beetje wrang, maar je voelt de 
gezondheid naar binnen stromen! 
Bij alle juice bars in Israël kun je 
zelf je mengsel uitzoeken. Ik kies 
altijd voor de granaatappel plus 
een andere vrucht (tenminste als
er granaatappels zijn). 

Verbazing
Wie schetst mijn verbazing: bij Al-
bert Heijn zag ik bij de uitheemse 
verpakte vruchten zowaar een 
 verpakt bakje granaatappelpitjes!  
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Amos Oz en Philip Roth – nu 
én honderd nummers geleden

Van Amos Oz en Philip Roth 
zijn kort geleden boeken in het 
Nederlands verschenen waarover 
hieronder meer. Maar welke 
boeken van deze twee schrijvers 
zou ik 100 nummers geleden, 
rond 1988, op de boekenpagina 
van JaGDaF hebben genoemd? 

Van Amos Oz verscheen in  1987
in Israël Koefsa sjechora, een  
boek dat niet lang daarna in 
het Nederlands verscheen bij 
uitgeverij Meulenhoff  met de 
titel Black Box en een bestseller 
is geworden (en een toneelstuk 
op de Nederlandse podia). 
Het is de roman waarmee Oz 
zijn naam vestigde. Zoals aan 
de hand van de vluchtgegevens 
die zich in het onverwoestbare 
kistje bevinden, de oorzaak van 
een vliegtuigongeval kan worden
gereconstrueerd, zo kan de  lezer
uit de brieven waaruit deze ro-
man bestaat opmaken wat er is
misgegaan in de levens van de
vier hoofdpersonen.  

Zijn nieuwste boek is Verzen van
het leven en de dood. 
Tel Aviv, de jaren tachtig. Een 
schrijver van middelbare leeftijd 
drinkt wat in een café voorafgaand 
aan een lezing die hij later die 
avond moet geven. Hij kan het 
niet nalaten zijn omgeving te 
observeren en bewondert de heu-
pen van een serveerster. Een 
volledig leven ontvouwt zich voor
zijn ogen: hij stelt zich haar eer-

ste liefde voor, maar ook de la-
tere teleurstellingen die ze zal 
moeten verwerken. De schrijver 
luistert een gesprek af tussen 
twee mannen en weer slaat zijn 
verbeelding op hol. Tijdens de 
lezing is het niet anders: terwijl 

hij zich verbaast over het gemak 
waarmee de woorden uit zijn 
mond rollen, kan hij niet anders 
dan de levens van de aanwezigen 
invullen. Verzen van het leven 
en de dood is een ode aan de 
verbeelding en een overpeinzing 
over het schrijverschap, een boek
dat typerend is voor het werk
van Amos Oz. 
Uitgeverij De Bezige Bij €16.90 

Heel anders is het boek van 
Philip Roth uit 1988 The Facts: 
A Novelist’s Autobiography. Deze 
schrijver, geboren in 1933 en zes 
jaar ouder dan Oz had al heel 
wat romans geschreven, waar-
onder het beroemde Portnoy’s 
complaint, voor hij met De feiten: 
autobiografie van een schrijver 
kwam, een autobiografie deels  in
de vorm van een dialoog met zijn
alter ego Zuckerman. 
In Exit geest, het nieuwste boek van 
Roth dat kort na verschijning uit 
het Amerikaans is vertaald, komen 
we dezelfde hoofdpersoon tegen.
Zoals Rip Van Winkle naar zijn 
geboortestad terugkeerde en ont-
dekte dat alles daar veranderd 
was, zo keert de schrijver Na-
than Zuckerman na elf jaar af-
wezigheid terug naar New York. 
Eenzaam op zijn berg in New 
England heeft Zuckerman alleen 
maar geschreven: geen stemmen, 
geen media, geen terreurdreiging, 
geen vrouwen, geen nieuws, niets 
anders aan zijn hoofd dan zijn werk 
en het klimmen der jaren. Terwijl 
hij als een geest uit het verleden 
door Manhattan waart, heeft 
hij al snel drie ontmoetingen die 
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van zijn zorgvuldig gekoesterde 
isolement weinig heel laten. Ten 
eerste is er het jonge echtpaar met 
wie hij in een onbewaakt ogenblik 
een woningruil overeenkomt. 
Zij willen in zijn buitenhuis het 
Manhattan van na elf september 
ontvluchten en hij keert terug 
naar het leven in de stad. Van-
af hun eerste ontmoeting wil 
Zuckerman ook niets liever  dan
zijn isolement verruilen voor de
erotische uitdaging van de jonge
vrouw, Jamie, wier aantrek-
kingskracht weer alles in hem 
wakker maakt waarvan hij af-
scheid dacht te hebben genomen: 
intimiteit, het opwindende 
spel van hart en lichaam.  
Daarna ontmoet hij een personage 
uit Zuckermans jeugd, Amy 
Bellette, vriendin en muze van 
Zuckermans eerste literaire 
held, E.I. Lonoff. De eens zo 
onweerstaanbare Amy is nu een 
oude, door ziekte gesloopte vrouw, 
die waakt over de nagedachtenis 
van die onaantastbaar integere 
Amerikaanse romancier die Na-
than de eenzame weg naar het 
schrijversberoep heeft gewezen. De 
derde ontmoeting is met Lonoffs 
biograaf in spé, een jonge literaire 
speurhond die vrijwel geen middel 
schuwt om Lonoffs ‘grote geheim’ 
te ontrafelen. Ondanks zijn wens 
en vaste voornemen zich voortaan 
verre te houden van liefde, rouw,
begeerte en antipathieën, begeeft
Zuckerman zich in een innerlijk 
drama vol opwindende, pikante
mogelijkheden.  
Uitgeverij De Bezige Bij €18.90 
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Ies Lipschits is nog dagelijks trots op zijn ouders
door Marcel Wichgers

Woensdag 23 januari 2008 
is het Holocaust Memorial 
Day. Om alle Rotterdammers 
deze dag ‘aan het verstand’ 
te brengen heeft uitgeverij 
Verbum een wel heel bij-
zonder initiatief genomen! 

Isaac Lipschits schreef een 
brief aan zijn moeder, al wist 
hij dat deze onbestelbaar 
was. Want zijn moeder werd 
vergast in Auschwitz. Schrale 
troost is dat Onbestelbaar 
volgend jaar in een oplage 
van 250.000 verspreid wordt 
in Rotterdam, de stad waar 
de verhalen in de brief 
zich grotendeels afspelen. 

En toen, en toen, en toen. Zo 
praat een opgewonden kind als 
het vertelt over een spannende 
belevenis op school of op straat. 
In lange zinnen, met eindeloos 
veel komma’s. Nauwelijks  tijd om
adem te halen. Alles moet er in 
één keer uit. Mooi Nederlands 
is het niet, maar dat neem 
je een kind niet kwalijk. 
Aan het eind van het boekje On-
bestelbaar staat zo’n zin. “Toen 
hebben ze de deuren hermetisch 
afgesloten en hebben ze korrels 
in de ruimte gestrooid die dank 
zij de ‘lekkere warmte’ tot 
blauwzuurgas werden en toen 
bent U gestikt en toen hebben ze 
U uit die ruimte gehaald en toen 
hebben ze Uw haren afgeknipt 
en toen hebben ze in Uw mond 
gekeken of U gouden kiezen had 
(maar die kregen we niet van 
het ziekenfonds) en toen hebben 

ze U in een grote kuil verbrand.”
De zin is niet geschreven door 
een kind, maar door Isaac (Ies) 
Lipschits in 1992, toen hij 62 jaar 
oud was. De U in het verhaal is 
zijn moeder die op 15 januari 1943 
in Auschwitz werd vermoord.  
Hoe dat precies gebeurde, weet 
geen levende meer. Vandaar dat 
Lipschits in Onbestelbaar deze 
reconstructie maakte. Alsof het 
verteld wordt door het kind dat 
hij ten tijde van haar dood was. 
En alsof Lipschits’ gemoed in één 
keer helemaal leegloopt, na 67 pa-
gina’s verteld te hebben over het 
uiteenvallen van het gezin waarin 
hij in Rotterdam geboren werd. 

Joods-zijn
Kindertaal lijkt het, maar is het 
niet. Want kinderen kennen geen 
cynisme. En dat ene zinnetje tussen 
haakjes over het ziekenfonds is 
wel supercynisch. Zoals ook een 

passage waarin hij vertelt als 
kind geen trotse gevoelens gehad 
te hebben over zijn joods-zijn. Op 
de gelijkgeschakelde radio had hij 
een keer een liedje gehoord van het 
beruchte Zondagmiddagcabaret.  

‘En de jood Cohen                    
 met zijn zweetvoetèn’

Prompt begon de jonge Ies zich 
angstig af te vragen of hij als Jood 
ook zweetvoeten zou krijgen. En 
of alle Joden bang en laf waren, 
want die dubbele bodem in de 
liedtekst had hij wel degelijk 
door. Trouwens, het moeten 
dragen van de ‘gemeen-gele’ 
jodenster had hem ook al niet 
trots gemaakt op het joods-zijn. 
Aan zijn joodse opvoeding lijkt Lip-
schits wél overwegend positieve 
herinneringen te hebben, al vond 
hij het uit het hoofd moeten leren 
van de broches (dankgebeden) op 
de Joodse school ‘vreselijk’. Op 
vrijdagavond kwam er kippensoep 
en perenkugel op tafel. Maar op 
zaterdag ging zijn vader, die markt-
koopman was, gewoon aan het 
werk. Want dat was nu eenmaal 
de belangrijkste marktdag.  

Doktersverklaring
Tot zijn tiende jaar (toen de oorlog 
uitbrak) had hij een gelukkige 
jeugd. Al huilde zijn moeder vaak 
en moest hij dan bij haar op schoot 
komen zitten. “Was U verdrietig 
omdat we arm waren?”, vraagt 
Lipschits zich in Onbestelbaar 
af. Na het begin van de bezetting 
werd haar verdriet uiteraard nog 
groter. “U moet in de oorlogsjaren 

Vooraan: moeder met Alex op 
schoot, vader met Ies; achter:

zus Bep, haar man Isaac en Jaap.
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wel veel zorgen gehad hebben. U 
hebt moeten toezien hoe het gezin 
uit elkaar viel en vernietigd werd.”
Opmerkelijk genoeg ontkwam 
het gezin Lipschits aanvankelijk 
aan de deportaties in 1942. Va-
der Lipschits had namelijk een 
doktersverklaring gekregen dat 
 hij leed aan een ‘angstpsychose op 
hysterische grondslag’. Ook in de 
late herfst van 1942 werd het gezin 
tijdens razzia’s ‘overgeslagen’. Ies’ 
ouders besloten onder te duiken. 

Moed
En hier neemt Isaac Lipschits 
een standpunt in dat in joodse 
kring bijzonder gevoelig ligt. 
Omstreden is. De meeste Joodse 
gezinnen doken tijdens de be-
zetting namelijk niet onder, om-
dat ze bang waren voor de straf 
die daarop na ontdekking door 
de bezetters stond. Onderduiken 
werd als levensgevaarlijk gezien, 
gevaarlijker dan een bestaan 
bovengronds. Lipschits lijkt 
deze houding te veroordelen in 
een kort, maar heftig betoog. 
“Nog iedere dag ben ik trots op U 
en op vader dat U dit gedurfd hebt. 
Dat U beiden de moed had om al 
het materiële achter te laten en om 
de ‘levensgevaarlijke’ onderduik 
in te gaan. U nam het onzekere 
voor het zekere. Het zekere was: 
thuis blijven, opgehaald worden, 
Westerbork, Polen (…)”. Even 
verderop: “Wat een moed om 
met drie kinderen te gaan on-
derduiken. Durven kiezen, niet 
blindelings met de grote stroom 
mee marcheren, zèlf nadenken 
en niet altijd voor je laten denken. 

Voor die daad heb ik U beiden nog 
iedere dag lief”. Isaac Lipschits 
toont zelf ook moed, door deze 
woorden op te schrijven. Want 
hij zal zich met deze woorden 
niet bij iedereen geliefd maken. 
Het tegenargument ligt voor de 
hand: waren de Joden die niet 
onderdoken dan medeschuldig 
aan hun eigen ondergang? We
kunnen zijn standpunt het beste 
opvatten als een terechte waar-
schuwing voor de toekomst, mocht
een dergelijke situatie zich ooit
nog eens voordoen.  

Herdenking
Onbestelbaar is een brief, gericht 

aan zijn moeder. Nooit zal zij de-
ze ontvangen, vandaar de titel. 
Van het gezin overleefden alleen 
Isaac en zijn broertje Alex de 
oorlog. Wie de brief wel zullen 
ontvangen, is een groot deel van 
de bevolking van Rotterdam.  
In een oplage van 250.000 exem-
plaren wordt het volgend jaar in 
Rotterdam huis aan huis verspreid 
ter gelegenheid van Holocaust 
Memorial Day. Onbestelbaar 
draagt ertoe bij dat herdenken ook 
gericht kan zijn op de toekomst. 
Zodat kinderen hun moeder niet 
hoeven te vertellen over de on-
mogelijk tragische belevenissen 
als die van Ies Lipschits. 
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Op dinsdag 22 januari 2008 / 
15 sjewat 5768 is het Nieuwjaar 
der bomen. Toe is de weergave 
van twee letters van het He-
breeuwse alfabet (de tet en de 
waf, respectievelijk de negende 
en de zesde letter, is samen 15).
Sjewat is de naam van de vijfde 
maand van de Joodse kalender 
met waterman als sterrenbeeld.  
Toe Bisjwat betekent dus de 15e

van de maand sjewat. 
 
In de traditie van het volk
In Israël heeft de boom altijd een 
belangrijke plaats ingenomen. In 

Deuteronomium (Devariem) 20:19, 
lezen we dat de mens gelijk wordt 
gesteld aan een boom en men deze 
niet mag omhakken, maar wél van 
zijn vruchten mag eten. De tekst 
in Leviticus (Wajjiqra) 19:23, 
En wanneer ge zult komen in het 
land en ge zult enige vruchtbomen 
planten... werd gelezen als een 
gebod om bomen te planten. 

Amandelbomen in bloei
Dat de 15e van de maand sjewat 
als Nieuwjaar der Bomen werd 
vastgesteld, is zeer begrijpelijk; 
de maand sjewat kondigt immers 

het vroege voorjaar in Israël aan. 
De amandelbomen staan in al hun 
witte pracht in volle bloei. Het 
grootste deel van het regenseizoen 
is al voorbij. Er is voldoende tijd 
verstreken om het regenwater 
door te laten dringen tot aan de 
wortels van de bomen. De eerste 
zonnestralen doen in sjewat de 
bomen tot nieuw leven ontwaken.  

Zeven Soorten
Het Nieuwjaar der Bomen is een 
feestdag. Maar het was pas in de 
zestiende eeuw dat in het tussen 
boomgaarden gelegen Tsfad in 
de Galiel de Toe-Bisjwat-viering 
een echt feestelijke vorm kreeg. 
Uit die tijd stamt ook het gebruik 
om veel vruchten van allerlei 
soort te eten en te zegenen op Toe 
Bisjwat. Ook en in het bijzonder 
de Sjiv’at Haminiem (‘zeven 
soorten’). Deze zeven soorten 
zijn: tarwe en gerst, wijnstok, 
vijg en granaatappel, olijf (=olie) 
en dadel (honing). Ze verwijzen 
naar de zeven soorten gewassen 
van veld en boomgaard die in 
het land van Israël veelvuldig 
voorkomen en tevens essentieel 
zijn voor de menselijke voeding.  
De samenstelling van de zeven 
soorten is afgeleid van hetgeen 
in Deuteronomium (Devariem) 
8:7-10 staat geschreven: Want 
de Eeuwige, Uw God, brengt U 
naar een goed land, een land 
van waterbeken, wellen en diepe 
stromen die ontspringen op de 
vlakte en in het gebergte. Een land 
van tarwe en gerst en wijn en vijgen 
en granaatappelen, een land van 
oliegevende olijven en honing... 

Toe Bisjwat



32 JaG8 december jaargang 21 nummer 1 DaF 28 kislew jaargang 21 nummer 1 33

Deze tekst is voor een groot deel 
ontleend aan Vragen over joods 
leven van Tlila Ellemers-Etsioni 
z.l. Het is een naam die zeker 
in dit honderdste nummer van 
JaGDaF niet mag ontbreken. Zij 
heeft zonder onderbreken vanaf 
het eerste nummer in maart 

Sjiv'at Haminiem, van links naar rechts tarwe, gerst, granaatappel, vijgen, dadels, olijven, druiven. 

1988 tot vlak voor haar overlijden 
op 7 december 1993 voor ieder 
nummer van JaGDaF artikelen 
geschreven over Jodendom. 

De foto’s zijn genomen door 
Peter Vroege van het parochet 
en het kleedje op de biema in 

de sjoel in de Folkingestraat in 
Groningen. Dit parochet met 
toebehoren werd aan de Joodse 
Gemeente Groningen geschonken 
door Yitschak Benzour ter na-
gedachtenis aan zijn ouders.  

 Ruth Lipschits-de Leeuwe

Viering van het 100 jarig bestaan van de synagoge Folkingestraat in Groningen (26 maart 2006);
De synagoge was tot in de nok gevuld, zoals te zien is op de vrouwengalerij boven.

Foto: Robert Mulder, Groningen
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¦ Loeach
voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

Sjoeldiensten

In Leeuwarden worden sjoel-
diensten gehouden in de syna-
goge Slotmakersstraat 16. Wilt 
u informatie over de Joodse Ge-
meente, joodse lessen of over de 
diensten, dan kunt u bellen met 
de heer B. Troostwijk,
tel. 058 2884521.

LJGNN: informatie ook over 
sjoeldiensten tel. 06 22762967; 
website:
www.ljg.nl/noord.html
e-mail: ljgnn@hotmail.com

8 december
Sjabbat en chanoeka
9 december
Chanoeka
9 december
Synagoge, Slotmakersstraat 16, 
Leeuwarden. Chanoekafeest 
voor groot en klein. Kom met 
je chanoekia, dan steken wij 
samen de lichtjes aan en…wij 
eten latkes. Voor aanvangstijd en 
opgave tel. 058 218845 of
058 2121 524.
10 december 
Chanoeka
11 december 
Chanoeka, alle kaarsjes aan
11,12,18 en 19 december
Grand Theatre, Grote Markt 35,
9711 LV Groningen. 
Confronterende dansen uit het
Midden Oosten. Info 
www.dancingontheedge.nl of 
www.grand-theatre.nl.
12 december
laatste dag chanoeka
19 december
Vastendag 10 tewet/ta’aniet 
Assara Betewet
Begin vasten 6.53 uur, einde 
17.16 uur

1 januari 2008
Nieuwjaarsconcert met een 
optreden van de Amsterdamse 
groep Kletzmokum in de Syna-
goge, Folkingestraat, Groningen.
Toegang Euro 7,50 per persoon. 
Kaarten kunt u aan de deur 
halen of reserveren op
synagogegroningen@hotmail.com
Zie ook de website
www.synagogegroningen.nl 
13 januari
Groningen Joods Filmfestival. 
Info www.joodsfestival.nl
19 januari
Synagoge Zuidlaren, Progressief  
Joodse Gemeente Noord-Neder-
land Beth-haTsafon, Voor aan-
vangstijden en opgave 
ljgnn@hotmail.com
22 januari
Toe bisjwat/ Nieuwjaarsfeest der 
Bomen
24 januari
19.45 uur, Goede-Herderkerk, 
Middenweg 14, Hoogeveen. Op 
deze avond van het Genootschap 
Nederland-Israël toont de heer F. 
Zandkuijl 2 documentaires over 
Oase van Vrede, Neve Shalom, 
een bijzonder dorp tussen Jeru-
zalem en Tel Aviv.
8 februari
Synagoge Zuidlaren, PJG 
Noord-Nederland Beth-haTsa-
fon. Voor info en opgave 
ljgnn@hotmail.com.

tot en met 10 februari
Joods Historisch Museum, 
Nieuwe Amstelstraat 1, 
Amsterdam.
Moderne meesterwerken uit 
Moskou. Russisch-joodse kun-

stenaars, 1910-1940. info 
www.jhm.nl of tel. 020 5310 310
1 maart 
Synagoge Zuidlaren. PJG Noord-
Nederland Beth-haTsafon. Voor 
opgave en info ljgnn@hotmail.com

Voor info van de cursussen van 
Crescas zie www.crescas.nl 

Bestuur en Redactie van JaGDaF 
feliciteren de Progressief Joodse 
Gemeente Noord-Nederland Beth-
haTsafon met de Herinwijding 
van de Synagoge en het 
aansteken van de Chanoekia 
in de Synagoge in Zuidlaren 
op 9 december. Dat het licht 
mag schijnen in en vanuit de 
gerestaureerde Synagoge.

LJGNN gaat voortaan verder 
onder de naam Progressief Joodse 
Gemeente Noord-Nederland 
Beth-haTsafon. De e-mail en de 
website worden nog aangepast. 
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Joodse feest- en treurdagen 5768/5769/2007/2008

5768/2007
5 tot en met 12 december   Chanoeka/Inwijdingsfeest
19 december       Vastendag van 10 Tewet
5768/2008
22 januari       Toe Bisjwat
20 maart       Ta'aniet Esther
21 maart       Poeriem
21 tot en met 27 april      Pesach
1 mei        Jom Hasjoa
8 mei        Jom Ha'atsmaoet
23 mei        Lag Ba'omer
2 juni        Jom Jeroesjalajim
9 en 10 juni       Sjawoe'ot
20 juli        Sjiva-asar beTammoez
10 augustus       Vastendag van 9 Aw
5769/2008
30 september en 1 oktober Rosj Hasjana 

In Groningen wordt eenmaal 
per veertien dagen een sjabbat-
ochtenddienst gehouden in de 
synagoge Folkingestraat.
De woensdagavond voorafgaand 
aan de sjoeldienst is er een lern-
avond over de sidra van de week.
Wilt u info over de diensten en de 
lernavonden, dan kunt u bellen  
naar tel. 050 5272573.

Voor informatie over de Joodse 
Gemeente in Drenthe kunt u 
bellen naar mevrouw T. van den 
Hof-Frankenhuis,
tel. 0528 235070.

Vervolg 'Sjoeldiensten'
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