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Spelling
Het zal u wellicht opvallen dat er nogal 
eens woorden op verschillende manie-
ren gespeld worden: joden of Joden, 
joodse of Joodse, sabbath of sjabbat, 
kashroet of kasjroet, enzovoort. Over 
joden of Joden, dus met of zonder 
hoofdletter, worden hele discussies 
gevoerd. Wij respecteren in dezen 
meestal de wensen van de auteurs.

Redactie 

Als dit nummer van JaGDaF bij u op 
de mat valt, ga ik er vanuit dat het 
de vierde dag Chanoeka is en dat 
u ’s avonds, of aan het eind van de 
middag het vijfde kaarsje aansteekt, 
tenminste als de post in de drukke 
decembermaand op tijd ‘levert’.

In dit magazine wordt door twee wel-
bekende auteurs bijzondere aandacht 
besteed aan het feit dat Theodor Herzl 
honderd jaar geleden overleden is.
Een heel ander aspect waar we deze 
keer aandacht aan besteden is sport 
– ja u leest het goed: voetbal om pre-
cies te zijn! Er is gevoetbald tussen 
Maccabi Petach-Tikva en SV Heeren-
veen – u leest er alles over.
Ook zijn we met een nieuwe rubriek 
begonnen ‘A letter from London’ 
– Nederland wordt te klein! 

Abonnementen
Bijna de helft van de abonnees heeft 
nog niet het abonnementsgeld be-
taald; dat is teleurstellend. Wij ver-
zoeken u dan ook met klem niet langer 
te wachten met betalen. Wij moeten 
rekeningen betalen – bijvoorbeeld de 
drukker. 
Overigens zou het bijzonder pret-
tig zijn als wij meer abonnees 
zouden hebben. Dat geeft een nog 
beter financieel draagvlak. Als u dit 
‘Redactioneel’ leest en een goed idee 
heeft om één of meer abonnees te 
werven,  zou dat zeer welkom zijn. 
Misschien wilt u daar eens serieus 
over nadenken; u kunt ons (en uzelf) 
echt helpen! Te meer wanneer u zich 
realiseert dat ons Chanoeka-nummer 
het eerste nummer van de achttiende 
jaargang is en wij ons -met veel ple-
zier overigens- al 17 jaar inspannen 
een zo interessant mogelijk magazine 
voor u samen te stellen. Een nieuwe 
abonnee als chanoeka-cadeautje aan 
ons!
Doe uw best en ik wens u een bijzon-
dere Chanoeka.

Ruth Lipschits-de Leeuwe 



2 JaG11 december jaargang 18, nummer 1 DaF 28 kislew jaargang 18, nummer 1 3

O.R.T.

Laat ik u eens meenemen naar 
een drosje die ik onlangs heb
uitgesproken in sjoel in Amers-
foort en die een les bevat die 
voor menigeen van toepassing is. 

De Talmoed leert ons dat iedereen 
die iets zegt uit naam van degene 
van wie hij het gehoord heeft, 
meehelpt aan het brengen van de 
geoela, de verlossing. De Talmoed 
leert dit uit het verhaal van Esther 
die uit naam van Mordechai aan 
koning Achasjwerosj vertelt dat 
twee van zijn dienaren van plan 
zijn om de koning te vermoorden.  
Het plan wordt ontdekt en de 
dienaren worden gestraft. Dit   
verhaal wordt opgeschreven  in 
de analen van Perzië en uiteinde-
lijk is dit het verhaal dat de 
koning doet besluiten om Mor-
dechai publiekelijk te eren, wat 
leidt tot de val van Haman. 

Wel of geen tsaddiek?
De volgende gedachte heb ik 
geleerd van mijn zoon Shmuly, 
die nu voor een paar maanden 
thuis is nadat hij zijn rabbinaal 
diploma heeft gehaald in Zuid- 
Afrika.  Aan het begin van het 
verhaal over Noach benadrukt 
de Tora dat Noach een tsaddiek, 
een rechtvaardige was in zijn 
generaties. Commentatoren   mer-
ken op dat de Tora benadrukt 
‘in zijn generaties’, maar als hij 
geleefd zou hebben in de tijd 
van onze aartsvader Awraham 
zou hij niet beschouwd worden 
als een groot tsaddiek. Des te 
opmerkelijker is het als we  een 

Over tsaddikiem en keppeltjes

Was onze aartsvader wel of 
geen tsaddiek? Waarom wel 
of niet? En kan een keppel 

'bijgeloof' zijn?

door rabbijn S. Evers

week later leren over onze aarts-
vader Awraham dat de Tora niet 
vermeldt dat hij een tsaddiek 
was. Bij Noach wordt het wel ge-
zegd, maar bij Awraham niet?!
Shmuly gaf het volgende ant-
woord. Wij als Joods volk traceren 
onze afkomst naar Awraham, 
die we niet voor niets als eerste 
beschouwen van de aartsvaders. 
Als de Tora had benadrukt dat 
Awraham een tsaddiek was, zou 
de gedachte kunnen opkomen dat 
alleen diegenen die daadwerkelijk 
treden in de voetsporen van Awra-
ham en als tsaddiekiem leven, 
aanspraak kunnen maken op de 
geestelijke erfenis van het Joodse 
volk. Of om het anders te zeggen, 
iemand die niet zo vroom leeft als 
misschien zou moeten, zou geen 
deel kunnen uitmaken van het 
Joodse volk. Deze gedachte willen 
we echter verre van ons houden. 
Iedereen die zijn halachische af-
stamming heeft naar onze aarts-
vader Awraham maakt deel uit 
van dit volk, zelfs als hij of zij af 
en toe een mitswa overslaat. En 
laten we eerlijk zijn als ik om me 
heen kijk, zie ik af en toe wel eens 
iemand waarvan ik toch de stelling 
aandurf dat hij nog geen perfecte 
tsaddiek is. Wat niet is kan nog 
komen, maar deze persoon is in 

elk geval een volwaardig lid van 
het Joodse volk. Dit benadrukt de 
Tora door juist bij onze aartsvader 
Awraham niet te vermelden dat 
hij een tsaddiek was. 

Examenkeppeltjes
Onlangs had ik een discussie 
met leerlingen van 6 VWO.  
Jongens en meisjes in de leeftijd 
van 17-18 jaar. Geen van allen 
orthodox, maar wel allen zeer 
bewust joods. We bespraken het 
fenomeen dat soms jongens bij een 
moeilijk proefwerk of examen een 
keppeltje opdoen, terwijl ze de rest 
van de tijd zonder keppel op lopen. 
Hoe moeten we dit beschouwen, 
is dit geloof of bijgeloof? Is dit 
hetzelfde als de gelukstrui of het 
gelukspoppetje dat bij sommigen 
op tafel staat? We hebben er uit-
voerig over gediscussieerd en kwa-
men uiteindelijk tot de conclusie
dat dit wel degelijk een uiting  van
geloof is. Soms is het geloof ver-
borgen en komt het er alleen uit
op momenten dat men echt 
denkt steun van Hogerhand
nodig te hebben.  
Volgens mij geldt hetzelfde voor 
vele leden van onze gemeentes.  
Velen gaan niet altijd gekeppeld 
door het leven, maar op het 
moment dat ze voelen dat er een 
noodzaak is voor een iets intenser 
joods leven weten ze de keppel te 
vinden. Natuurlijk geldt dit niet 
alleen voor het keppel dragend 
deel van de joodse gemeentes. Ook 
vele dames hebben momenten, 
waarop het diepere joodse gevoel
naarbuiten komt. 
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Maar niet alleen als het gaat om de 
persoonlijke noden. Ook als er een 
beroep wordt gedaan door de Jood-
se gemeente, zijn er G’dzij  dank 
velen die bereid zijn om zich in te 
zetten voor de Joodse gemeente. 

Om beide gedachten tot slot te 
kop pelen. Nog niet al onze lezers 
zijn al grote tsaddikiem, maar 
zijn toch trouwe leden van ons 
Joodse volk en weten op de juiste 
momenten de keppel te vinden.

Vervolg 'O.R.T.'

Een Israëlisch kind steekt de chanoekakaarsen aan.
 Foto: Government Press Offi ce, Tel Aviv
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In de serie ‘bouwstoffen voor 
de geschiedenis van de joden in 
(stad en provincie) Groningen’
is op 10 november jongstleden het 
nieuwste en 12e deel verschenen.  
De titel van dit zoveelste mo-
numentale werk luidt: De Joodse
Gemeenschappen in Westerwolde 
1656-1950.
Het omvat niet alleen de be-
schrijving van het leven van 
de joodse gemeenschappen in 
Nieuweschans, Bunde, Belling-
wolde, Oudeschans, Wedde, 
Vlagtwedde, Sellingen, Ter 
Apel, de Maten en Roswinkel, 
maar ook de begraafplaatsen 
die daar waren of zijn. 
Onder zeer grote belangstelling, 
zowel van de genodigden als van 
degenen van wie de familie in 

het boek beschreven wordt, werd 
dit boek in het gemeentehuis 
te Bellingwedde aangeboden 
aan de burgemeesters van  deze
huidige gemeentes. 
Aan de vele jaren van onderzoek, 
opsporing en het interviewen van  
overlevenden of nabestaanden, is 
hiermee een eind gekomen voor de 
schrijfsters, mevr. J.J.M. Lettinck 
en mevr. E.P. Boon en hun ve-
le (vrijwillige) medewerkers. 
Deze rust zal echter niet al te lang 
duren, want de serie is nog niet af-
gerond en voor de volgende delen 
is alweer heel wat onderzoekswerk 
verricht en zij gaan met nieuwe 
energie daaraan verder werken.
Als u inmiddels deze serie kent, 
hoef ik u niet te vertellen hoe 
geweldig mooi deze boeken stuk 

Mr. J.H. de Vey Mestdagh Stichting
door Bep Koster

voor stuk verzorgd zijn. Zo ook dit 
nieuw verschenen werk. Niet voor 
niets heb ik in de openingszin 
het woord ‘monumentaal’ laten 
vallen. Daarbij is het zo prach-
tig geschreven dat je het eigen-
lijk niet weg kunt leggen als 
je er eenmaal in begint. Het is 
weer een bijdrage aan een zeer 
waardevol monument voor de 
Gronings-joodse gemeenschap. 
Daarnaast heeft de burgemeester 
van Bellingwedde zijn gemeen-
tehuis momenteel opengesteld 
voor een kleine expositie van 
de originele foto’s die er nog 
zijn, waarvan u de meeste ook 
in het boek terug kunt vinden. 
Het boek is te koop voor € 35,00. 

Het Ter Apeler Dameskoortje onder leiding van Jan de Groot, gefotografeerd in de tuin van de Harmonie 
in Groningen.



6 JaG11 december jaargang 18, nummer 1 DaF 28 kislew jaargang 18, nummer 1 7

De bevolking van Israël 18:
Israël en de joden buiten Israël - 1

door J.E. Ellemers

Eretz Israël is een samenleving die 
werd ‘bedacht’ door mensen die er 
aanvankelijk nog niet woonden. Dit 
is betrekkelijk uniek. Natuurlijk, 
ook elders vestigden mensen zich in 
‘nieuwe’ gebieden die zij ontdekten, 
veroverden of koloniseerden. In 
de meer recente geschiedenis kan 
men denken aan Amerika, maar 
ook aan kolonisaties in Afrika en 
Azië. Deze vestigingen onstonden 
echter min of meer ‘spontaan’ 
en waren niet het resultaat van 
zeer weloverwogen, volkomen uit-
gedachte ideeën en plannen. 
Goed beschouwd, is wat nu Israël is 
het product van één overheersend 
idee, namelijk dat de Joden een 
eigen Nationaal Tehuis zouden 
moeten stichten, waar zij als Joden 
een ‘normaal’ leven zouden kunnen 
leiden en niet langer in een getto 
zouden leven en een (onderdrukte) 
minderheid zouden vormen. 
Daarbij is niet alles meteen in 
detail overdacht en ‘gepland’.  Hoe 
het in werkelijkheid zou verlopen, 
is ook het gevolg geweest van 
deels ‘spontane’, deels niet-voor-
ziene ontwikkelingen. Maar in 
essentie is de samenleving die we 
nu Israël noemen, het resultaat 
van één centrale gedachte: het 
Zionisme - een ideologie die in 
de laatste decennia van de 19e 
eeuw onder Joden in Oost-Europa 
ontstond en spoedig gestalte 
kreeg in de Zionistische beweging. 
Het ontstaan van de Zionistische 
beweging verliep moeizaam. De 
relaties tussen deze beweging, wat 
later Israël werd én de Joodse wereld 
zijn vanaf het begin ongemakkelijk 
geweest, vaak  gekenmerkt door 

spanningen en turbulenties. Zij 
werden daarnaast ook bepaald 
door tal van niet-voorziene ‘ex-
terne’ ontwikkelingen, zoals de 
Jodenvervolging in Europa, inter-
nationale gebeurtenissen en oorlo-
gen rond Israël. 
In deze aflevering wil ik een schets 
geven van het ontstaan van de 
Zionistische beweging en van 
de spanningen en dilemma’s die 
zich rond deze beweging hebben 
voorgedaan. In een volgende af-
levering zal ik nader ingaan op 
de verhouding tussen het huidige 
Israël en de Joden buiten Israël.

De Zionistische beweging
Sinds de verwoesting van de Tem-
pel en de verbanning van Joden 
uit hun land is er altijd een trek 
van Joden naar het heilige land 
geweest. Deze was religieus getint. 
Echter sinds het eind van de 19e 
eeuw is er ook sprake van een 
nieuwe vorm van immigratie die 
niet uitgesproken religieus was, 
maar meer de uitdrukking van 
een behoefte om een eigen ‘Joods 
Tehuis’ te stichten. Het was de 
exponent van een nieuwe ideologie: 
het Zionisme, waar wij dit jaar 
aan worden herinnerd, nu het 
honderd jaar geleden is dat Herzl 
overleed. Terzijde zij opgemerkt 
dat Herzl wel een belangrijke rol 
in de Zionistische beweging heeft 
gespeeld, maar dat het Zionisme 
als idee eigenlijk al bestond en 
er ook al migratie naar Eretz Is-
raël plaatsvond toen hij in 1896 
Der Judenstaat publiceerde. 
Het ontstaan van de Zionistische 
beweging moet men zien tegen 
de achtergrond van ingrijpende 
veranderingen die in Oost-Europa 
plaatsvonden, waardoor Joden 
in de verdrukking kwamen. Er 
was sprake van hernieuwd anti-
semitisme, er waren pogroms, die
voor een deel ook door sociaal-eco-
nomische factoren werden bepaald. 
De basis van het antisemitisme 
werd echter eveneens gevormd door
twintig eeuwen Christendom. 

Een bevrijdingsbeweging
Het Zionisme kan gezien worden 
als een revolutionaire beweging 
van nationale bevrijding met het 
doel een nieuwe maatschappij te 

In de ontwikkeling van 
Israël hebben Joden buiten 
Israël een belangrijke rol 

gespeeld.
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stichten. Het is een beweging die 
in verschillende opzichten kan 
worden vergeleken met andere 
nationalistische bewegingen die aan 
het eind van de 19e eeuw in Oost- 
en Midden-Europa ontstonden, 
maar óók met verschillende na-
tionale bevrijdingsbewegingen 
die zich na de Tweede Wereld-
oorlog in grote delen van de 
‘Derde Wereld’ manifesteerden. 
De Zionistische beweging wekte 
- evenals later Israël - behalve 
enthousiasme, ook weerstanden 
op en scepsis, zowel onder Joden 
als onder niet-Joden. Er waren 
eigenlijk voortdurend spanningen 
en ambivalenties binnen de 
Zionistische beweging, tussen Zio-
nisten en niet-Zionisten en later 
ook tussen Zionisten en Israël. 
Tot de Tweede Wereldoorlog 
vormden de Zionisten slechts 
een minderheid binnen het Jo-
dendom en was de migratie naar 
Eretz Israël maar een klein zij-
stroompje van een omvangrijke 
wereldmigratie van Joden van 
Oost-Europa naar Midden- en 
West-Europa en vooral naar Noord-
Amerika. Zionistische pioniers die 
naar Eretz Israël trokken - dat 
toen nog deel uitmaakte van het 
Ottomaanse rijk - vormden in 
alle opzichten een minderheid, 
die soms zelfs door andere Jo-
den werden geridiculiseerd. 

‘Politieke’ versus ‘praktische’ 
Zionisten 
Verder zijn er vanaf het begin 
spanningen geweest binnen de 
Zionistische beweging zelf. Zo 
waren er ernstige meningsver-

schillen tussen ‘politieke’ en 
‘praktische’ Zionisten. De ‘poli-
tieke’ Zionisten vonden dat het 
vestigen van een ‘Joods Tehuis’ een 
legale basis moest hebben en dat 
men met name eerst instemming 
zou moeten verkrijgen van het 
land waar dit ‘tehuis’ zou worden 
gevestigd. Zo noemde Herzl 
in Der Judenstaat niet alleen 
Palestina - dat, zoals gezegd, 
toen nog onderdeel uitmaakte 
van het Ottomaanse rijk -, maar 
ook Argentinië als een mogelijke 
vestigingsplaats. Daarom voerde 
hij overleg met de heerser van het 
Ottomaanse rijk, de sultan van 
Turkije. Later heeft Herzl ook nog 
overwogen dat Joden zich in de 
Sinaï (dus in Egypte), op Cyprus 
of in Oeganda zouden vestigen, 
omdat hij hoopte dat de Engelse 

regering (die deze gebieden destijds 
beheerde) daaraan zou willen mee-
werken. Dit wekte echter verzet op 
bij de meer ‘praktisch’ ingestelde 
Zionisten, die vonden dat men niet 
te veel moest praten en vragen, 
maar eerst moest doen; dat wil 
zeggen: zorgen dat er feitelijk 
een Joods tehuis zou ontstaan.  
In wezen was men daar al mee 
begonnen, namelijk in Eretz Israël, 
waar zich in de laatste decennia 
van de 19e eeuw reeds Joodse 
pioniers hadden gevestigd en dat 
historisch gezien natuurlijk ook 
de meest aangewezen plaats was. 
Deze spanningsrelatie tussen de 
‘politieke’ Zionisten, die meenden 
dat er een internationaal erkende 
legale basis moest zijn, en de ‘prak-
tische’ Zionisten, die vonden dat 
men eerst een daad moest stellen 

Herzl, Nordau en Mandelstamm op het 2e Zionisten Congres.
Tekening van J.M. Okin

Uit: Altneuland
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en voldongen feiten moest creëren 
alvorens zich zorgen te maken 
over de legale status, bestaat 
eigenlijk tot de dag van vandaag.  
Interessant genoeg manifesteerde 
deze spanningsrelatie zich soms 
binnen één persoon. Zo was de 
(toen nog) jonge Chaim Weizmann 
destijds een belangrijke opponent 
van Herzl. Later (nadat hij de 
Balfour Declaration van 1917 had 
bewerkstelligd) zou Weizmann 
zich ontpoppen tot een meer ‘po-
litieke’ Zionist en op den duur in 
conflict komen met Ben Goerion 
toen deze zonder nader overleg 
met internationale organisaties 
en tegen het advies van Weizmann 
op 14 mei 1948 de staat Israël uit-
riep en daarmee een voldongen 
feit stelde. Op zijn beurt zou Ben 
Goerion na de Zesdaagse Oorlog 
van 1967, waarbij Israël de 
Westelijke Jordaanoever, de Gaza-
strook, de Sinaï en de Hoogvlakte 
van Golan veroverde, de toenmalige 
Israëlische regering waarschuwen 
om deze gebieden niet bezet te 
houden en rekening te houden met 
de internationale verhoudingen.  
Meningsverschillen tussen meer 
‘politiek’ en meer ‘praktisch’ ge-
oriënteerde Zionisten bestaan 
nog steeds. Een recent voorbeeld 
daarvan is de discussie die onder 
Zionisten en Joden buiten Israël 
- maar ook in Israël zelf - wordt 
gevoerd over ‘het hek’ (of ‘de muur’), 
dat Israël binnen de ‘Groene 
Lijn’ en de ‘nederzettingen’ moet 
afschermen van de door Palestijnen 
bewoonde gebieden. ‘Pragmatici’ 
menen dat men het hek gewoon 
moet construeren en maar zien 

wat er gebeurt. Degenen die meer 
‘politiek’ zijn georiënteerd, vinden 
dat men ook rekening moet houden 
met internationale opinies, zoals 
verwoord in de onlangs gedane 
uitspraak van het Internationale 
Hof van Justitie in Den Haag. 

Ook andere spanningen en 
dilemma’s
Er waren ook andere spanningen 
en ambivalenties binnen de Zio-
nistische beweging en tussen Zio-
nisten en niet-Zionisten. Zo was 
lang onduidelijk of men slechts 
moest streven naar een ‘Joods Te-
huis’ of naar een (volledige) Joodse 
staat. Alhoewel Herzl met de titel 
van zijn boek dit laatste leek te 
suggereren, is toch niet duidelijk 
of hij dit werkelijk bedoelde. Ook 
later waren Zionisten daar niet 
duidelijk over. Men kan zeggen, 
dat uiteindelijk vooral externe 
krachten (de Balfour Declaration 
van 1917, de Tweede Wereldoorlog, 
het Verdelingsplan van de Ver-
enigde Naties van 1947) het 
mogelijk hebben gemaakt dat 
in 1948 Israël als zelfstandige 
staat kon worden uitgeroepen. 
Ambivalenties en spanningen 
waren er verder over de vraag  
welk karakter het ‘Joodse Tehuis’ 
zou moeten hebben. Het moest 
een Joodse samenleving worden 
- dat was wel duidelijk.  Maar 
tegelijkertijd vonden de mees-
te Zionisten dat de nieuwe sa-
menleving een modern en seculier 
karakter zou moeten hebben. Als 
nationale bevrijdingsbeweging wa-
ren dominante groeperingen bin-
nen de Zionistische beweging 

juist in verzet gekomen tegen 
het in hun ogen ‘traditionele 
Jodendom’. Maar als noch de 
godsdienst, noch ‘traditie’ het 
karakter van een ‘Joods Tehuis’ 
mochten bepalen, wat dan wel? In 
de praktijk betekende het dat de 
Joodse samenleving in Palestina 
(de Yishoev) en later de staat Israël 
is gekenmerkt door ambivalenties 
en compromissen met betrekking 
tot de godsdienst. Het betekende 
bijvoorbeeld dat de (al van oudsher 
aanwezige en later gekomen) 
orthodoxe Joden vanuit dominante 
Zionistische opvattingen lang zijn 
gezien als een soort ‘minderheid’ 
die men moest ‘ontzien’. Het be-
tekende verder dat er tot de dag 
van vandaag discussies zijn over 
de vraag ‘wie is een Jood?’ - een 
zeer wezenlijke vraag, omdat het 
antwoord hierop bepaalt wie wel 
of niet als burger van Israël kan 
worden beschouwd - en over de 
toepassing van ‘Joodse wetten’, 
zoals bijvoorbeeld met betrekking 
tot kashroet en sabbathrust.  
Bovendien betreft het hier ambi-
valenties en spanningen waar 
ook Joden buiten Israël zich bij 
betrokken voelen - zowel Zionisten, 
als niet-Zionisten, zowel orthodoxe, 
als niet-orthodoxe Joden. 

Gaan of blijven?
Een andere constante spannings-
relatie binnen de Zionistische be-
weging en tussen Israël enerzijds 
en de Joden buiten Israël ander-
zijds, was en is het dilemma van 
‘gaan’ of ‘blijven’ - dit wil zeggen 
naar Israël gaan of in de Diaspora 
blijven. De voornaamste raison 

Vervolg 'De bevolking van Israël'
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van de Zionistische beweging en 
later van de staat Israël was dat 
de Joden (alle Joden?) naar Israël 
zouden migreren. Uiteindelijk 
heeft maar een deel van de Jo-
den voor deze optie gekozen - en 
dan nog vaak slechts onder druk 
van ‘omstandigheden’ van anti-
semitisme en Jodenvervolgingen.  
In Israël overheerst nog steeds de 
mening dat alle Joden in Israël 
thuis horen. Sommige Joden bui-
ten Israël vinden dat ook, maar 
doen het niet. Andere Joden vinden 
het genoeg wanneer zij Israël 
(financieel en moreel) steunen 
en van hun sympathie jegens dit 
land blijk geven. Weer andere 
Joden tonen zich in dit opzicht 
onverschillig(er) of menen zelfs 
dat het geoorloofd is om kritiek 
op Israël te uiten. Bewegingen 
als ‘Een Ander Joods Geluid’ zijn 
zeker niet nieuw. Aan de andere 
kant roepen deze verschillende 
houdingen van Joden in de Dias-

pora weer reacties in Israël op. 
Kortom, sinds het ontstaan van de 
Zionistische beweging zijn er tal 
van aanleidingen geweest tot span-
ningen en ambivalenties, zowel 
binnen de beweging zelf, als in 
de relaties met ‘de Joodse wereld’.  

Hier wil ik nog één andere bron 
van spanningen noemen. Dat is 
het feit dat men in de Zionistische 
beweging en later ook in Israël 
nauwelijks oog heeft gehad voor de 
vraag hoe men het stichten van een 
‘Joods Tehuis’ moet zien in relatie 
tot de al aanwezige (niet-Joodse, 
Arabische) bevolking. Noch Herzl, 
noch zijn voorgangers, noch de 
latere leiders van de Zionistische 
beweging en opeenvolgende Is-
raëlische regeringen, hebben veel 
blijk gegeven dit als een ernstig 
dilemma te zien. Er was enige aan-
dacht voor de individuele rechten 
van Arabieren, maar nauweljks 
voor hun nationale aspiraties - 

ook al zouden die zich pas aan het 
eind van de jaren zestig onder de 
Palestijnen manifesteren.  Men 
heeft voornamelijk op gebeurtenis-
sen gereageerd en pas laat ingezien 
dat zich hier - eerst met betrekking 
tot de niet-Joodse bevolking binnen 
Israël zelf, na 1967 met betrekking 
tot de (bezette) ‘gebieden’ - kolossale 
en zo langzamerhand haast on-
oplosbare problemen voordeden.  
Slechts aan de periferie van de 
Zionistische beweging en van de 
Joodse wereld - men kan denken 
aan mensen als Buber en Magnes, 
later aan Isiah Berlin en Leibowitz 
en nog later aan bewegingen als 
Vrede Nu - was hier aandacht voor. 
Ik volsta hier met het signaleren 
van dit in mijn ogen misschien 
wel meest wezenlijke dilemma en 
belangrijkste bron van (latente) 
spanningen binnen de Zionistische 
beweging en de Israëlische staat. 

Vroege kolonisten in de velden bij Gedera, gesticht door Bilu pioniers in 1884. Gedera was vele jaren de 
enige nederzetting die niet afhankelijk was van de Baron Rothschild Administration.

Uit: The Jews in Their Land, Aldus Books, 1966
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A Letter from London
door Anita Waterman

U herinnert zich nog de interes-
sante reisverslagen van Sam 
Severijnse toen hij z’n wereldreis 
maakte? Hij woont nu bij zijn 
moeder Anita Waterman; zij 
begint met deze nieuwe rubriek. 

RL
Het is nu bijna 4 jaar geleden dat 
ik naar Londen ben verhuisd. Ik 
zal vanaf nu regelmatig schrijven 
over het joodse leven hier, maar 
deze keer wil ik schrijven over mijn 
leven en ervaringen gedurende de 
laatste 4 jaar. Intussen is Sam 
bij mij ingetrokken, en hij zal af 
en toe ook zijn bijdrage leveren. 

Wonen
Toen ik in Londen aankwam 
moest ik eerst een woning zoeken. 
Omdat ik niet wist of ik hier 
zou blijven, ging ik ‘op kamers’ 
wonen. Ik vond een prachtige 
kamer in een huis in een joodse 
wijk, Golders Green. Daar heb ik 
anderhalf jaar gewoond. Het leven 
hier verschilt veel met het leven 
in Groningen. Ik woonde echt in 
het epicenter van het joodse leven, 
ongeveer  2 minuten lopen van 
mijn woning waren een aantal 
joodse winkels – boekenwinkels, 
inclusief Steimatsky de Israëli
sche boekenwinkel, joodse cadeau-
winkels, liefdadigheidswinkels 
waar tweedehands spullen worden
verkocht, supermarkten, restau-
rants en veel kosjere deli' s. 
Een echt feest. 

Op zoek naar een sjoel
Ik ging op zoek naar een sjoel 
– dat was geen makkelijke taak 
– er waren er zoveel!  Ik besloot 

een ‘sjoel-crawl’ te maken, dat 
wil zeggen dat ik elke week naar 
een andere sjoel ging totdat ik die 
vond waar ik mij het prettigst 
voelde en die het beste bij mij 
paste. Ik maakte daar nieuwe 
vrienden, met wie ik nog steeds 
contact heb, hoewel ik nu (al meer 
dan twee jaar!) in een andere wijk 
woon – Edgware. Hier moest ik 
opnieuw naar een geschikte sjoel 
op zoek. In Edgware wonen niet 
zoveel joden als in Golders Green, 
maar ik had wel de keuze uit 12 
sjoels, allemaal op loopafstand!  
Het was geen gemakkelijke keuze. 
Uiteindelijk heb ik de keuze kun-
nen beperken tot twee sjoels. Ik 
ben nu lid van een sjoel waar ik 
mij thuis voel. Op een sjabbat zijn 
er tussen de 300 en 500 mensen; 
afhankelijk of er een bar mitswa 
of aufruf (= chatan die opgeroepen 
wordt de sjabbat voor de choepa) 
is of niet. Omdat de sjoel zo groot 
is, vindt er niet altijd een kiddoesj 
plaats. Om mensen te ontmoeten 
heb ik mij opgegeven om te helpen 
bij de kiddoesjiem. Dat is geregeld 
door een rooster, waardoor ik 

slechts zes keer per jaar aan de 
beurt kom. Ik ben ook lid geworden 
van een dames boekenclub die 
georganiseerd wordt vanuit de 
sjoel. Deze boekenclub komt on-
geveer eens per zes weken bij el-
kaar om een boek te bespreken. 

Winkelen
Het is heerlijk om hier boodschap-
pen te doen in de supermarkt. 
De gewone supermarkten in de 
joodse wijken hebben een kosjere 
afdeling. Daar kan je alles krijgen. 
Behalve de supermarkten heb 
je ook de kleine kosjere winkels 
en bakkers. Hier zie je zoveel 
verschillende joden op straat.  
Wat ik zo heerlijk vindt, is dat 
hier in Edgware, zoveel ver-
schillende joden wonen die het
allemaal goed met elkaar kun-
nen vinden. Er is zelfs een 
nieuwsgroep op het internet die 
dagelijks een verzameling e-
mails van leden rondstuurt. Dit 
is een typisch project voor alle 
joden in Edgware, ongeacht bij 
welke sjoel ze aangesloten zijn.  
Ik vind het fantastisch om op 
een sjabbatochtend, als ik on-
derweg ben naar sjoel, zoveel 
mensen tegen te komen (die ik 
uiteraard niet ken) die ook op 
weg zijn naar een van die vele 
andere sjoels in de omgeving. 

De volgende keer zal ik schrij-
ven over zaken die joods Londen 
bezighouden. Als er onderwer-
pen zijn waarvan de lezer meer
zou willen weten, dan kun-
nen jullie mij e-mailen: 
anitawaterman@yahoo.com 
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W.G.  Sebald Austerlitz
Jacques Austerlitz is de naam van 
de raadselachtige vreemdeling 
die voor het eerst gesignaleerd 
wordt op het Centraal Station in 
Antwerpen in de tweede helft van 
de jaren zestig van de vorige eeuw. 
De verteller raakt gefascineerd 
en spreekt de man aan en dat 
is het begin van een relatie die 
zich met grote tussenpozen door 
de decennia heen ontwikkelt. 
Samen met de verteller wordt 
voor de lezer het levensverhaal 
van deze eenzame, zwaarmoedige 
reiziger onthuld. Na jaren krijgt 
Austerlitz zijn ware naam te 
horen en weet hij waarom hij zich 
vreemdeling tussen de mensen 
voelt. Austerlitz is het magnifieke 
verhaal van een man die als kind 
is beroofd van zijn vaderland, zijn 
taal en zijn naam, en die niet 
meer kan aarden in deze wereld. 

De oorspronkelijk uit Duitsland 
afkomstige W.G. Sebald  (1944) 
overleed eind 2001 op 57-jarige 
leeftijd in Engeland na een ver-
keersongeval. Hij woonde al van-
af 1970 in Norwich, waar hij lite-
ratuurwetenschap doceerde.  Hij 
wordt wel een grootmeester van 
de herinneringskunst genoemd. 
Sebald zelf laat in het midden of
zijn boek pure fictie is of een docu-
mentaire met geldigheidspreten-
ties. Dat zorgt voor aanhouden-
de spanning. 
Architectonische schetsjes en 
zwart-wit foto' s uit 'oude' fotoal-
bums suggereren eveneens dat
Jacques Austerlitz bijna geen be-
dacht persoon kán zijn. 

Een van de meest indrukwekkende 
boeken die ik de laatste tijd 
gelezen heb.  Moeilijk om ‘erin’ te
komen, maar eenmaal zover geko-

Boekbespreking
door Ruth Lipschits-de Leeuwe

men, is het onmogelijk op te hou-
den met lezen! 
€22.90   
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Op de vijftiende Sjewat (de He-
breeuwse letters tèt en wav: טו (de 
negende en de zesde letter = samen 
15) wordt het Nieuwjaarsfeest 
der Bomen gevierd. Dat valt 
volgens de christelijke kalender 
meestal in januari of februari; 
dit jaar op 26 januari 2005. 
Bij ons in Europa is het dan nog 
winter en dromen we eerder 
over een op handen zijnde Elf-
stedentocht, dan dat we bezig 
zijn met amandelbloesem of 
een hergeboorte van de natuur. 
Toch is het juist die amandel-
bloesem – bijna zo wit als sneeuw – 
die Israël opfrist, maar niet alleen 
de amandelbloesem, ook allerlei 
andere wilde bloemen toveren het 
land om als een waar paradijs.  

Sinds de oprichting van de mo-
derne Israëlische staat wordt deze 
dag bovendien geassocieerd met 
die ‘geboorte’ en worden sinds 1948 
jaarlijks jonge bomen geplant. 
Een ander historisch hedendaags 
thema van Toe Bisjwat is de morele 
verplichting van de mens de aarde 
en haar inwoners te verzorgen.
Behalve het planten van bomen 
ontstonden in de loop der tijd 
rond Toe Bisjwat verschillende 

speciale gewoontes. Zo leveren 
de Hebreeuwse letters van het 
woord boom (ilan – אילן) samen 
de getalswaarde 99 op. Veel 
Amerikaanse joden geven daarom 
99 dollarcent of dollars aan een 
goed doel.* En omdat Toe Bisjwat 
de tegenhanger is van Soekot, het 
oogstfeest waarbij de citrusvrucht 
etrog een belangrijke rol speelt, 
eten veel mensen dan de jam 
(marmelade) die ze maken van 
de etrog. Overigens wordt de 
gekonfijte schil van de etrog, 
toch een soort oercitroen, in ons 
land graag verwerkt als sukade! 

Kabbalistische seder
Maar de oudste culinaire ge-
woonte is de Toe Bisjwat seder 
die de kabbalisten van Tsfat 
omstreeks 1500 ontwikkelden.  
Zij lieten zich inspireren door de 
seder van Pesach. Omdat deze 
kabbalisten het eten van fruit ook 
zagen als boetedoening voor de 
eerste zonde – Adam en Eva aten 
van de verboden vrucht – nemen 
fruit en wijn een centrale plaats 
in tijdens de Toe Bisjwat maaltijd. 
Behalve het voorschrift, in de 
volgorde wit, rosé en dieprood, 
een liter wijn te drinken, ba-

seert dit avondmaal zich ook 
op het vijfde boek van de Tora 
(Deuteronomium/Devariem 8:8).  
Daarin worden de zogenaamde 
zeven heerlijke vruchten van 
het land van Israël “het land 
van tarwe en gerst, druif, vijg 
en granaatappel, een land van 
olijfolie en dadelhoning” geprezen. 
Door het eten van verschillende 
fruit- en notensoorten, in combi-
natie met zegeningen en relevante 
passages uit Tenach, dachten 
de mystici de tikoen olam – de 
sprirituele heling van de wereld 
– een handje te helpen. Nog 
steeds doet dit spirituele maal het 
goed in religieuze joodse kringen.

Witte bloesem
Vanwege de witte amandelbloesem 
staat de maaltijd van het gemid-
delde seculiere Israëlische gezin 
op deze dag dikwijls in het teken 
van wit: cheese cakes, allerei 
andere soorten witte kazen, 
yoghurt etc. Ook het eten van 
(gedroogd) fruit is populair. 
In de rest van de wereld eten jo-
den vooral vers en gedroogd fruit 
van Israëlische bodem en natuur-
lijk amandelen! Wie herinnert zich 
niet de amandelactie van het JNF?  

Toe Bisjwat
door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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De dadel 
De dadel neemt een bijzondere 
plaats in. Deze palmvrucht geldt 
als de oudste vrucht. Al op vroeg-
Egyptische afbeeldingen staan da-
dels afgebeeld. De Romeinen wa-
ren dol op de vrucht, die om haar 
zoete karakter wordt gezien als 
voorloper van de zoetmaker suiker.  
De vrucht kan voor maximaal 
zeventig procent uit suiker be-
staan; het is de belangrijkste 
voedingswaarde. Daarnaast be-
vat zij veel eiwitten en vitamine 
A en ook nog wat vitamine B.   
Tijdens een tocht door de Negev 
waarbij we de dadelplantages 
van de kibboets Yotvata en 
Eloth bezochten, werd ons 
verteld dat je lang kunt over-
leven op dadels en water! 
De beste dadels in de oudheid 
kwamen uit de boomgaarden van 
Jericho en omstreken. Er bestaan 
wel zeshonderd soorten dadels, 
allemaal met Arabisch klinkende 
namen. Bij de gemiddelde 
Nederlandse supermarkt is de 
Medjool, ook wel koningsdadel 
genoemd, voorverpakt te koop 
en meestal afkomstig uit Israël 
(Carmel). Ook kun je ze per stuk 
kopen bij bijvoorbeeld C’est Bon 
of Basarz in Groningen en dan 
smaken ze bijna als verse dadels!
Ik wens u een mooie vijftiende 
Sjewat toe, straks midden 
in de winter en met (bijna) 
verse dadels uit Israël en 
andere heerlijke vruchten. 

Bron: o.a. Mabat, Cultuur, Kunst 
en Wetenschap in Israël, winter 
2003, nr. 49.

* De getalswaarde voor het woord 
ilan heb ik overgenomen uit 
Mabat, maar bij even narekenen, 
blijkt dat het getal 99 niet klopt, 
dat moet 91 zijn: alef 1 = א, joed י 

= 10, lamed 30 = ל, noen (sofiet) 
 samen dus 91! Ach, een ,50 = ן
paar dollarcenten of dollars 
minder, wat maakt het uit…(RL)
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In een autobiografische schets die 
op 14 januari 1898 in de Jewish 
Chronicle verscheen, vertelt Theo-
dor Herzl dat hij bij het schrijven 
van Der Judenstaat in een zo 
verheven gemoedsstemming ver-
keerde als hij nog nooit tevoren 
had gekend. Het deed hem denken 
aan Heinrich Heine, die bij het 
schrijven van een gedicht het 
wieken van de vleugels van een 
adelaar boven zijn hoofd hoorde. 
Ook Herzl meende geruis te ho-
ren wanneer hij schreef aan Der 
Judenstaat. 's Avonds uitgeput 
door het werk aan wat hij als zijn 
grote plan zag, was zijn enige 
verpozing het luisteren naar de 
muziek van Richard Wagner, 
vooral naar de opera Tannhä user. 
De ontstaansgeschiedenis van 
Der Judenstaat is te volgen in 
het uitgebreide dagboek dat Herzl 
bijhield van Pinksteren 1895 
– niet echt een joodse datering – 
tot en met 16 mei 1904. Een paar 
weken later, op 3 juli 1904, stierf 
Herzl, 44 jaar oud. Het is moeilijk 
voorstelbaar dat deze man, de 
vader van het politiek zionisme 
en de stichter van de Zionistische 
Wereldorganisatie, in zo’n kort 
leven zo veel heeft gepresteerd. 
Het godsdienstig jodendom in 
het ouderlijk gezin ging niet 
diep, hoewel hij naar een joodse 
lagere school ging en zijn bar 
mitswa heeft gedaan. Toen hij 
in Parijs als volwassen man de 
synagoge in de Rue de la Victoire 
bezocht, herinnerde hij zich dat 
hij met zijn vader – soms – naar 
de belendende liberale synagoge 
in de Tabakgasse in Pest ging.

Hij wist dat hij jood was, maar 
het probleem van het jood-zijn 
ging pas voor hem spelen toen 
hij rechten studeerde aan de Uni-
versiteit van Wenen. De directe 
aanleiding was het verschijnen, in 
1881, van Eugen Karl Dührings 
boek Die Judenfrage als Frage 
der Rassenschädlichkeit für 
Existenz, Sitten und Kultur der 
Völker. Het antisemitisme van 
Dühring schokte hem, ook al was 
het niet zijn eerste kennismaking 
met dit verschijnsel. Na lezing 
van Dührings boek, zo schrijft 
Herzl in de inleiding tot zijn 
dagboek, heeft het probleem van 
het antisemitisme hem steeds 
indringend beziggehouden, hem 
gekweld en ongelukkig – zelfs 
‘sehr unglücklich’ – gemaakt.  
Maar het maakte hem ook tot een 
meer bewuste jood. Hij was lid van 
het Weense studentencorps Albia. 
Begin 1883 ging de vereniging 
een openlijke antisemitische koers 
varen: joden die lid waren, mochten 
lid blijven, maar er werden geen 
joden meer als lid aangenomen. 
Herzl verzocht daarop eervol 
het corps te mogen verlaten. Dat 
werd hem geweigerd; zijn naam 
werd zonder meer geschrapt.  
Later is het corpsbestuur daar-
op teruggekomen en is hij als-

nog eervol ontslagen. Maar het
verzoek van Herzl om te ver-
melden dat zijn uittreden op eigen 
verzoek had plaatsgevonden, 
werd niet ingewilligd. 
Het probleem van het anti-
semitisme bleef aan hem knagen. 
Het lag in zijn aard een oplossing 
te zoeken voor problemen die 
zich voordeden. De nationale 
oplossing, een eigen staat voor 
het Joodse volk, was niet het 
eerste plan van Herzl om het 
probleem van de jodenhaat op te 
lossen. In 1893 kwam hij op het 
idee bij de paus audiëntie aan te 
vragen om diens medewerking 
te krijgen om, althans voor de 
Oostenrijkse joden, het probleem 
van de jodenhaat op te lossen 
door de jonge joden massaal in 
Wenen te laten dopen: op klaar-
lichte dag, op een zondag om 
twaalf uur ’s middags, zou in een 
plechtige optocht onder klokgelui 
de overgang van de jonge joden 
tot het rooms-katholicisme in de 
Weense Stephansdom voltrokken 
worden. De ouderen zouden 
jood blijven, maar de jongeren 
zouden van het juk van het an-
tisemitisme worden bevrijd. 
Het is nooit tot een verzoek 
om audiëntie gekomen. 
 
Van oktober 1891 tot juli 1895 
woonde Theodor Herzl in Parijs 
als correspondent van het voor-
uitstrevende en invloedrijke 
Weense blad Neue Freie Presse. 
Vanaf 1894 speelde in Frankrijk 
de Dreyfus-affaire: de joodse le-
gerkapitein Alfred Dreyfus werd 
ten onrechte beschuldigd van 

Nawoord bij De Jodenstaat van Theodor Herzl

Een nieuwe vertaling 
van Der Judenstaat ter 
gelegenheid van het feit 

dat Hezl overleed in 1904, 
honderd jaar geleden.

door Isaac Lipschits
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landverraad, gedegradeerd en 
veroordeeld tot levenslange ver-
banning naar Duivelseiland. Op 5 
januari 1895 werden hem in Parijs 
de officiersstrepen van het uniform 
gerukt. Pas vele jaren later zou 
hij worden gerehabiliteerd. De 
beschuldiging tegen Dreyfus 
en diens proces vormden een 
dieptepunt in de lange traditie 
van het Franse antisemitisme. 
Als correspondent van de Neue 
Freie Presse versloeg Herzl het 
proces. Hij kwam tot het inzicht 
dat het antisemitisme een 
maatschappelijk probleem was 
waarvoor een nationale oplossing 
moest worden gevonden. Hij zag 
in dat een massale assimilatie 
van joden geen oplossing kon zijn, 
omdat de niet-joodse omgeving 
zoiets niet zou accepteren. De 
enkeling kon door assimilatie 
de gesel van het antisemitisme 
ontlopen, maar het Joodse 
volk als geheel niet. In Der 
Judenstaat noemt hij dit het 
verlies van de 'Assimilierbarkeit' 
(het vermogen tot assimileren). 
In zijn dagboek schrijft Herzl dat 
hij eens, in een koets gezeten, 
werd nageroepen voor ‘Saujud’ 
(jodenzwijn). Hij vatte dat niet op 
als een persoonlijke belediging, 
maar als een belediging voor 
zijn jodenbaard en jodenneus.  
Hier lag het probleem: joden 
zijn mensen die je niet hoeft 
te kennen om ze te vervolgen.  
Het volkskarakter van de joden 
kan niet verdwijnen omdat, in de 
woorden van Herzl, vijanden van 
buiten, de joden bijeenhouden en 
op één hoop gooien. Sartre zou dit 

idee overnemen: de buitenwereld 
maakt de joden tot joden. Bij het in 
praktijk brengen van de nationaal-
socialistische rassentheorie kreeg 
dit idee een wettelijke grondslag: 
wie over een bepaald aantal joodse 
grootouders beschikte, was jood. 
 
Herzl was aanhanger van de 
vooruitgangsgedachte, maar niet 
op het punt van het antisemitisme.  
De situatie waarin de joden 
verkeerden, werd er in de loop 
van de tijd niet beter op, maar 
verslechterde. Wellicht, in een 
verre toekomst, zou het eens 
anders worden, maar dan zou het 
voor het Joodse volk te laat zijn.
Bestrijding van het antisemitisme 
in woord en geschrift bood geen 
oplossing voor het probleem. De 
bezwaren van de antisemiet te-
gen de jood zijn niet rationeel en 
dus niet rationeel te bestrijden. 
Zolang groepen joden te midden 
van andere volkeren leefden, 
woonden en werkten, zouden 
ze worden beledigd, bespot en 
beroofd. Als enige oplossing 
zag Herzl het weghalen van die 
joden uit het midden van de 
andere volkeren en het Joodse 
volk een eigen territorium te 
geven: de nationale oplossing, 
een staat voor en van joden.  
Het was geen nieuwe gedachte. 
Herzl was zich daarvan bewust. In 
de eerste zin van Der Judenstaat 
noemt hij het een oeroude gedachte. 
Het idee van de nationale op-
lossing voor het probleem van het 
antisemitisme liet hem niet meer 
los. De eerste zinnen van zijn 
dagboek luiden: “Ik werk sinds 

enige tijd aan een arbeid van niet 
te bevatten betekenis. Ik weet 
nog niet of ik het zal voltooien. 
Het is als een machtige droom. 
Maar sinds weken en dagen ben 
ik er totaal bezeten van, is het 
overal bij me, zweeft het boven 
mijn dagelijkse gesprekken, 
kijkt het over mijn schouder 
mee naar het kleine, komische 
journalistenwerk, verstoort het 
mijn rust en bedwelmt me.” 
De machtige droom was de 
nationale oplossing van het 
probleem van het antisemitisme.  
De eerste stap die Herzl zette 
om die droom te verwezenlijken, 
was een gesprek, op 2 juni 1895, 
met baron Maurice de Hirsch. 
Maurice de Hirsch was een van 
de grootste joodse filantropen 
van zijn tijd, die via de Jewish 
Colonization Association Rus-
sische joden liet overbrengen 
naar Argentinië en Brazilië om 
er als boeren hun eigen land te 
bewerken. Steun van Maurice de 
Hirsch zou belangrijk zijn voor de 
uitvoering van Herzls plannen.  
Herzl bereidde zich grondig voor 
op het gesprek. Hij had 22 vellen 
papier met aantekeningen bij 
zich en hij besteedde aandacht 
aan zijn uiterlijk. Hij had een 
paar nieuwe handschoenen ge-
kocht die hij een dag voor het 
onderhoud had ingedragen, 
zodat ze er nieuw uitzagen, 
maar niet alsof ze rechtstreeks 
uit de winkel kwamen. 
De baron luisterde welwillend en 
aandachtig, maar wilde zich niet 
binden. Herzl had het gevoel dat 
hij zijn ideeën wel goed in zijn 
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hoofd had, maar niet goed had 
kunnen overbrengen aan zijn 
gesprekspartner. Hij begon te 
schaven aan zijn aantekeningen. 
Op stukjes papier noteerde hij 
invallende gedachten en ideeën 
over de te vormen Jodenstaat. Zo 
ontstond, nog in de maand juni 
1895, een uitgewerkt plan, een 
eerste versie van Der Judenstaat.
Na het weinig bevredigende 
resultaat van zijn gesprek met 
Maurice de Hirsch zocht Herzl 
andere vooraanstaande en kapi-
taalkrachtige joden wie hij zijn 
ideeën zou kunnen voorleggen en 
die hem zouden kunnen helpen 
zijn plannen te verwezenlijken.  
Op 17 juni 1895 stuurde hij 
het uitgewerkte stuk naar de 
familieraad van de Rothschilds 
en naar enkele vrienden. 
Herzl speelde toen al met de 
gedachte zijn ideeën over een 
nationale oplossing voor een 
groot publiek op te schrijven. 
Iemand ried hem aan het idee 
van een Jodenstaat in de vorm 
van een roman te beschrijven: 
De Negerhut van oom Tom had 
meer betekenis gehad voor de 
strijd tegen de slavernij dan welk 
traktaat dan ook. Herzl nam het 
advies ter harte. Een paar jaar 
later, in 1902, zou zijn roman 
Altneuland verschijnen, waarin 
hij in geromantiseerde vorm het 
leven beschrijft in de Jodenstaat.   
De bevriende arts Friedrich 
Schiff liet hem, na lezing van 
een eerste versie van Der 
Judenstaat, weten dat het idee 
van een Jodenstaat het gevolg 
was van een zenuwinzinking  

en dat Herzl toe was aan rust
en medische verzorging. 
In juli 1895 stortte Herzl daad-
werkelijk in. Hij liet Maurice de 
Hirsch weten dat hij de zaak opgaf: 
de joden waren nog niet toe aan 
de realisering van zijn plannen. 
Ze zouden eerst nog dieper in de 
ellende moeten wegzakken. Het 
idee van de grote Kladderadatsch 
à la Marx. Herzl schreef de baron 
dat eens de Jodenstaat er zou ko-
men. Hij wist waar het Beloofde 
Land lag: in het hart van de joden.
De instorting duurde kort. Nog 
diezelfde maand keerde Herzl te-
rug naar Wenen en hervatte hij 
zijn pogingen mensen achter zijn 
ideeën te krijgen, nu niet alleen 
vooraanstaande joden, maar ook 
politici, staatslieden en vorsten.  
Het stuk dat hij naar de fami-
lieraad van de Rothschilds had 
gestuurd, werkte hij om tot 
een publicatie voor het grote 
publiek. Op 14 februari 1896 
noteerde Herzl in zijn dagboek 
dat vijfhonderd exemplaren van
de brochure bij hem thuis be-
zorgd waren. De volgende dag 
kwam zijn vader – ‘mein guter 
Papa’ – hem vertellen dat Der 
Judenstaat in de etalage van de 
Weense uitgever Breitenstein lag. 

Zowel in het voorwoord als in 
het slotwoord wapende Herzl 
zich tegen de aantijging dat Der 
Judenstaat een schimmige, niet 
te realiseren fantasie zou zijn. Op 
voorhand verwierp hij de spot van 
de karikatuur waarmee men zijn 
bouwsel zou willen ontkrachten. 
Na het verschijnen van de brochure 

werd in de redactielokalen van de
Neue Freie Presse inderdaad 
spottend gesproken over de ‘joodse 
Jules Verne’. Der Judenstaat was, 
zo schreef Herzl in het voorwoord, 
geen utopie. In de letterlijke 
betekenis van het woord is Der Ju-
denstaat inderdaad geen utopie. 
Utopie betekent Nergensland en 
Herzl had wel degelijk een be-
paald territorium voor ogen, al 
veranderde hij nog wel eens van 
gedachte: Palestina, Argentinië, 
het Sinaï-schiereiland, Oeganda.  
Der Judenstaat is echter wel 
een utopie in de betekenis dat 
het een beschrijving is van een 
niet-bestaande, ideale of geïdea-
liseerde samenleving in de 
traditie van Plato’s Republiek, 
Thomas More's Utopia, Francis 
Bacons Nova Atlantis of Jonathan 
Swifts Gulliver’s Travels. 
De tijdgenoot die Der Judenstaat 
las zal de overeenkomst met 
deze boeken getroffen hebben. 
Ook in de opbouw vertoont Der 
Judenstaat trekken van een 
utopie. Sommige zaken van de 
nieuwe samenleving worden
gedetailleerd beschreven  – de hui-
zen van de geschoolde arbeiders 
met elk een tuintje (de onge-
schoolde arbeiders zouden het 
voorlopig met houten behuizingen 
moeten doen), de moderne scholen 
in heldere kleuren, de zevenurige 
arbeidsdag, de witte vlag met de 
zeven goudkleurige sterren, voor 
ieder arbeidsuur één –, andere za-
ken worden slechts in grote lijnen 
of in het geheel niet vermeld. 
De migratie van de joden naar de 
Jodenstaat beschrijft Herzl als een 
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overplanting, niet door de planten 
met wortels en al uit te rukken en 
ze elders neer te kwakken, maar 
door de wortels voorzichtig uit te 
graven en ze in een betere bodem 
te planten. De joden zouden in 
plaatselijke groepen, elk onder 
leiding van een rabbijn, naar 
hun nieuw vaderland optrekken.  
De neerbuigende toon waarop 
Herzl de arme joden beschrijft, is 
typerend voor zijn tijd en voor zijn 
maatschappelijke positie. Lang 
voordat de reis zou beginnen en 
ook onderweg zullen de joden door 
gebeden, door niet al te moeilijke 
lezingen, door instructies over 
het doel van de migratie en 
door hygiënische voorschriften 
in een serieuze en feestelijke 
stemming worden gebracht.  
Het is niet moeilijk hier en 
daar de spot te drijven met 
Herzls Jodenstaat. Maar wie 
het daarbij laat, miskent de 
grootheid van zijn conceptie van 
de nationale oplossing en van 
het succes dat hij heeft geoogst, 
van de verwezenlijking van zijn 
ideeën, uitmondend in de staat 
Israël. Als de drijvende kracht 
achter het welslagen van zijn 
plan zag Herzl de ‘Judennot’, 
de ellendige situatie waarin 
het grote joodse proletariaat in 
Oost-Europa leefde, het juk van 
het antisemitisme waaronder 
alle joden gebukt gingen. 
Daarom is Der Judenstaat 
weer geen utopie. Het ging 
niet om denkbeeldige dwergen 
als de Lilliputters of de even 
denkbeeldige, reusachtige Brob-
dingnags uit Swifts Gulliver’s 

Travels, maar om mensen van 
vlees en bloed, om joden die in 
een eigen land wilden wonen.  
Voor Herzl was de nationale op-
lossing van het probleem van het 
antisemitisme belangrijker dan 
het land waar dat gerealiseerd 
zou moeten worden. Op 9 juni 
1895 noteerde hij in zijn dag-
boek een afweging van voor- en 
nadelen van Palestina als ter-
ritorium van de Jodenstaat: 
als nadelen de nabijheid van 
Rusland en Europa, het gebrek 
aan mogelijkheden tot uitbreiding 
en het klimaat ‘waaraan we 

niet meer gewend zijn’. Het ene 
voordeel: de machtige legende. 
In Der Judenstaat stelt Herzl de 
vraag: Palestina of Argentinië? Hij 
antwoordt dubbelzinnig: we moe-
ten nemen wat we kunnen krijgen 
en waarvoor het Joodse volk zich 
uitspreekt. De joodse openbare 
mening heeft zich uitgesproken 
voor wat Herzl het historische 
vaderland noemt. Hiermee werd 
de nationale oplossing tot het po-
litieke zionisme: een Jodenstaat 
rond de berg Zion, de berg waarop 
ooit de Tempel was gebouwd.  

Der Judenstaat is een blauw-
druk voor staatsvorming, op op-
timistische pijlers geconstrueerd. 
Veel zaken uit deze blauwdruk 
bleken niet te kunnen worden 
verwezenlijkt, maar het door 
Herzl ontworpen basisidee 
– een Jodenstaat – was een 
groots concept. Hij was niet de 
eerste die met zo’n idee kwam.  
Er is de bijbelse gedachte van 
terugkeer van het joodse volk 
naar het land van Israël. Ook 
vóór Herzl Der Judenstaat 
schreef, zijn er joden geweest die 
dit idee al hadden ontwikkeld, 
zoals de arts Leon Pinsker. In 
1882 verscheen Pinskers Auto-
Emanzipation. Ein Mahnruf 
an seine Stammesgenossen von 
einem russischen Juden, waarin 
hij de joden opriep tot nationale 
bevrijding op eigen territorium.  
Op 10 februari 1896 – vier dagen 
voordat Herzl zijn vijfhonderd 
exemplaren van Der Judenstaat 
in ontvangst nam – noteerde hij in 
zijn dagboek dat iemand hem Pins-

Herzl naast zijn fiets, toen erg 
vooruitstrevend, ongeveer 1900.

Uit: Herzl, Altneuland, Haifa 
Publ. Comp. 1960.



18 JaG11 december jaargang 18, nummer 1 DaF 28 kislew jaargang 18, nummer 1 19

kers Auto-Emanzipation heeft
gegeven. Hij constateerde een ver-
bluffende overeenkomst met Der
Judenstaat. Het is maar goed,  
schreef hij die dag, dat hij 
Pinskers brochure niet kende, 
want dan had hij wellicht Der 
Judenstaat niet geschreven. 

Geef ons de soevereiniteit over 
een eigen grondgebied en voor 
de rest zullen we zelf zorgen, 
schreef Herzl. Zo is het, in af-
leveringen, gegaan. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog, in 1917, 
betuigde de Britse regering in 
de Balfour-Verklaring haar 
instemming met het idee in 
Palestina een Joods Nationaal 
Tehuis te vestigen. In 1922 kreeg 
Engeland van de Volkenbond 
opdracht het mandaatgebied 
Palestina te ontwikkelen tot 
een zelfstandige staat op basis 
van deze Balfour-Verklaring. 
In de jaren twintig en dertig 
van de vorige eeuw ontwikkelde 
zich in Palestina een joodse sa-
menleving, de Jisjoev, die de 
kenmerken van een nationale 
staat bezat. De grenzen van het 
mandaatgebied Palestina waren 
internationaal vastgesteld. Op 
het gebied woonde een bevolking 
die een eigen regering – het 
Joodse Agentschap – erkende. De 
bevolking sprak een eigen taal, 
het modern Hebreeuws of Ivriet.  
Politieke partijen waren actief en 
er werden verkiezingen gehouden 
voor een soort parlement, de Wa’ad 
Le’oemi. Er was een diversiteit 
aan landelijke dagbladen. Het 
ontwikkelde onderwijsstelsel liep

van de kleuterschool tot en met 
de Hebreeuwse Univeristeit in
Jeruzalem. Het nationale zieken-
fonds Koepat Choliem bouwde 
een efficiënte gezondheidszorg op. 
De burgers betaalden belasting, 
zij het op vrijwillige basis. Met 
de Haganah beschikte de joodse 
gemeenschap over een eigen le-
ger, zij het in semi-legale vorm. 
Er waren joodse politiekorpsen. 
Er werd een economische infra-
structuur ontwikkeld, van een 
op de kibboets gebaseerde mo-
derne landbouw tot en met een 
hoogwaardige industrie.  Een 
machtige vakvereniging, de 
Histadroet, behartigde de belan-
gen van de arbeiders. De grote 
nationale autobusonderneming 
Egged verzorgde een fijnmazig 
transportsysteem voor zowel 
personen als goederen. 
Het was niet allemaal – lang 
niet allemaal – precies zo ge-
organiseerd als Herzl zich het in 
Der Judenstaat had voorgesteld. 
Maar bij de opbouw van de joodse 
samenleving in het vooroorlogse 
Palestina is gebruikgemaakt 
van zijn ideeën. Hierin ligt 
de grote betekenis van Herzl.  
Zijn utopie was werkelijkheid 
geworden. Voor het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog 
was de Jodenstaat al realiteit. 
De joodse samenleving in het 
vooroorlogse Palestina was een 
samenleving met alle kenmerken 
van een nationale staat, op één 
na: de internationale erkenning. 
Die erkenning kwam op 29 no-
vember 1947, toen de Algemene 
Vergadering van de Verenigde 

Naties met de vereiste tweederde 
meerderheid het mandaatgebied 
Palestina verdeelde in een Joodse 
staat en een Palestijnse staat. 
Er wordt wel eens gedacht dat het 
ontstaan van de staat Israël een 
vorm van compensatie is voor de 
jodenmoord tijdens de Sjoa, een 
soort presentje van de Verenigde 
Naties als bewijs van erkenning 
van het leed dat de joden tijdens 
de Sjoa is aangedaan. Dit is een 
onjuiste gedachtegang, want de 
Jodenstaat bestond immers al 
aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog. Op 29 november 
1947 heeft de Verenigde Naties dit 
feit slechts erkend door die staat 
internationale erkenning te geven.  
De joden hebben de staat niet 
cadeau gekregen. Op de dag van 
de proclamatie van zijn onaf-
hankelijkheid, 14 mei 1948, heeft 
de staat Israël zijn vrijheidsoorlog 
moeten voeren tegen een reeks 
Arabische staten. De Jodenstaat 
is met bloed, zweet en tranen 
geboren. In de geschiedenis 
van de mensheid is dat geen bij-
zonderheid: iedere nationale staat 
is in strijd geboren. Of, zoals Herzl 
het verwoordde: “Een staat komt 
voort uit de strijd om het bestaan 
van een volk. [...] De joden die 
willen, zullen hun staat krijgen 
en zullen die staat verdienen.” 
In de optiek van Herzl zou de Jo-
denstaat een modelstaat zijn, een 
voorbeeld voor alle andere staten. 
Dat is niet bewaarheid geworden. 
Geen enkele staat kan dienen 
als model voor andere staten, en 
zeker voor geen van de nationale 
staten in het Midden-Oosten. 

Vervolg 'Nawoord bij De Jodenstaat van Theodor Herzl'
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Evenmin is zijn profetie uitge-
komen dat met het oprichten 
van een Jodenstaat het antise-
mitisme van de aardbodem zou 
verdwijnen. Het beleid van de 
regering van de staat Israël is 
vatbaar voor kritiek. Niet iedere 
kritiek op Israël is een uiting van 
antisemitisme, maar die kritiek 
wordt hier en daar zeker geput 
uit de bron van antisemitisme 
die maar niet wil opdrogen. 
Hij die mij voor het beleid van 
de Israëlische regering verant-
woordelijk houdt omdat ik een 
jood ben, is een antisemiet. 
 
(Overgenomen met toestemming 
van uitgeverij Metz & Schilt) 

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.

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

In Groningen wordt eenmaal 
per veertien dagen een sjabbat-

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

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

Michal Na'aman, 1993
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Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Het is alweer heel veel jaren ge-
leden dat ik u het recept voor 
latkes gaf zoals mijn moeder ze 
ieder jaar bakte. Het leek wel 
een cafetaria bij ons in de keuken 
vroeger: mijn moeder bakte eerst 
de latkes en mijn vader even later 
met oud-en-nieuw de oliebollen!  
Ik zorgde dat ik uit de buurt 
was, want als ik die baklucht de 
hele dag geroken had, lustte ik 
geen latkes of oliebollen meer. 
Als kind en tiener was ik een 
gevoelig typje, vooral als het 
om eten ging! Ach ja, een 
mens kan veranderen, alhoe-
wel ik nog steeds gaan fri-
tuurpan in huis kan velen…
Toch, toen we zelf zeer slecht 
etende kinderen hadden, heb ik 
dikwijls latkes gebakken, want 
die aten ze wél en dan hadden 
ze toch wat binnen, zo dacht ik. 

In De joodse keuken van Clarissa 
Hyman, dat in het vorige nummer 
van JaGDaF door Ellen Scholtens 
besproken werd, vond ik een paar 
aardige wetenswaardigheden over
Chanoeka, die ik u niet wil ont-
houden. 
U weet dat het verhaal van Cha-
noeka gaat over de heldhaftige 
strijd van de Maccabeeën tegen 
Antioches Epiphanes en de daar-

op volgende herinwijding van 
de Tempel in Jeruzalem. Men 
vond nog net voldoende pure 
(heilige) olie voor één dag, maar 
de olie brandde acht dagen en 
nachten achter elkaar. Sindsdien 
steken joden overal ter wereld 
tijdens het feest van Chanoeka, 
feest van het licht, kaarsen 
of olielampjes aan en eten ze 
in olie gefrituurde gerechten. 
“Marokkaanse en Turkse joden ko-
men bij elkaar op respectievelijk 
de zesde (de Nieuwe Maan) en de 
laatste dag van Chanoeka voor 
een feestmaal, maar een van de 
kleurrijkste tradities stamt uit 
Rusland. Tijdens de Brandende 
Thee-Ceremonie worden glazen 
thee geserveerd met brandewijn 
en grote suikerklonten. De suiker 
wordt in de alcohol gedoopt en op 
een lepel gelegd. Het licht wordt 
gedimd, waarna de suiker wordt 
aangestoken met een waspit 
die van hand tot hand gaat.  
De brandende klontjes worden 
vervolgens in de glazen thee 
gelegd.” (uit De Joodse keuken) 

Alcoholexperiment
Dat leek me een aardig idee 
om mee te experimenteren en 
eventueel te gebruiken tijdens 
ons chanoekafeest in de sjoel in 
Groningen. Bij de drankwinkel 
vroeg ik naar brandewijn; alleen 
in liters voorradig, dat leek me wat 
overdreven, dus ik legde zo’n beetje 
uit waarvoor ik die brandewijn 
nodig zou hebben. “Ongeschikt”, 
stelde de man in kwestie vast, het 
alcoholpercentage zou te laag zijn 
om te laten branden (35%); ik kon 

beter wodka nemen, bovendien 
had hij daar zo’n klein flesje 
van. Het experiment slaagde met 
veel moeite, maar blijkt absoluut 
veel te (brand)gevaarlijk om 
in groter gezelschap uit te voe-
ren. De thee was trouwens 
erg lekker met een van wodka 
doordrenkt suikerklontje! 
Toch begrijp ik die brandewijn 
uit de Brandende Thee-Ceremo-
nie wel: in Rusland stoken ze 
immers hun eigen brandewijn, en 
die is heel wat sterker dan zelfs 
wodka! Nee, als u deze ceremonie 
hier wilt uitvoeren kunt u, 
naar mijn mening, het beste 
strohrum gebruiken, deze hoog 
alcoholhoudende drank wordt 
ook gebruikt om te flamberen 
– maar wees voorzichtig! 

Het verhaal van de Maccabeeën 
sluit trouwens aardig aan bij het 
voetbalverhaal van Johann Mast 
(Leeuwarder Courant) over het 
‘heldhaftige’ Israëlische voetbal 
(o.a. Maccabi Petach-Tikva) elders
in dit magazine (p.24). 

Hierna volgt dan het beloofde 
recept, eveneens uit De joodse
keuken: 

Aardappellatkes
Zoals iedere ‘latkenoloog’ weet, 
herken je echte latkes aan de 
terugkomfactor: zijn ze zo lekker 
dat je terug wilt komen voor meer?
Ofschoon latkes het hele jaar 
door gegeten worden, bereikt de 
smulfactor een piek rond Chanoe-
ka. Het toeval wil nu dat de aard-
appel onbekend was in het oude 

Chanoeka van Rusland tot Italië
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Israël ten tijde van het oliemirakel 
in de Tempel en daarom moet de 
aantrekkelijkheid wel liggen in het 
bakken – en niet in de aardappel.  
Latkes kunnen dus met elke 
soort groente worden gemaakt, 
ook al wordt de ziel ervan voor 
de meeste mensen tegenwoordig 
gevormd door de aardappel.  
Latkes zonder aardappel is zoiets 
als bananasplit zonder banaan. 

Voor 4-5 personen (dus 2-3 per
persoon) 
Benodigdheden
1 kg vastkokende aardappels, 
geschild en tot gebruik bewaard 
in koud water
1 ui, geraspt of gesnipperd
25 gram bloem of fijn matsemeel
1 ei, losgeklopt
zout en witte peper
olijfolie of plantaardige olie om in 
te bakken

Bereidingswijze
Rasp de aardappels en de ui 
fijn – of niet zo fijn. (U hoeft 
dit uiteraard niet meer met 
de hand te doen, ofschoon er 
mensen zijn die zweren bij de 
smaak van geraspte knokkel.)  
[Mijn moeder deed de geraspte 
aardappel in een theedoek 
en wrong er zoveel mogelijk 
vocht uit, zo heb ik het geleerd, 
staat niet in dit kookboek.] 
Meng de aardappel en de ui 
met bloem, ei en zout en peper.
Verwarm de olie en bak eetlepels 
van het mengsel op een niet al te 
hoge warmtebron. Druk de latkes 
met de bolle kant van een lepel 
iets platter en bak ze ongeveer 

5 minuten aan elke kant. Is de 
olie te warm, dan worden de lat-
kes bruin vanbuiten, terwijl ze 
vanbinnen nog niet gaar zijn. 
Laat de latkes uitdruipen op 
bruine, papieren zakken: die ne-
men de olie goed op, terwijl de 
latkes krokant blijven en niet 
aan het papier blijven plakken. 

Supplì al telefono
Er bestaan mensen die aardap-
pels verafschuwen en dus de 
heerlijke aardappellatkes niet 
kunnen frituren met Chanoeka.  
Daar heb ik een bijzonder en 
erg aantrekkelijk alternatief 
voor gevonden. In het kookboek 
Internationale verrassingen met
RIJST van Clare Ferguson vond
ik het volgende recept: 

Supplì-kaasballetjes met 
basilicum en pijnboompitten
Suppli zijn rijstballetjes die lekker 
knapperig vanbuiten en zacht 
en kleverig vanbinnen zijn. De 
vloeibaar gesmolten mozzarella 
trekt draden of ‘kabels’, vandaar 
de aardige Italiaanse naam! 

Benodigdheden
50 gram pijnboompitten
1 kg gekruide, gekookte 
risottorijst (lijkt me erg veel!)
2 middelgrote eieren, geklopt
1 bosje basilicum, fijngesneden 
(lijkt me ook erg veel)
125 gram verse mozzarella, in 
kleine reepjes gesneden
125 gram droge broodkruimels 
(of matzemeel!)
olijfolie om te frituren.
Bereidingswijze

Rooster de pijnboompitten 
goudbruin, schep ze door de 
gekookte rijst met de eieren 
en basilicum; meng goed. 
Maak er, met schone handen 
zoveel balletjes van als u denkt 
nodig te hebben; de balletjes ter 
grootte van een walnoot. Druk 
met de wijsvinger in het midden 
van ieder balletje een holletje; doe 
er de mozzarella in, knijp het dicht 
en maak er weer een balletje van. 
Rol elk balletje door broodkruim 
(of matsemeel) en zet ze koel weg. 
Verhit de olie in een frituur- of 
steelpan totdat een stukje brood 
in 40 seconden goudbruin is.  
Gebruik een frituurmandje als u 
dat hebt. Draai ze rond en keer 
ze met een tang, zodat de suppli 
aan alle kanten even goudbruin 
worden (ca. 3 minuten). Zorg 
dat er genoeg olie in de pan 
is om de suppli te bedekken. 
Laat ze uitlekken en serveer ze 
als voorgerecht of borrelhapje 
of als Chanoeka-delicatesse! 

Wel, u kunt aan de slag met 
Chanoeka. Veel succes en een
prachtig feest. 
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Ed van Thijn 18 – achttien
adressen
In Het verhaal, dat in 2000 ver-
scheen, vertelt Ed van Thijn over 
zijn oorlogservaringen, maar voor-
al over de periode daarna, over zijn 
politieke bewustwording en zoeken 
naar een joodse identiteit. De oor-
logsjaren zelf raakt hij maar heel 
even aan. 18 onderduikadressen, 
opgepakt in januari 1945 en be-
vrijd in Westerbork – met die kale 
gegevens moet de lezer het doen. 
In 18 – achttien adressen probeert 
Ed van Thijn de zwarte plekken 
in te vullen. Aarzelend, want zijn 
herinneringen zijn gefragmen-
teerd en niet zelden blijkt wat 
hij jaren gedacht heeft niet juist 
te zijn. Zo zijn achttien adressen 
er in feite vijftien geweest, want 
op één adres werd steeds terug-
gevallen als de andere onderduik-
plaats werd ‘opgeblazen’. Van die 
plekken, stuk voor stuk totaal 
verschillend, van dame alleen en 
kinderloos echtpaar tot groot ge-
zin, van benepen, klein behuisd 
tot ruime boerderijen, van katho-
liek tot streng gereformeerd, her-
innert hij zich het scherpst het 
vertrek: de vlucht halsoverkop, 
maar ook de spanningen, de on-
houdbare situaties, het gerucht 
van verraad. Brieven en een 
enkele foto vormen geheugen-
steuntjes, maar meer nog dan de 
flarden sfeer en herinnering laat 
18 – achttien adressen zien hoe 
onuitwisbaar de ervaring van 
onderduik is, hoe een onnozele 
opmerking of onschuldig filmbeeld 
de grond voor zijn voeten opent. 
Het boek gaat over de werking 

van het geheugen en over die ex-
istentiële ervaringen die je, of je 
dat wilt of niet, altijd bijblijven.  
€ 13.50

Salomon Bouman  Israël 
achter de schermen  - het zio-
nisme op een dwaalspoor
Israël heeft zijn glans van een 
humanitaire pioniersnatie verlo-
ren. De hoop op een veilige 
plaats in eigen land voor het 
door de eeuwen vervolgde en 
opgejaagde joodse volk is aan het 
verdampen. Nergens ter wereld 
verkeren joden in zo’n groot 
dagelijks gevaar als in Israël.  
Was de zionistische boodschap 
dan een valse Messias? Hangt 
de Palestijnse kwestie als het 
zwaard van Damocles boven 
Jeruzalem? De joodse staat is in 
zo’n diepe crisis beland dat zelfs 
in Israël de vraag steeds vaker 
wordt gehoord of het land zich 
als een joodse democratische 
staat kan handhaven in het 
hart van de Arabische wereld.  
Salomon Bouman onderzoekt 
aan de hand van gesprekken met 
Israëlische leiders, Palestijnen, 
rabbijnen, kolonisten en vele an-
deren de ontwikkeling van het Is-
raëlische drama waarin de Pale-
stijnse problematiek een domine-
rende plaats inneemt. Hij was 
getuige van de grote oorlogen tus-
sen Israël en de Arabische landen 
en berichtte uit het hart van de 
intifada, de Palestijnse opstand.  
€ 15.95  

Theodor Herzl De Jodenstaat 
- poging tot een oplossing van 
het joodse vraagstuk
Theodor Herzl (1860-1904) stu-
deerde rechten in Wenen. Hij 
werd echter journalist, schrijver 
en zionistisch activist. Van 1891 
tot 1895 was Herzl correspondent 
van de Oostenrijkse krant Neue 
Freie Presse in Parijs en van 1896 
tot aan zijn dood in 1904 bleef 
hij feuilletonredacteur van het 
blad. Theodor Herzl geldt als de 
voornaamste grondlegger van het 
moderne zionisme. En De Joden-
staat (1896) geldt als het zionis-
tisch manifest par excellence. Het 
boek beschrijft indringend hoe het 
groeiende antisemitisme de joden 
noopt om zich bij elkaar in een 
staat te vestigen. Argentinië en 
Palestina zijn kandidaten om de 
miljoenen Europese joden te huis-
vesten. Herzl beschrijft nauwgezet 
hoe de voorbereidingen van de
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staat door de Jewish Society moes-
ten geschieden, hoe de ‘overplan-
ting’ van complete joodse leefge-
meenschappen zou moeten plaats-
vinden en hoe het er bij de inge-
bruikneming van het nieuwe land 
aan toe zal gaan. De Jodenstaat 
is een blauwdruk van hoe deze 
staat eruit zou moeten gaan zien. 
Op bondige wijze komen allerlei 
onderwerpen aan bod: huisves-
ting, scholing, politie en leger. 
Uit De Jodenstaat:  
“Dit geschrift moet de aanzet geven tot 
de algemene discussie over het joodse 
vraagstuk. Vrienden en vijanden zul-
len eraan deelnemen, en naar ik hoop 
niet langer op de tot nu toe gevolgde 
manier van sentimentele verdedigin-
gen en onbehouwen beledigingen.  
Het debat moet inhoudelijk, groot, 
ernstig en politiek gevoerd worden.”
“Ieder is in zijn geloof of ongeloof 
even vrij en onbegrensd als in zijn 
nationaliteit. En als het zo uitkomt 
dat er mensen van een ander geloof 
of een andere nationaliteit onder ons 
wonen, dan zullen wij ervoor zorgen 
dat zij een fatsoenlijke bescherming 
en rechtsgelijkheid genieten. In Eu-
ropa hebben wij geleerd tolerant te 
zijn. Ik zeg dat niet eens spottend.  
Het huidige antisemitisme kan men 
slechts op geïsoleerde plaatsen aan de 
oude religieuze onverdraagzaamheid 
gelijkstellen. Bij de cultuurvolkeren 
is het in de meeste gevallen een bewe-
ging waarmee zij met een spook uit 
het eigen verleden willen afrekenen.” 
Uit het nawoord van Isaac Lip-
schits: 
“In een autobiografische schets die 
op 14 januari 1898 in de Jewish 
Chronicle verscheen, vertelt Theodor 
Herzl dat hij bij het schrijven van Der 
Judenstaat in een zo verheven ge-
moedsstemming verkeerde als hij nog 
nooit tevoren had gekend. Het deed 
hem denken aan Heinrich Heine, 
die bij het schrijven van een gedicht 
het wieken van de vleugels van een 
adelaar boven zijn hoofd hoorde. Ook 
Herzl meende geruis te horen wan-

neer hij schreef aan De Jodenstaat. 
‘s Avonds, uitgeput door het werk aan 
wat hij als zijn grote plan zag, was 
zijn enige verpozing het luisteren 
naar de muziek van Richard Wagner, 
vooral naar de opera Tannhäuser.” 
(zie voor het volledige nawoord p. 14) 
€19.00 

Ozer Varsjavski  Smokkelaars
Polen 1915. Duitsland bezet Polen 
en moet tijdens de bezettingsjaren 
zien te overleven. In een hyperna-
turalistische stijl beschrijft Ozer 
Varsjavski in Smokkelaars het 
wel en vooral wee van het ‘volk 
zonder masker’ in de taal van de 
onderklasse. Het leven moet nu 
eenmaal geleefd worden: wellicht 
zijn het de sjikses die het harde 
leven draaglijk maken. In ieder 
geval vloeit de alcohol rijkelijk 
in het aan morele degeneratie 
onderhevige sjtetl. Vaders geven 
hun dochters weg aan de vijand, 
terwijl dieven, smokkelaars, 
hoeren en illegale schnaps-
stokers de boventoon vieren. 
Het boek biedt een ontluiste-
rend beeld van  de zelfkant van
het joodse sjtetl. 
Dit is het twaalfde deel uit de
Jiddische Bibliotheek.  
€ 20.00 

Ariane Hendriks en Jaap van 
Velzen Van de Montelbaansto-
ren naar het Minervaplein
Een beeld in ansichtkaarten van 
nieuwe en oude joodse wijken in 
Amsterdam van 1900 tot 1944.  
Ongeveer € 27.50 

Hannah Yakin Hier is je brui-
degom
Reinie heeft als kind in Neder-

land de oorlog meegemaakt.  
Enige jaren na het uitroepen 
van de staat Israël gaat ze op 
aliyah. In Jeruzalem begint ze 
haar nieuwe leven waarin ze 
voortaan Jardena heet, en trouwt 
met de kunstenaar Nathan, die 
uit een oosters milieu stamt.  
Alledaagse en bijzondere gebeur-
tenissen worden beleefd en bespro-
ken door de leden van het gezin, 
hun vrienden en gasten, die met 
hun verschillende karakters en 
temperamenten zorgen voor ver-
scheidenheid, avontuur en actie.  
Naarmate de (vele) kinderen vol-
wassen worden, krijgen ze uiteen-
lopende politieke en religieuze 
overtuigingen. Zonen en dochters 
moeten in militaire dienst en heb-
ben daar persoonlijke ideeën over. 
Een dochter gaat in een seculie-
re kibboets wonen, een andere 
dochter wordt ultra-orthodox en 
kan vanwege haar geloof niet 
langer bij haar ouders eten. 

Ik hoopte op een meeslepend fa-
milie-epos toen ik aan het begin 
van een lange vrije avond eraan 
begon. Nou, een familie-epos is 
het  dus niet. Wel een familiebab-
belboek, dat van gebeurtenissen 
aan elkaar hangt, zonder dat daar 
door de taal (hét gereedschap van 
een schrijver) enige rangorde in 
wordt aangebracht; het boek is 
een opeenvolging van dialogen 
tussen de vele personen, die nau-
welijks tot karakters groeien. 
Maar toch…, het geeft ook een 
beeld van vijftig jaar Israël op een 
luchtige en informatieve manier.  
€ 24.95 
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SC Heerenveen is, zoals u weet, 
door de staking niet in Israël 
geweest.
Ik heb de passages betreffende het 
bezoek aangepast voor uw blad.

Johann Mast
 
INLEIDING

De ironie wil dat het grootste 
succes in de geschiedenis van 
het Israëlische clubvoetbal 
nauw verbonden is met de 
harde realiteit waarmee de 
joodse staat sinds de Pales-
tijnse opstand (intifada) te 
maken heeft. Enkele dagen 
voordat Hapoel Tel Aviv in 
het voorjaar van 2002 bijna 
ten koste van AC Milan de 
halve finale van de Uefacup 
bereikte, overleefden drie 
sterspelers op het nippertje 
een Palestijnse aanslag in 
een supportersrestaurant. 
Voetbal als onderdeel van het 
leven. In een van de strengst 
beveiligde landen ter wereld 
is juist dát het geval.
 
Door Johann Mast  
 
Hoezeer alles went, klaarblijkelijk 
zelfs gruwelijke aanslagen, be-
wees de verbitterde reactie van 
heel Israël op de beslissing die 
de Europese voetbalbond Uefa 
meteen na de betreffende bom-
aanslag nam. Eindelijk mocht de 
voetbaldwerg zich eens verheugen 
op succes in de Europa cup en nu 
gooide die vermaledijde Uefa roet 
in het eten, door een speelverbod 
in Israël af te kondigen. Het land, 

de minister van Sport voorop, 
zag het als een groot onrecht dat 
Hapoel nu het grote AC Milan 
op Cyprus diende te ontvangen. 
‘Zwichten voor terreur’ noemt Israël 
dergelijke maatregelen. Het land 
laat geen gelegenheid onbenut om
erop te wijzen dat het er veilig is. 
Zeker nu er aan een honderden ki-
lometers lange ‘veiligheidsmuur’ 
op de bezette Westelijke Jordaan-
oever wordt gebouwd en Pa-
lestijnse nederzettingen wor-
den omringd met hekken. 
Daarmee denkt Israël zich te 
beschermen tegen aanslagen van 
Palestijnse zelfmoordcommando’s.  
De kritiek van de internationale 
gemeenschap is groot, maar 
Israël is een land dat het recht 
bij voorkeur in eigen hand neemt.
Die muur werkt, is de stellige over-
tuiging. ,,Sindsdien is het aantal 
bommeldingen per dag terug-
gegaan van zestig tot zeventig 
naar vijf of zes’’, beweert Tal Sha-
pira, sportverslaggever van Israëls 
grootste dagblad Yediot Acharanot. 
De aanslag in Be’er Sheba, waar-
bij bijna een halfjaar geleden 
zestien doden vielen, kon volgens 
de sportverslaggever alleen plaats-
vinden omdat dat deel van het 
land nog geen muur heeft. Tel Aviv 
daarentegen werd sinds het door 
de Uefa opgelegde speelverbod niet 
meer geteisterd door aanslagen. 
Sinds april van dit jaar mogen 
Israëlische teams hun inter-
nationale wedstrijden dan ook 
weer in eigen land spelen, maar 
alleen in het nationale stadion 
Ramat Gan in Tel Aviv. Onlangs 
ontving Maccabi Tel Aviv 

– met zeventien landstitels het 
‘Ajax’ van Israël – daar Bayern 
München (0-1), op 3 november was 
Ajax bij dezelfde club te gast en op 
22 september had SC Heerenveen 
er tegen het bescheiden Maccabi 
Petach-Tikva moeten spelen. 
De wedstrijd werd door de Uefa 
geschrapt vanwege een massale 
ambtenarenstaking in Israël. 
Het nationale elftal van Israël, 
dat twee jaar lang zijn thuis-
wedstrijden elders in Europa 
diende af te werken, vierde de 
‘thuiskomst’ onlangs met een 
3-0 overwinning tegen Cyprus. 
De internationale ban heeft 
het spelpeil van het toch al 
niet bijster veel voorstellende 
Israëlische voetbal verder onder-
mijnd, vindt Tal Shapira. Alleen 
Maccabi (staat voor ‘FC’) Tel 
Aviv en Maccabi Haifa werken 
nog met redelijke budgetten. 
,,Veel clubs zijn de afgelopen 
twee jaar in financiële problemen 
gekomen’’, weet Shapira. ,,De 
veertigduizend fans die naar 
Ramat Gan komen hebben geen 
geld om naar Cyprus of Engeland 
te reizen. En de clubsupporters 
laten het ook afweten, omdat de 
competitie door het overwicht 
van Maccabi Tel Aviv en Maccabi 
Haifa niet spannend meer is.’’
 
Niemand in Israël begreep vol-
gens Shapira wat de Uefa met 
het invoeren van het speelverbod 
bezielde. ,,We snapten er niets 
van! Natuurlijk vinden er aansla-
gen plaats in Israël, maar hier in 
Tel Aviv is het rustig. Je kunt hier 
veilig over straat, het is hier de 
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Maccabi Petach-Tikva is ‘familiebedrijf’ 

Competitiewedstrijden van de sinds 1992 door de familie Luzon 
(trainer Guy, voorzitter Avi, president Amos) gerunde club Maccabi  
Petach-Tikva trekken niet meer dan vijfhonderd tot duizend fans. 
De grootste reden daarvoor is dat het in 1912 opgerichte Petach-
Tikva in de hoogste divisie een kleine, zo niet de kleinste, club is. In 
eigen stad is volksclub Hapoel Petach-Tikva vele malen populairder. 
,,Een beetje omhoog gevallen’’, zou sportjournalist Tal Shapira 
Maccabi willen noemen. ,,De club heeft geen historie. Wel heb-
ben ze in de laatste jaren een Israëlische beker gewonnen, 
de League Cup. Dat hebben ze volstrekt te danken aan de 
familie Luzon. Er zitten zelfs drie Luzons bij de selectie, hoe-
wel geen van hen voor het basisteam in aanmerking komt.’’
De selectie van het spijkerharde team is jong, gemiddeld niet
ouder dan 22 jaar. De bekendste spelers zijn Israëlisch in-
ternational Omer Golan (aanvaller) en de van het Spaanse 
Racing Santander gehuurde middenvelder Gal Alberman. 

Gazastrook niet of Jeruzalem! De 
beveiliging van Europese clubs is 
enorm, haast overdreven. Het lijkt 
wel of het om een staatshoofd gaat.’’ 
Het is dezelfde laconieke houding 
die de coach van Maccabi Tel Aviv,
Nir Levin, aannam toen zijn club
in 2001 – een maand na de ter-
reuraanslagen in New York 
– tegen Roda JC moest spelen:  
‘Geen zorgen, hier kan niets 
gebeuren’. Andersom liet Levin 
tijdens de uitwedstrijd in Kerk-
rade zijn eigen dug-out (ruimte 
langs een speelveld voor trainer, 
reservespelers e.d., red.) door 
lijfwachten bewaken. .
Shapira doelt op de bescherming 
die de clubs ten deel valt, die Israël 
in Europees wedstrijdverband 
aandoen. Zij krijgen 24 uur per 
dag bewaking. De kosten daar-
van zijn voor rekening van de 
Israëlische club, wat de door 
de ban veroorzaakte financiële 
malaise nog groter maakt. 
Shapira was erbij toen de selectie 
van het Griekse PAOK Saloniki 
onlangs arriveerde voor een duel 
in de voorronde van de Champions 
League. ,,We waren geschokt over 
de veiligheidsmaatregelen: twee 
politiewagens en drie van een 
particulier beveiligingsbedrijf.  
Zo erg is het hier nou ook 
weer niet hoor. Er rijden geen
tanks in onze straten.’’ 
Joop Heida, teammanager van 
SC Heerenveen, kan dat laatste 
bevestigen. Hij bracht zelf een 
bezoek aan Tel Aviv. Heida: ,,In 
de stad waren geen militairen 
op straat en ik heb ook niet veel 
politiemensen gezien. Het vlieg-

veld wordt wel enorm bewaakt.’’ 
Die bewaking wordt verzorgd 
door jonge militairen die hun 
dienstplicht vervuld hebben, 
maar in de vier daaropvolgende 
jaren elk jaar enkele maan-
den moeten ‘bijspringen’. 
Geen speler kan om die strenge 
veiligheidsmaatregelen heen. Af-
zonderlijke kruisverhoren over 
het doel van de reis horen daar 
ook bij. ,,Ze halen zonder pardon 
je koffer over de kop’’, weet Heida. 
,,Toch gaan de mensen daar 
heel ontspannen mee om. En de 
sociale controle is heel groot.’’
Overal is politiebewaking; van su-
permarkt tot restaurant. Het 
hoort bij het dagelijks leven van 
de Israëliërs. Voetbalwedstrijden 

vormen geen uitzondering op dat
dagelijkse ritueel van controle en
argwaan. Checks en dubbelchecks 
vinden bij alle publieke eve-
nementen plaats. Wie een restau-
rant bezoekt, moet niet raar 
opkijken dat zijn kofferbak van 
onder tot boven wordt uitge-
kamd. Daar wordt niet zelden 
een camera bij gebruikt. 
Wedstrijden zónder politiebe-
waking zijn niet toegestaan.  
Shapira: ,,De bewaking is enorm. 
Bij voetbalwedstrijden tel ik 
zes tot zevenhonderd agenten.  
Iedereen wordt gecheckt, maar wij 
weten niet beter. Het hoort erbij.’’
Voor zover de Israëlische sport-
historicus Yaniv Bleicher weet, 
is nog nooit in de historie een
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sportevenement binnen de Israë-
lische landsgrenzen opgeschrikt
door terreur – juist vanwege  de
gigantische veiligheidsmaatrege-
len. 
Shapira herinnert zich wel een 
incident van vier jaar geleden.  
Voor het competitieduel tussen 
Beitar Jeruzalem, de club van de
orthodoxe joden, en Hapoel Petach-
Tikva kwam een bommelding bin-
nen. In plaats van de gebruikelijke 
15.000 fans kwamen er ditmaal 
4000 mensen naar het stadion.  
Het leger had de situatie snel on-
der controle. ,,Het leek wel een
oorlogsoperatie. Bij mijn we-
ten is dat de enige keer dat 
voetbalfans door terreur be-
dreigd werden’’, zegt Shapira. 
Zelfs de gevallen van voetbalvan-
dalisme vallen volgens Yaniv 
Bleicher in het niet bij Nederland. 
In 1974 vielen de fans van Beitar 
Jeruzalem spelers aan van Hapoel 
Petach-Tikva. Drie jaar geleden 
raakte een vijftienjarige supporter 
van Maccabi Haifa in coma, toen 
hij tijdens de kampioenswedstrijd 
tegen Maccabi Tel Aviv tegen een 
hek gedrukt werd door fans die 
het veld bestormden. De jongen
ligt nog steeds in coma. 
De grootste haat en nijd bestaat 
tussen de fans van Beitar Jeru-
zalem en die van Hapoel Bnei 
Sakhnin FC, de club van de Israë-
lische arabieren, die 16 septem-
ber tegen Newcastle United 
speelde in de Uefa cup. Shapira:  
,,En dat zijn dus nog niet 
eens Palestijnse arabieren…’’ 

Het Israëlische (club)voetbal 
neemt tegenwoordig een zeer be-
scheiden rol in. Tientallen jaren 
voor de stichting van de staat 
Israël (1948) kende het joodse 
voetbal echter een zekere bloei-
periode. Aan die periode van 
dominantie kwam een einde door 
de nazi-terreur tegen de joden 
in de jaren dertig en veertig. 
In 1925 was het eerste 
profkampioenschap van Oosten-
rijk, in die jaren dankzij het 
‘Wunderteam’ een van de beste 
voetballanden ter wereld, een 
onderlinge strijd tussen twee 
joodse clubs: de zionistische 
omnivereniging Hakoa (‘kracht’ 
in het Hebreeuws) uit Wenen en 
stadgenoot Austria Wien, een 
club van geassimileerde joden. 
Hakoa – winnaar van de twee-
strijd – had twee jaar eerder ge-
schiedenis geschreven, door als 
eerste continentale club te winnen 
in Engeland. Austria, met de le-
gendarische Matthias Sindelar 
in de gelederen, won twee keer 
de Mitropa Cup, de voorloper 
van de Champions League. 
Sindelar was de ster van het 

‘Wunderteam’ en gold in de ja-
ren twintig en dertig als beste 
speler van Europa. Hij was 
weliswaar geen jood en had na 
de ‘Anschluss’ met HitlerDuits-
land in 1938 persoonlijk niets 
te vrezen van de nazi’s, de ve-
dette zag met lede ogen aan dat 
joodse sterspelers als Walter 
Nausch en Camillo Jerusalem 
Oostenrijk ontvluchtten en naar 
het buitenland emigreerden. 
Sindelar was solidair met de
joden en weigerde voor het team
van Groot-Duitsland samenge-
steld uit Oostenrijkse en Duitse
spelers) uit te komen. 
De stervoetballer vond het ver-
schrikkelijk om te zien hoe zijn
land afgleed. Hij pleegde in janu-
ari 1939, 36 jaar oud, zelfmoord
"Alles wijst erop dat hij zich-
zelf heeft omgebracht uit treur-
nis over zijn Heimat", schreef de
auteur Alfred Polgar. Sindelar
werd in 1998 verkozen tot
beste Oostenrijkse voetballer 
van de eeuw. 
(Bron: maandblad ‘Johan’, mei 
2001.)  

Vervolg 'Geen zorgen'

Joodse topclubs
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De supporters van Maccabi Petach-Tikva
Foto uit: Leeuwarder Courant

Het nationale elftal van 
Israël en het Israëlische 
clubvoetbal spelen sinds jaar 
en dag een bescheiden rol in het 
internationale voetbal. Israël 
plaatste zich pas eenmaal voor 
het wereldkampioenschap,  in
1970. Wel won het land in 1964
de ‘Asian Nations Cup’, het 
landenkampioenschap van Azië.
In 1974 werd Israël na dwang 
vanuit de Arabische wereld 
uit de Aziatische voetbal-
confederatie (AFC) gezet. 

Sinds 1991 doen Israëlische club-
teams mee aan de diverse 
Europese toernooien en 
sinds 1994 is de Israëlische 
voetbalbond IFA een volwaar-
dig lid van de UEFA. 
Maccabi Haifa was in het 
seizoen 2002-2003 de eerste 
Israëlische club in de Champions 
League. Een seizoen eerder 
boekte Hapoel Tel Aviv het 
beste ‘Europese’ resultaat voor
Israël, door het bereiken van de 
kwartfinale in de UEFA cup.  

Israël voetbaldwerg
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

Elke tweede Israëli bezit 
maar liefst zes mobieltjes…

Vrouwen geven nog steeds de 
voorkeur aan een vaste telefoon, 
terwijl mannen steeds meer 
gebruikmaken van de digitale 
draadloze communicatie. De re-
ligieuze Israëli’s bellen vaker 
via een vaste aansluiting, ter-
wijl de seculiere Israëli’s kiezen 
voor een mobiele telefoon.  Deze 
conclusie is het resultaat van 
een onderzoek naar de voor-
keur van de Israëli’s in de tele-
communicatiesfeer, uitgevoerd 
door het instituut Mutagim. 
Uit het resultaat bleek ook dat 
31% van de vrouwen langer dan 
een uur per dag via een vaste 
aansluiting belt ten opzichte 
van slechts 13% van de mannen, 
terwijl 25% van de mannen met 
een mobiele telefoon langer dan 
een uur per dag belt tegenover 
slechts 20% van de vrouwen. 
54% van de religieuzen en 45% 
van de seculiere Israëli’s plegen 
hun telefoontjes via een vaste 
lijn. Daarbij belt 24% van de 
religieuzen en 35% van de secu-
liere Israëli’s  voor het grootste 
deel met de mobiele telefoon. 
Op de vraag: “Van welke aan-
sluiting maakt u het meest 
gebruik?” antwoordde 48% van 
de ondervraagden: van de vaste 
aansluiting thuis; 18%  van de 
vaste aansluiting op het werk; 
30% van mijn mobiele telefoon 
en 4% antwoordde dat ze vanuit 
de telefooncel bellen of van tijd
tot tijd het mobieltje van vrien-
den of familie gebruiken. 

De meerderheid van de Israëli’s  
bezit een mobiele telefoon. Het 
is een bekend feit dat het aantal 
mobiele telefoons al lang hoger is 
dan het aantal inwoners van het 
land. 60% van de gebruikers van 
een mobiele telefoon bezit één 
toestel, 21% heeft er twee, 10% 
bezit er  drie, 7% vier tot vijf en 
2% bezit maar liefst zes of soms 
zelfs meer toestellen! Hierbij 
wordt er rekening gehouden 
dat het hier om individueel 
bezit gaat en niet per familie.  
Hier volgen nog een aantal gege-
vens wat betreft een vaste telefoon 
thuis: 44% van de Israëli’s bezit 
één telefoontoestel, 31% twee, 16%  
drie, 6% vier tot vijf en 3% bezit zes 
of meer telefoontoestellen thuis. 
Bovendien vermeldden de onder-
zoekers dat 93% van de Israëli's 
zich tijdens een telefoongesprek 

van een gewone vaste aansluiting 
op hun gemak voelen, maar tijdens 
het gebruik van een mobiele 
telefoon is dat nog maar 83%.  De 
rest van de ondervraagden pro-
beert het communiceren via een 
mobieltje te vermijden. Daarbij 
is 10% helemaal niet in het bezit 
van een mobiele telefoon en de 
resterende 7% heeft zo’n toestel 
wel, maar gebruikt het nauwelijks. 

Zoals bekend kan men de Israëli’s  
moeilijk ‘zwijgers’ noemen. Daarom 
was, onder andere, het doel van 
het onderzoek erachter te komen 
hoeveel tijd per dag de Israëlische 
burger aan telefoneren spendeert. 
Uit datzelfde onderzoek bleek dat 
35% van de ondervraagden 20 
minuten per dag via een vaste 
aansluiting telefoneert, 36%  20 
minuten tot één uur, 13%  één tot 
twee uur, 5%  twee tot drie uur en 
6%  langer dan drie uur per dag. 
Via een mobiele telefoon belt 40% 
van de Israëli’s 20 minuten, 29%  
20 minuten tot één uur,  29% 
één tot twee uur, 11% twee tot 
drie uur en 6%  langer dan drie 
uur. Als u alle cijfers bij elkaar 
optelt zult u merken dat u niet 
aan de 100% komt. Blijkbaar 
zijn er toch nog Israëli’s die 
‘zwijgen’ en die de telefoon niet 
elke dag en misschien zelfs niet 
elke week gebruiken, aldus het 
nieuwsagentschap PARTISAN. 
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Naast het Joods Journaal en ons
eigen JaGDaF is er onlangs een 
nieuw magazine voor joodse jon-
geren verschenen: Orange Juice. 

“De stichting Orange Juice heeft 
als belangrijkste doel het uit-
geven van een magazine voor
joodse jongeren. Onze generatie 
joodse jongeren vormt een gro-
te en belangrijke groep binnen 
joods Nederland, die naar de 
mening van de stichting te wei-
nig wordt bereikt door insti-
tutioneel joods-Nederland.” 

Het magazine wordt ingeleid met
‘In den Beginne…’ en men vindt 
het zelf “een fraai vormgegeven 
tijdschrift voor iedereen met een
interesse in onze religie, cultuur
en actualiteit.” 

Lay-out
“De layout (moet zijn: lay-out, rl) 
van Orange Juice is gebaseerd op 
de bladspiegel van de Talmoed, 
het klassieke joodse werk waar-
in generaties rabbijnen met 
elkaar in discussie gaan over 
de betekenis van onze traditie.”  

Als ik de Talmoed zou willen be-
studeren, dan zal ik te maken 
hebben met de lay-out van de 
Talmoed, maar om dezelfde blad-
spiegel voor een modern nieuw 
joods magazine te gebruiken is 
naar mijn mening niet alleen 
behoorlijk pretentieus, maar ook 
een ongelofelijke beginnersfout.  
Als je het magazine openslaat, 
krijg je al pijn in je ogen! En 
dan teksten die over illustraties 
heengedrukt staan: praktisch on-
leesbaar – of hebben joodse jonge-
ren zoveel betere ogen? 

Het openingsartikel ‘Het vloeiende 
verleden’ is een filosofisch artikel 
over tijd en Emmanuel Levinas, 
met als toepasselijke illustratie de 
prachtige stadhuisklok in Praag 
(?), evenwel zonder onderschrift. Is 
het onderschrift weggelaten omdat 
het meer om de symboolfunctie 
van tijd gaat dan om de klok zelf? 

In het artikel ‘Ik bouw, dus ik 
besta’ wordt verteld over de re-
cente toestroom van Russische 
joden naar Wenen en de nieuwe 
voorzieningen die daarvan de con-
sequentie waren. “Ze hebben voor 
een opzienbarend gebouw gekozen 
dat zeer veel aandacht trekt. Het 
is echt een touristische (moet 
zijn: toeristische, rl) trekpleister 
van Wenen geworden.” Ik ben 
natuurlijk nieuwsgierig naar dat
gebouw, is het een synagoge, een 
cultureel joods centrum, wat  voor
gebouw is het? Wie heeft het 
gebouwd? Even verderop in het 
artikel gaat het over het Joods 
Museum in Berlijn, ontworpen 

door Daniël Libeskind (Daniel = 
zonder trema!); een slordige korte 
biografie volgt, waarbij o.a. niet 
vermeld wordt dat hij sinds 1965 
Amerikaans staatsburger is.  

Over smaak valt niet te twis-
ten! Natuurlijk een prachtig 
initiatief: een nieuw maga-
zine voor joodse jongeren.  
Ik heb geprobeerd ergens een ver-
melding te vinden dat het hier
om nummer 1 van de eerste jaar-
gang gaat, met een of andere 
datum, bijvoorbeeld september 
2004; dat is mij na lang zoeken 
uiteindelijk gelukt: op de voorkant 
tegen de rug aan op een oranje 
balkje staat deze vermelding: 
nummer 1 / september-oktober 
 2004; introductieprijs € 3,- hierna 
€ 3.95. Nergens binnenin een her-
haling, zelfs niet in het colofon. 
Jammer genoeg zijn er ook veel 
typfouten te betreuren, en dan in 
een eerste nummer, dat zou toch 
extra goed gecorrigeerd dienen te
worden (misschien met ‘Het Groe-
ne Boekje’ in de buurt?). 

Ten slotte wil ik natuurlijk niet 
nalaten het nieuwe magazine van 
harte te verwelkomen en wens ik 
de stichting Orange Juice en de 
redactie veel sterkte en succes!  
Prachtig zo’n nieuw initiatief en al-
le begin is tenslotte moeilijk, daar 
kunnen wij immers zelf over mee-
praten, ook al bestaat JaGDaF al 
sinds maart 1988 en beginnen wij 
nu aan de achttiende jaargang! 

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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¦ Loeach
voor de Loeach en in formatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

12 december
15.00 uur in de kerk van het 
Pelstergasthuis, Pelsterstraat 
43, Groningen. Matinée 
Musicale chez Joseph Ascher. 
Dit concert wordt verzorgd door 
het Griegpianoduo, bestaande 
uit Siebert Nix en Elles van der 
Heiden en mezzosopraan Riekje 
Bakker.
Joseph Ascher, joods-Gronings 
componist en pianist, geboren 
in 1829. Ascher verwierf grote 
bekendheid als componist van 
virtueuze salonmuziek. Daar-
naast heeft hij liederen gecompo-
neerd. Het merendeel van zijn 
composities wordt bewaard in de 
British Library.
tot en met 15 december
Chanoeka, dus op 14 december
worden alle kaarsjes aange-
stoken.
18 december
9.00 uur Synagoge, Slotmakers-
straat 16, Leeuwarden. 
Sjoeldienst met gezellig 
koffiedrinken na de dienst. Info 
tel. 058 288 4521, niet op sjabbat.
22 december
Vastendag 10 Tewet, begin vasten 
6.55 uur.

tot en met 7 januari
Een foto-expositie van Bert 
Kuipers als eerbetoon aan de jood-
se gemeenschap.
Maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.00 tot 20.00 
uur, Gemeentelijk Informatie 
Centrum, Kreupelstraat 1, 
Groningen. “Sporen van een 
Joods Verleden in de Stad 
Groningen”.
Info tel. 050 54 92 522.
15 januari
9.00 uur Synagoge, Slotmakers-
straat 16, Leeuwarden. 
Sjoeldienst en na de dienst koffie 
met wat lekkers.
Info tel. 058 288 4521, niet op 
sjabbat.
17 januari
Genootschap Nederland-Israël 
Hoogeveen organiseert een avond 
met Jaacof Nof, die spreekt 
over “De positie van jongeren in 
Israël”. Info jmp@tiscalimail.nl
23 januari
13.00 uur Synagoge, Slotmakers-
straat 16, Leeuwarden. Bne 
Akiwa houdt een peoela.
24 januari
19.30 uur De Harmonie, Leeuwar-
den. Genootschap Nederland-
Israël organiseert een lezing door 
de heer T.H.Boonstra, die “Israël 
in heden en verleden” bespreekt. 
Info tel. 058 2121 708.
25 januari
Toe Bisjwat. Nieuwjaarsfeest van 
de bomen.
tot en met 27 februari
Joods Historisch Museum, 
Nieuwe Amstelstraat 1, Amster-

dam. “Diaspora: Thuis in 
Ballingschap”, foto’s van Frédéric 
Brenner. Info tel. 020 5310 312 of  
www.jhm.nl
Vanaf 21 november 
Permanente tentoonstellingen in 
het Joods Historisch Museum: 
Joodse religie en traditie en 
Geschiedenis van de joden in 
Nederland 1600-1890.
7 maart
19.30 uur De Harmonie, Leeuwar-
den. Het Genootschap Nederland-
Israël organiseert een avond 
waarop de heer Drs. D.J. van 
der Sluis uit Westzaan, namens 
de Stichting Communications 
Middle East zal spreken over 
de mogelijkheden tot conflict- 
oplossing in het Midden-Oosten. 
Info tel. 058 2121 708.

Wizo afdeling Friesland
Wizo afdeling Frieland heeft op 9 
en 10 november de laatste bazar 
georganiseerd. De violist Gedalia 
uit Drachten gaf deze 25ste bazar 
een feestelijk tintje. Er is leuk 
verkocht, en de loten, waarvan 
al veel vóór de bazar verkocht 
werden, waren bijna op. Notaris 
Adema deed na afloop van de ba-
zar de trekking van de grote ver-
loting. De reis naar Israel werd 
gewonnen door mevrouw Stibbe 
uit Zwolle. Veel mensen hebben 
ons gezegd het jammer te vinden, 
dat dit de laatste bazar was. Wij 
bedanken ook langs deze weg 
onze medewerkers, sponsers en 
natuurlijk onze klanten.

Iet Schabbing
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Joodse feest- en treurdagen 5765/2004

5765/2004
8 tot en met 15 december  Chanoeka

5765/2005
25 januari 2005   Toe Bisjwat
24 maart    Ta’anit Esther
25 maart    Poeriem
23 april    1e Seideravond
24/25 april    Pesach
30 april/1 mei   Pesach
6 mei     Jom Hasjoa
12 mei    Jom Ha’atsma’oet
27 mei    Lag Ba’omer
6 juni     Jom Jeroesjalajiem
13 en 14 juni    Sjawoe’ot
14 augustus    Tisja Be’aw

5766/2005
4 en 5 oktober    Rosj Hasjana
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Laat uw sieraden tenminste één keer per jaar door ons nakijken. Wij controleren 
uw sieraad op loszittende stenen en tekenen van slijtage. Tevens krijgt uw
sieraad ook een gratis professionele schoonmaakbehandeling.
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Houtsnede uit Sefer Minhagim. De Chanoeka lamp 
wordt aangestoken in een synagoge.

Gedrukt door Proops, Amsterdam, 1707.
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