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Opnieuw een dik en gevariëerd 
nummer van JaGDaF, nr. 86, we 
naderen het honderste nummer! Ik zal 
u daaraan blijven herinneren, want al 
eerder vroeg ik u om ideeën.
Heeft u ideeën, meld ze ons!

Na in het vorige nummer nader te zijn 
ingegaan op een van de fundamenten 
van het ontstaan van de staat Israël: 
Theodor Herzl met zijn Judenstaat, 
besteden we in de komende nummers 
aandacht aan een ander fundament: 
het Hebreeuws als ‘omgangstaal’ 
in de joodse staat. Serge Heldring 
schreef een doctoraalscriptie over 
Eliëzer Ben-Yehuda, grondlegger van 
het Modern Israëlisch Hebreeuws. 

Alle feest- en treurdagen in de 
komende maanden staan vermeld, 
zowel in onze Loeach op blz. 30 als op 
de lijst op blz. 31.
Ik wens u een feestelijk en gut Purim 
en een goede Pesach!

Ruth Lipschits-de Leeuwe  

Het verbranden van chameets.
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O.R.T.

Misschien heeft u al vooruit ge-
bladerd in de Loeach en gezien 
dat Pesach dit jaar erg laat valt 
en pas eindigt op 1 mei! Ook de 
jom-tov-dagen in de herfst vallen 
erg laat dit jaar. Hoe komt dit? 

Anders dan anders...
Het heeft te maken met de 
werking van de joodse kalender.  
Deze is afwijkend zowel van de 
algemeen gangbare als van de 
islam kalender. De algemeen 
gangbare kalender is gebaseerd 
op de omloop van de aarde rond 
de zon. Dit duurt 365 1⁄4 dagen en 
na 4 jaar hebben we 4 kwarten 
opgespaard tot een hele dag, de 
29e februari. De islam kalender 
is gebaseerd op de omloop van 
de maan rond de aarde. Deze 
omloop duurt ongeveer 29 1⁄2 dag.  
Een jaar heeft 12 maanden, dus 
12 maal 29 1⁄2 is 254 dagen. De 
islam kalender is dus 11 dagen 
korter dan de algemeen gangbare, 
waardoor deze kalender elk 
jaar 11 dagen terugschuift ten 
opzichte van het gewone jaar. 
Vandaar dat de Ramadan elk jaar 
anders valt en nu langzamerhand 
richting de zomer schuift. 

Combinatiejaar
De joodse kalender is een com-
binatie van beide, zowel van de 
zonnekalender als van de maan-
kalender. Onze maanden  zijn ook 
gebaseerd op de omloop van de
maan rond de aarde en duren
dus ook 291⁄2 dag. Vandaar dat we
afwisselend maanden hebben van 
29 en 30 dagen. En een gewoon 

joods jaar duurt ook 354 dagen. 
Maar er zou een probleem ont-
staan met de feestdagen als we 
er niets aan zouden doen. Want 
stel u voor: Pesach valt op 20 
maart, vervolgens een jaar la-
ter op 9 maart en weer een jaar 
later op 26 februari. De Tora 
echter omschrijft Pesach als een 
lentefeest en dus kan Pesach niet 
in februari of nog eerder vallen. 
Daarom hebben we een correctie 
aangebracht die ervoor zorgt dat 
er om de zoveel tijd een extra 
maand, een dertiende maand is.  

Een ‘zwanger’ jaar
Een dergelijk ‘schrikkeljaar’ heet 
in het Iwriet  sjana meoeberet, een 
zwanger jaar. Zoals een zwangere 
vrouw er iets extra’s bijheeft, zo 
heeft een dergelijk jaar er ook 
iets extra’s bij. De 12e maand van 
het jaar wordt verdubbeld, en dan 
hebben we een Adar I en een Adar 
II. De regelmaat van het joodse 
schrikkeljaar is echter anders dan 
van de gewone jaartelling. In de 
joodse kalender hebben we 7 maal 
in de 19 jaar een sjana meoeberet. 
Met andere woorden om de twee à 
drie jaar is er een schrikkeljaar.  

Zeven maal in de 19 jaar
Waarom 7 maal in de 19 jaar  is

makkelijk uit te leggen. In 19 
jaar ‘verliest’ het joodse jaar ten
opzichte van het algemeen 
gangbare jaar 19 x 11 dagen = 209 
dagen. Dit wordt gecompenseerd 
door 19 x een extra maand toe 
te voegen, 19 x 30= 210. Die ene 
dag verschil komt doordat deze 
berekening niet 100% nauwkeurig 
is. (Het joodse jaar kan soms 353, 
354 of 355 dagen hebben en er is 
ook geen rekening gehouden met 
het schrikkeljaar van de gewone 
jaartelling.) Met andere woor-
den, na 19 jaar komen de joodse 
en algemeen gangbare datum 
van vandaag weer overeen of 
schelen ze maximaal één dag.  
Op uw 19e, 38e, 57e, 76e, 95e en 
114e verjaardag kunt u dus vol-
staan met eenmaal trakteren.  
(Daarna zien we wel weer verder!)

Adar-verwikkelingen
Een van de problemen die zich 
kan voordoen met dit systeem 
is het vieren van verjaardagen, 
bar-mitswes, bat-mitswes en 
jaartijden die voorkomen in de 
maand Adar. Zonder in alle de-
tails te willen treden kan ik u 
een aardig voorbeeld geven. Stelt 
u zich voor twee vrienden in de-
zelfde klas, Moshe en Aharon.  
Moshe is geboren op 25 Adar I 
en zijn vriend Aharon 10 dagen 
later op 5 Adar II. Aharon is 
dus jonger dan Moshe. Maar in 
het jaar van hun bar-mitswa 
is er geen schrikkeljaar en dus 
maar één maand Adar. Dan is 
de jongere Aharon bar-mitswa 
op 5 Adar en zijn oudere vriend 

door rabbijn S. Evers

Een dertiende maand

De joodse kalender is 
anders dan anders: het jaar 
kan zwanger zijn van een 

dertiende maand.
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Moshe 20 dagen later op 25 Adar! 
 
In de maand Adar valt ook 
Poeriem. Dit wordt in een schrik-
keljaar gevierd in de maand Adar 
II. Als verklaring hiervoor wordt 
gegeven dat deze maand het dichtst 

te gen de maand Niesan aanligt, 
de maand van de bevrijding uit 
Egypte. En het is een mooie ge-
dachte om de ene redding, die 
van Poeriem te koppelen aan de
volgende, de bevrijding die we 
vieren met Pesach. 

Vervolg 'O.R.T.'

Ik wens u allen een late, fi jne
en kosjere Pesach toe. 
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Even kennismaken...

Al enige tijd ben ik de verantwoor-
delijke rabbijn voor de Joodse Ge-
meente Groningen. Echter niet
alleen Groningen valt onder mijn
hoede, maar ook  Noord-Holland

Familie Spiero
Van rechts naar links de kinderen Meïr 11 jaar, Mendy 7 jaar en 

Pinny 9 jaar.

met de plaatsen Haarlem (waar 
mijn gezin en ik wonen), Alkmaar 
en Zaandam.
Mijn naam is Smuel Spiero.
Ik heb een Amerikaanse vrouw, 

Bracha, uit New York en we hebben 
drie zoons: Meïr (11 jaar), Pinchas 
(9 jaar) en Mendel (7 jaar).   
Mijn hogere rabbinale opleiding 
heb ik in New York gevolgd. 

Vanuit Haarlem, waar we intus-
sen al 9 jaar wonen, reis ik voor-
namelijk door Noord-Nederland 
en zoals u zult begrijpen bestaat 
mijn belangrijkste werk uit 
huisbezoeken en sji’oeriem (zo-
als bijvoorbeeld de lernavon-
den in Groningen), simches en
onvermijdelijk ook lewajot.  
Behalve deze lokale rabbinale 
zaken zijn er voor het IPOR nog 
voldoende koepel-activiteiten die 
ons bezighouden, zoals kantoor-
werk, kasjroet, beantwoorden 
van vragen, jeugdactiviteiten, etc. 
  
Het betekent uiteraard veel rei-
zen, voornamelijk autorijden (dik-
wijls de weg zoeken!), kennisma-
ken met allerlei joden, ook ver
weg, diep in de mediene. 
De ‘statiefoto’ van mijn gezin is
gemaakt op het huwelijk van
mijn zwager in New York,  van-
daar dat we er allemaal keurig
netjes opstaan! 

Indien noodzakelijk ben ik natuur-
lijk altijd te bereiken: 
telefoon: 023 532 0707
gsm: 06 5118 1897
e-mail: spiero@xs4all.nl 
(staat ook in de NIK Loeach)
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De bevolking van Israël 19: 
Israël en de joden buiten Israël - 2

door J.E. Ellemers

In de loop der jaren is de verhou-
ding tussen Israël en de Joden 
buiten Israël veranderd, maar 
sommige ambivalenties zijn ook
blijven voortbestaan. 

In de vorige aflevering heb 
ik een aantal spanningen en 
ambivalenties beschreven die van 
het begin af aan kenmerkend zijn 
geweest voor de verhoudingen 
binnen de Zionistische beweging 
en tussen Israël en de Joden bui-
ten Israël. Men kan zeggen dat 
in veel opzichten de verhou-
dingen sindsdien ingrijpend zijn
veranderd.  
Het meest ingrijpend was na-
tuurlijk de uitroeping van de staat 
Israël in 1948. Hiermee was de ves-
tiging van een eigen ‘Joods Tehuis’ 
niet langer meer een vaag ideaal 
dat sommige Joden nastreefden, 
maar een realiteit geworden. Dit 
betekende allereerst een verdere 
bevolkingsgroei. Zo nam de Jood-
se bevolking van Israël toe van 
ongeveer 650.000 in 1948 tot 
ruim 5,2 miljoen thans. Voor het 
grootste deel was deze kolossale 
bevolkingstoename het gevolg van
hernieuwde immigratie. Letterlijk 
‘van de einden der aarde’ trokken 
Joden in grote aantallen naar 
Israël: uit Noord-Afrika, uit lan-
den van het Midden-Oosten, uit 
Europa, uit Noord-Amerika en 
Zuid-Afrika, later ook uit Latijns-
Amerika en nog later uit de voor-
malige Sovjet-Unie. Dit bracht 
grote veranderingen teweeg - ook 
in de relaties met de Diaspora. 
Tegelijkertjd moeten we vaststel-
len dat in andere opzichten er 

toch nog steeds bepaalde ambi-
valenties en spanningen zijn blij-
ven voortbestaan in de verhou-
ding tussen Israël en de Joden
in de Diaspora. 

Veranderde aantalsverhoudin-
gen
Wat het sterkst is veranderd, 
is het aandeel van de Joodse 
bevolking van Israël ten opzichte 
van het totaal aantal Joden in de 
wereld in de loop van de 20e eeuw, 
zoals blijkt uit de weergegeven 
tabel op de pagina hiernaast. 

Terwijl de Joodse wereldbevolking 
al decennia lang niet meer groeit, 

is het aantal Joden dat in Israël 
woont sterk toegenomen - niet al-
leen in absolute aantallen, maar 
ook als aandeel van de Joodse we-
reldbevolking. Dit aandeel be-
draagt inmiddels 40 procent. Ter 
vergelijking geef ik de volgende 
cijfers: behalve in Israël (met 5,2 
miljoen Joden), wonen er thans 
naar schatting in de Verenigde Sta-
ten 5,6 miljoen Joden (43 procent 
van alle Joden in de wereld), in 
Europa en Rusland 1,6 miljoen (12 
procent), in Latijns-Amerika 0,4 
miljoen (3 procent) en in de rest 
van de wereld ongeveer 0,2 miljoen 
(1,5 procent). Het ligt in de rede dat 
het aandeel Joden in Israël verder 
zal toenemen en binnen afzienbare 
tijd dat van de Verenigde Staten 
zal evenaren of zelfs overtreffen. 

Meer contacten tussen Israël 
en de Diaspora
Dit alles werkt op verschillende 
manieren door. Allereerst zijn er
door de sterke (absolute en rela-
tieve) toename en de grotere ver-
scheidenheid naar land van her-
komst van de Joodse bevolking van 
Israël meer contacten met Joden 
in de rest van de wereld dan een 
aantal decennia geleden. Haast 
overal op de wereld zijn er nu 
Joden die familieleden, vrienden 
of bekenden hebben die in Israël 
wonen - en omgekeerd. Dit wil 
zeggen: het volume aan contacten 
en relaties tussen Israël en Joden 
in de Diaspora is thans veel groter 
dan bijvoorbeeld in het midden van 
de 20e eeuw. Israël bevindt zich 
niet langer aan de periferie van de 
‘Joodse wereld’, zoals in de jaren 

De verhouding tussen Israël 
en de Joden buiten Israël is 

veranderd.
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voor en na de Tweede Wereldoorlog 
nog het geval was. Israël is voor 
steeds meer Joden buiten Israël 
een realiteit waar zij regelmatig 
contact mee hebben of anderszins 
mee worden geconfronteerd - of zij
dat willen of niet.  

Er is ook nog iets anders. In de 
hele wereld is sprake van een toe-
nemend transnationalisme. Dit wil 
zeggen dat steeds meer mensen die 
gemigreerd zijn contacten blijven 
onderhouden met het land waar 
zij vandaan komen.  Veel meer dan 
vroeger het geval was, bezoeken 
zij met grote regelmaat het land 
van oorsprong en onderhouden 
zij via kranten, radio en andere 
media (satelliettelevisie) en via in-
ternet nog steeds contact met het
land van herkomst en ook met fa-
milieleden en bekenden die daar
nog wonen. Dat zien we onder 
Turkse en Marokkaanse immi-
granten in Europa, maar ook on-
der Pakistani en Indiërs in En-
geland en Noord-Amerika, om 
slechts enkele voorbeelden te
noemen. Er zijn steeds meer con-
tacten tussen personen met 
dezelfde nationale of etnische 
achtergrond, die in verschillende 
landen wonen. Voor steeds meer 
bevolkingsgroepen in de wereld 

geldt dat zij behalve een ‘vaderland’ 
ook een ‘Diaspora’ kennen. 
Joden hebben van oudsher een 
‘Diaspora’ gekend. Nog sterker: 
Joden hebben tweeduizend jaar 
lang uitsluitend in een ‘Diaspora’ 
geleefd en zijn al heel lang ver-
trouwd met het verschijnsel dat 
thans ‘transnationalisme’ wordt 
genoemd. Langzamerhand heeft 
het begrip ‘Diaspora’ in Israël 

ook nog een tweede betekenis ge-
kregen. In een eerder artikel in 
deze serie (aflevering 12, JagDaF, 
no. 75, 13 december 2002) heb 
ik al eens beschreven dat er 
steeds meer Israëli’s zijn die zich 
- tijdelijk of voorgoed, dat weten 
ze zelf vaak niet eens - elders 
vestigen. Het gaat inmiddels om 
vele honderdduizenden. Er zijn 
zelfs schattingen dat alleen al  in
de Verenigde Staten een half  mil-
joen of meer (ex-)Israëli’s wonen. De 
meesten van hen zeggen dat zij ‘ooit’ 
weer naar Israël willen terugkeren. 
Het is echter allerminst duidelijk 
of zij dit ook werkelijk zullen doen.
Waar het mij hier om gaat, is dat 
het begrip Diaspora vanuit Israël 
gezien inmiddels twee betekenissen 

Tabel: Bevolking Israël als aandeel van totaal aantal Joden

jaar                aandeel Israël    totaal aantal Joden
1900  0,5 procent         11 miljoen
1939  3                   16 (?)
1948 (uitr. staat) 6                   11
1970  20   13
1990   30   13
2004                  40 procent  13 miljoen

Ben Goerion roept de Staat Israël uit.
Uit: Israël 50 years as seen by Magnum Photographers.
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heeft gekregen. Enerzijds als een 
Diaspora die alle Joden buiten 
Israël omvat. Anderzijds als een 
eigen ‘Israëlische Diaspora’ van 
personen die bovendien ook nog als 
‘Israëli’s’ worden beschouwd. Wat 
ik wil duidelijk maken, is dat door 
het toegenomen transnationalisme 
onder Israëli’s - die steeds vaker 
regelmatig heen en weer trekken 
- er buiten Israël een toenemend 
aantal Joden is voor wie Israël niet
zomaar een land is, maar hun 
‘land van herkomst’, waarmee zij
bijzondere banden hadden en 
meestal nog onderhouden. Het be-
tekent dat ook in andere opzichten 
de frequentie en intensiteit 
van de relaties tussen Israël en
de Diaspora zijn vergroot. 

Veranderingen èn continuïteit
Ook in andere zin zijn de relaties 
tussen Israël en de Diaspora ver-
anderd. Zowel in de Diaspora, 
als in Israël is het Jodendom 
- en zijn de opvattingen daarover 
- heterogener, pluralistischer en 
diffuser geworden. Er zijn allerlei 
vormen en schakeringen van Jo-
dendom, die een halve eeuw of 
korter geleden niet of nauwelijks 
bestonden. In Californië woonde ik 
eens een bijeenkomst bij van een 
‘lesbisch minjan’- en inderdaad men 
begon pas nadat de tiende vrouw 
was gearriveerd. Men spreekt van 
‘vaderJoden’, er zijn varianten van 
Jodendom die nauwelijks meer 
passen in betrekkelijk eenduidige 
categorieën als ‘orthodox’, ‘liberaal’ 
of ‘agnostisch’ en men zoekt naar 
nieuwe vormen van ‘seculier Jo-
dendom’. Kortom, het spectrum 

van opvattingen over Jodendom en
de beleving van ‘Joodse iden-
titeit’ is breder geworden.   
Het is in Israël vermoedelijk 
minder breed, alhoewel zich ook 
daar nieuwere varianten van Jo-
dendom manifesteren. Wie had 
bijvoorbeeld kunnen denken dat in 
de jaren tachtig in Israël religieuze 
partijen zouden ontstaan, die zich 
opwerpen als representanten van 
etnische belangen? Het betekent 
dat zowel in Israël, als in de Dias-
pora men meer openstaat voor 'an-
dere’ vormen van Jodendom dan 
voorheen. Het betekent voorts 
dat ook in dit opzicht de relaties 
tussen de Diaspora en Israël an-
ders en diffuser zijn geworden. 

In weer andere opzichten is er veel 
minder veranderd in de relaties 

tussen Israël en de Diaspora en 
kan men van continuïteit spre-
ken. Israël is weliswaar voor veel 
Joden in de Diaspora een bron 
van trots geworden - met name 
sinds de Zesdaagse Oorlog. In 
latere jaren is er onder Joden 
in de Diaspora echter ook weer 
meer kritiek op Israël. Dit betreft 
allereerst het beleid van Israël ten 
aanzien van de ‘gebieden’ en de 
Palestijnen, maar soms ook an-
dere ontwikkelingen binnen de
Israëlische maatschappij. 
Men kan zeggen dat een deel van 
de spanningen en ambivalenties 
die van oudsher binnen en ten op-
zichte van de Zionistische bewe-
ging bestonden - zoals ik in de 
voorgaande aflevering beschreef -,
zijn blijven voortbestaan of 
soms zelfs zijn versterkt. Ik 

Vervolg 'De bevolking van Israël'

De Onafhankelijkheidsverklaring
Uit: Feiten over Israël, 1999
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noem slechts: het oude dilemma 
van ‘politiek’ versus ‘praktisch’ 
Zionisme; de oude vraag of Joden 
buiten Israël wel of niet op aliyah 
moeten gaan (dit wil zeggen mi-
greren naar Israël) en of zij wel 
of niet kritiek op de Joodse staat 
mogen uitoefenen. Ook zijn er 
nog steeds discussies of Israël een 
Joodse staat moet zijn, of ‘zomaar’ 
een staat waar Joden wonen of 
zelfs een ‘bi-nationale’ staat van 
Joden èn Palestijnen en wat bij 
deze verschillende opties de rol 
van de godsdienst zou moeten zijn.  
In de loop van de afgelopen honderd 
jaar zijn er in de sympathie voor 
een ‘Joods Tehuis’ en voor Israël 
duidelijke ups and downs  geweest 
- zowel bij Joden als bij niet-Joden. 
Dit had onder meer te maken met 
uitbarstingen van antisemitisme  
en Jodenvervolgingen buiten Israël
en met oorlogen en andere ge-
beurtenissen in Israël zelf.  

Stemmingen konden soms snel om-
slaan. Men kan spreken van een 
‘Renate-Rubinstein-syndroom’.  
Zij was eerst zeer kritisch over 
Israël en kan worden beschouwd 
als een soort voorloper van ‘Een 
Ander Joods Geluid’. Later, toen 
Israël in een benarde positie 
dreigde te komen, nam zij meer 
genuanceerde standpunten in. 
Goed beschouwd, bestond er voor-
al in de jaren vijftig echt brede 
sympathie voor Israël - misschien 
nog meer onder niet-Joden dan 
onder Joden. Tijdens de Zesdaagse 
Oorlog en de Yom Kippoer-oorlog 
was er sprake van bezorgdheid - en 
daarna trots toen bleek dat deze 
oorlogen uiteindelijk goed waren 
afgelopen. Maar met name sinds 
het optreden van het kabinet-
Begin in 1977 - dat overigens wel 
een vredesakkoord met Egypte tot 
stand bracht - en volgende meer 
‘rechtse’ regeringen, is een groot 

deel van de sympathie weggeëbd.  
Daarna was er enige opleving 
in de sympathie tijdens de ‘Oslo-
akkoorden’ en de onderhandelingen 
tussen Barak en Arafat, die echter 
spoedig weer onder druk kwam te
staan na het uitbreken van de (twee-
de) Intifada (september 2000)
en de constructie van ‘het hek’ 
tussen de nederzettingen en de
Palestijnse gebieden. Verder wer-
den gebeurtenissen in Israël 
soms als potentiële bron van her-
levend antisemitisme ervaren. 
Samenvattend: de relaties tussen 
Israël en de Diaspora vertonen nog 
steeds spanningen, ambivalenties 
en schommelingen. In dit opzicht 
is er onmiskenbaar continuïteit.  
Maar er is evenzeer reden om te 
zeggen dat deze relaties de afgelopen 
halve eeuw tegelijkertijd anders en
intensiever zijn geworden, zoals
ik in het voorgaande hopelijk heb
duidelijk gemaakt. 

Israël en andere centra van 
Jodendom
Men kan niet zeggen dat Israël het 
centrum bij uitstek van de Joden 
in de wereld is geworden. Ook is 
niet te verwachten dat dit binnen 
afzienbare tijd het geval zal zijn. 
Maar het is wel een belangrijk 
en geografisch geconcentreerd 
centrum - al zullen er vooralsnog 
ook andere belangrijke centra van 
Jodendom blijven. Allereerst in de 
Verenigde Staten met omvangrijke 
orthodoxe gemeenschappen, ande-
re varianten van Jodendom ('Con-
servative’, ‘Reform’ en nieuwere vor-
men) en belangrijke organisaties, 
waaronder Joodse universiteiten.

Uit: Feiten over Israël, 1999
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Ook elders in de wereld met grote-
re Joodse gemeenschappen bestaat
vaak een bloeiend Joods leven en 
is er sprake van hernieuwd Jo-
dendom, van deels meer ‘liberale’, 
deels ‘seculiere’ signatuur, zoals 
ik hiervoor beschreef. Verder zijn 
er met enige regelmaat personen 
die ‘terugkeren’ naar orthodoxe(re) 
vormen van Jodendom. Maar er
waren ook velen die zich van  het
Jodendom afwendden. 
Inderdaad, er is eveneens (om-
vangrijke) geloofsafval, seculari-
satie, assimilatie en toename van 
‘gemengde’ huwelijken. Het zijn ver-
schijnselen die we in grote delen
van de wereld bij haast alle 
godsdienstige en etnische gemeen-
schappen aantreffen. We moeten
echter niet vergeten dat geloofs-
afval, assimilatie en gemengde 
huwelijken verschijnselen zijn 
die zich binnen het Jodendom al 
vanaf de vroegste tijden hebben 
voorgedaan. Het is moeilijk te voor-
spellen hoe ontwikkelingen over 
een iets langere periode zullen zijn. 
Zou het Jodendom in de wereld - en 
ik heb het dan niet alleen over 
Israël - nog even omvangrijk en 
hecht zijn als er bijvoorbeeld geen 
Jodenvervolgingen en geen Tweede 
Wereldoorlog zouden zijn geweest?
Voorts moeten we vaststellen dat 
in de afgelopen decennia sommige 
ontwikkelingen een nogal ironisch 
verloop hebben vertoond. Wie zou
in de jaren na de Tweede Wereld-
oorlog hebben gedacht dat Israël 
niet langer het dominante toe-
vluchtsoord voor migrerende en
vluchtende Joden zou zijn? Toch is
inmiddels een deel van de Noord-

Afrikaanse Joden niet naar 
Israël, maar naar Frankrijk en 
(Frans) Canada gemigreerd; 
is een groot deel van de in de 
laatste decennia vanuit Rusland 
vertrokken Joden in West-Europa 
en vooral in Noord-Amerika te-
rechtgekomen; zijn uit landen 
als Iran en Argentinië gevluchte 
Joden ook naar de Verenigde 
Staten en West-Europa gegaan. 
Dan hebben we het nog niet eens 
over het feit dat inmiddels vele en 
vele malen meer Israëli’s zich in de 
Verenigde Staten hebben gevestigd 
dan er ooit Amerikaanse Joden 
naar Israël zijn geëmigreerd. En 
misschien nog het meest ironisch 
van al: wie had kunnen denken 
dat in de laatste decennia van 
de 20e eeuw Israëli’s (waaronder 
velen die in Israël zijn geboren en 
getogen) zich met tienduizenden 
in Duitsland zouden vestigen? 

Ook in dit opzicht is het Joden-
dom en de relatie met Israël dif-
fuser geworden. Toch kan men 
verwachten dat Israël een ultiem 

toevluchtsoord zal blijven voor 
Joden voor wie elders in de 
wereld geen plaats (meer) is. Hoe 
genereus sommige landen - met 
name de Verenigde Staten - zijn 
met het toelaten en opnemen van 
immigranten en vluchtelingen, er
is nagenoeg geen land ter wereld 
(inclusief de Verenigde Staten) dat
niet vroeger of later in dit opzicht 
restricties heeft gemaakt. Israël 
is het enige land dat aan de im-
migratie van Joden geen enkele 
beperking stelt. Met hoevelen 
zij ook kwamen, waar zij ook 
vandaan kwamen en onder welke 
omstandigheden zij ook kwamen, 
altijd waren Joden welkom en 
zijn zij direct geaccepteerd als 
volwaardige burgers van Israël. Dit 
principe is niet alleen vastgelegd 
in de wet, maar is nog altijd een
onomstreden uitgangspunt dat de
Joden in Israël zonder voorbehoud 
aanvaarden. Dit is in mijn ogen
het unieke van Israël èn van de
relatie tussen Israël en de Joden
buiten Israël. 

Vervolg 'De bevolking van Israël'

Het officiële embleem van de staat Israël is een kandelaar (menora), 
waarvan de vorm afgeleid zou zijn van de zevenarmige moria, een 

plant die sinds de Oudheid bekend is. De olijftakken aan weerszijden 
symboliseren Israëls verlangen naar vrede.

Uit: Feiten over Israël, 1999
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In memoriam Bertha Marcus Meijer
Een afsluiting van een generatie

Op 3 januari 2005 is op 92-ja-
rige leeftijd mevrouw Marcus
overleden. 
Zij was voor zover ik weet de 

laatste nog levende Groningse
die als kind in de Folkinge-
straat heeft gewoond. 
Een afsluiting van een generatie. 

In de oorlog was ze samen met haar 
man Bram Marcus ondergedoken. 
Ze was de dochter van de krui-
denier Louis Meijer en Eva Nieweg, 
wonende aan de Folkingestraat 49. 
De familie Marcus heeft al die
jaren aan de Rijksweg in Ooster-
hogebrug gewoond. 

Mevrouw Marcus was tot de
laatste dagen een flinke vrouw,
die van het leven wist te genieten
en een flinke dosis humor met
zich meedroeg. 

Haar ziel moge gebundeld worden 
in de bundel van het eeuwige leven.  

Bron:
Terug van weggeweest van Johan 
van Gelder
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San Marco is een droom, een 
ansichtkaart die werkelijkheid 
wordt, je wandelt er doorheen,  als 
je geluk hebt (en dat hadden wij) 
met droge voeten, en je ervaart 
wat je vroeger op school hebt 
geleerd: lang geleden had Venetië 
wat in de melk te brokkelen: de 
doges, de handel met het Oosten, 
de rijke Venetiaanse families.  
Maar dat is San Marco. Daar 
willen we niet te lang zijn. Want 
dit is ook het dorp Venetië. Een 
rustig, aangenaam dorp waar ou-
de heren gearmd lopen en oudere 
dames anachronistische hoedjes 
dragen. Een dorp van ‘ons kent 
ons’, dat de toeristen negeert: 
een noodzakelijk kwaad, goed 
voor een paar extra centjes. Maar 
wij willen geen toeristen zijn.  

Het dorp binnen het dorp
Wij zijn benieuwd naar het 
dorp binnen het dorp, dat stamt 
uit de middeleeuwen. Het zo-
genaamde getto, waar voor 
iedereen duidelijk herkenbaar een
minderheid woonde: joden moes-
ten een gele hoed dragen als ze 
het getto verlieten. Wij komen 
ook voor dat stukje Venetië.  

Hogere huizen, waarom?
Na een heel eind lopen in noord-
westelijke richting (maar in Ve-
netië betekent dat vooral: na heel 
vaak de weg te zijn kwijtgeraakt), 
zien we in het district Cannaregio 
plotseling een aanwijsbordje in 
de richting van een synagoge.  
We komen in de buurt. En even 
later staan we op het zoveelste 
bruggetje en zien we oude huizen, 

niet echt anders dan in de rest van 
de stad of toch wel: hoger. Later 
zullen we ontdekken waarom.  

We lezen de straatnaambordjes: 
Gheto novo, Gheto vecio en Gheto 
novisimo (op zijn Venetiaans 
geschreven). We zien een antiqua-
riaat met Hebreeuwse/Italiaanse 
literatuur en een bakkerijwinkel-
tje met twee vriendelijke dames. 
We proeven er heerlijke broodjes 
en zoetigheid. We zien een vrien-
delijke man met een kipa op zijn 
hoofd. Hij roept iets tegen zijn 
buurvrouw in het Venetiaanse 
dialect. Het is hier vredig, er 

Bezoek aan het getto in Venetië

door Elena Masuri en 
Ageeth Jorna

Op drie januari komen wij 
aan in Venetië, waar we drie 
dagen zullen verblijven; we 
willen liever geen toeristen 

zijn...
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zijn weinig toeristen, volop stil-
te, Venetiaanse stemmen en 
een heerlijke winterse zon er-
bij. En dan plotseling iets wat 
duidelijk maakt dat we niet in 
een willekeurig dorp zijn, maar 
in een joods getto: aan de muur 
in reliëf heel veel namen. Typisch 
joodse namen, namen met de ka-
rakteristieke Venetiaanse ‘n’ op 
het eind, gewone Italiaanse na-
men en namen met een Duits 
tintje. Het getto was duidelijk kos-
mopolitisch. Op een stenen  wand-
plaat met inscriptie op de zomer-
synagoge lezen we dat er tussen 
1939 en 1945 tweehonderd joden 
uit Venetië en uit heel Italië acht-
duizend joden zijn omgebracht.  

“Non si pui mangiare”
Wanneer we rond lunchtijd het 
begin van de rondleiding door 
de synagogen afwachten, snoe-
pen we wat van onze juist ge-
kochte broodjes en lekkernijen.  
Een magere vrouw van in de 
veertig kijkt ons afkeurend aan 
en spreekt ons bits toe: “Het is ver-
boden niet-kosjer voedsel te eten.” 
Wanneer we uitleggen waar we 
de spullen gekocht hebben en het 
zakje van de joodse bakkerij als 
bewijs omhooghouden, mag het 
nog niet. Nu zonder opgave van 
redenen. “Non si puo mangiare”.   

We treffen het niet. De pinnige 
vrouw blijkt onze gids. Ze spreekt
ons kleine groepje Engelsspre-
kenden afgemeten en kil, bijna 
robotachtig toe. Het lijkt alsof ze
ons, niet-joden, minacht om wat
we niet zijn, of  schuldig be-

vindt aan wat anderen haar 
volk hebben aangedaan. Of is 
dit gewoon een zuur mens? 

Maar onze gids weet wel veel
te vertellen… 

Het getto
Het woord getto is van oorsprong 
een Venetiaans woord, afgeleid 
van getar, dat gieterij betekent.  
In de buurt van het getto was 
destijds een gieterij gevestigd.  

Er wonen al joden in Venetië sinds
1152, maar pas in 1516 mochten
ze in de stad wonen, op een apart 
eilandje ver uit het centrum, on-
der strenge bewaking. ‘s Nachts 
mocht niemand naar buiten, met
uitzondering van de artsen.  
Dit is zo gebleven tot hal-
verwege de negentiende eeuw.  

Het getto is in drie gedeelten ge-
bouwd. De eerste groep, vooral 
Noord-Europese joden vestigde 
zich in 1516 in een blok dat nu
het museum is (het Gheto 

novo). Daarin werden drie sy-
nagogen gebouwd, waarvan we 
er twee hebben gezien. Het zijn 
kleine juweeltjes en ze doen 
vandaag de dag nog dienst bij 
huwelijken, ze zijn te huur. 

Daarna kwamen rijkere mediter-
rane joden, waarvoor het getto
in 1541 werd uitgebreid met 
het Gheto vecio. Omdat dit ver-
mogende, invloedrijke joden
waren met veelal een bankiers-
functie kregen zij meer vrijheden.  
Dit deel van het getto werd ’s 
avonds niet afgesloten. In dit 
nieuwe deel zijn twee grote 
synagogen gebouwd, waarvan 
we er één hebben bekeken: de 
zomersynagoge, die in de winter 
toegankelijk is voor publiek. Leuk 
detail: het antieke zilverwerk 
is afkomstig uit Nederland. De 
iets kleinere tweede synagoge 
heeft cv en wordt daarom ’s 
winters gebruikt; ’s zomers is 
deze toegankelijk voor publiek. 

Tot slot werd het getto nog een 
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keer uitgebreid in 1633 (Gheto 
novisimo). Toen was de ruimte op
en werd er steeds meer de hoogte 
in gebouwd – tot wel acht ver-
diepingen hoog. Om zoveel mo-
gelijk etages te kunnen bouwen, 
is met hele lage plafonds gewerkt.  
In 1655 leefden er een kleine 
5000 joden in dit piepkleine getto.
Onvoorstelbaar hoezeer de  men-
sen op elkaar gepakt hebben 
gezeten! Het schijnt dat er destijds
in verschillende  ploegen geslapen
werd. 

Joden mochten geen edele beroe-
pen uitoefenen, zoals ambachten. 
Alle synagogen zijn dan ook 
door christenen ontworpen: het 
beroep van architect was voor 
joden verboden. Met name in de 
zomersynagoge die we hebben 
gezien, valt op dat joodse en 
christelijke architectuur door 
elkaar lopen. Wat voor de joden
overbleef, was de handel, bank-
ieren, of het beroep van arts. 
Christenen mochten destijds 
namelijk geen geld uitlenen en

Vervolg 'Bezoek aan het getto in Venetië'

konden de joden daar goed voor
gebruiken. Het beroep van arts
was gevaarlijk door de vele epi-
demieën. Christenen waren  daar-
naast ongeschikt als arts, omdat 
zij geen ontklede patiënt mochten 
zien (laat staan aanraken) en
geen toegang hadden tot de  Ara-
bische geschriften, die veel me-
dische kennis bevatten.  

Op dit moment wonen er nog 
maar vijf joodse families (ca. 20 
personen) in het getto – de rest 

van de huizen wordt bewoond door 
zo’n 180 niet-joden. Er is nog een 
joods verpleeghuis, maar dat heeft 
nauwelijks tien bewoners. En er is 
ook nog een joodse begraafplaats.  
De kleine synagogen worden nog 
wel gebruikt voor huwelijken.  
De grote synagogen zijn nog in
gebruik door de Joodse gemeen-
schap van Venetië – die rond de 
250 personen telt. 
Maar door de hele stad zie je de 
typisch Veneziaanse toneelmas-
kers. En vooral het oudste masker 
zie je veel: dat van de arts. Het 
heeft een lange kromme neus. 
In de middeleeuwen werd het 
echt gebruikt door artsen.  In  de 
lange neus zaten kruiden die be-
scherming moesten bieden tegen 
ziekten. In het theater wordt 
dit masker nog altijd gebruikt 
om een dokter uit te beelden.  
Dat alles vergeten we niet 
meer, na dit bezoek aan het be-
zienswaardige getto van Venetië. 

������� ��������� �������������������������������
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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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Het is alweer een tijdje geleden 
sinds ik voor JaGDaF geschreven 
heb.  Zoals jullie waarschijnlijk 
wel weten, heb ik me na mijn 
wereldreis in Londen gevestigd. 
In het kort ben ik programmeur 
van web-sites, hier en daar accep-
teer ik ook wel andere computer-
opdrachten. Maar ik ga het dus
niet over mijn werk hebben; het 
is interessanter wat ik in mijn
vrije tijd doe. 

Een verslag over het aantal kosjere 
restaurants, supermarkten en 
slagers in de buurt en in de 
wat meer joodse buurten is, 
dunkt me, overbodig; over het 
aantal sjoels en de variëteit er-
van nog maar niet te spreken 

Een vriendenkring
Toen ik hier aankwam, was mijn 
eerste zorg op sociaal gebied een 
vriendenkring te verwerven.  
Familie is tot daar aan toe, een 
goede afleiding, maar niet een 
echte oplossing voor iemand die 
voor zichzelf een bescheiden  
vriendenkring wil opbouwen. 
De mogelijkheden om je op joods 
gebied te ontplooien zijn hier legio.
Er is zowat elke week wel ergens
een sjabbatmaaltijd georgani-
seerd door een van de vele sjoels. 
Ook zijn er zogenaamde 'outreach'-
programma's die allerlei cursus-
sen organiseren. Zo’n outreach- 
programma focust op mensen 
(60% jongeren tot 25) die 
weinig tot geen joods leven van 
huis uit hebben meegekregen.  

JLE en Aish
De twee voornaamste organisaties 
zijn JLE (Jewish Learning 
Exchange) en Aish ha’Torah 
(onderdeel van een wereldwijd  net-
werk – met verschillende depend-
ances in Londen). Beide orga-
nisaties geven joodse educatie, 
alhoewel JLE zich daar meer 
om bekommert dan Aish. 
Dat is ook wel te merken als je 
hun clubgebouwen binnenkomt.  
Aish heeft een ruime foyer waar 
je met een daar aanwezige snack 
in de hand met je medestudenten 
kunt praten. JLE daarentegen 
organiseert gestructureerde les-
sen als een soort school, er zijn 
roosters en je zoekt het maar
uit. Een te kleine ruimte (gang) 
om achteraf uitgebreid te discus-
siëren, alhoewel ze sinds kort
voor dit doel een grotere  ruimte
hebben vrijgemaakt. 
Beide organisaties hebben dezelfde 
niveaus: ‘beginners’, ‘normaal’ en 
‘gevorderd’. Bij Aish is ‘gevorderd’ 
echter ongeveer hetzelfde niveau 
als wat bij JLE ‘normaal’ is. Ook 
heeft Aish een kleine reputatie 

opgebouwd, aangezien ze vele 
mensen tot de orthodoxie hebben 
overgehaald, als een soort sekte 
(naar JLE gaan voornamelijk de 
al wat meer orthodoxere mensen). 
Nuchtere Nederlanders zullen wel
niet zo snel een ‘sektelid’ worden,
maar een ‘succesverhaal’ wil ik
toch nog wel even kwijt. 
Een aantal jaren terug was ik 
in Londen op vakantie. Ik ging 
toen naar een Aish-maaltijd. 
Daar sprak ik met een meisje 
dat vrij duidelijk problemen had: 
suïcidale neigingen en drugs-
gebruik, om  maar even wat te
noemen. Ze was in die tijd net be-
gonnen naar Aish te gaan. Toen 
ik mij hier vestigde en naar een 
Aish-partij ging, liep ik haar 
weer tegen het lijf. Ze was veel 
jovialer en er was sprake van een 
duidelijke vooruitgang wat haar 
zelfbeeld betreft: ze had weer
toekomstplannen etc. Een ‘nadeel’ 
van het ‘Aish-effect’ is dat ze nu 
wel een beetje klaagt dat haar
ouders niet zo kosjer zijn... 

Aish is waar ik voornamelijk naar 
toe ging in het eerste (half)jaar dat 
ik hier was. Bij JLE was ik ook wel 
eens te vinden. Uiteindelijk vind 
ik dat JLE wat meer variëteit te 
bieden heeft; nu kom ik eigenlijk 
bij beide niet meer zo geregeld. 
Ik heb mezelf beterschap beloofd. 
De rabbijn die op donderdagavond 
parasjat ha-sjawoea verklaart, 
brengt het altijd zeer goed en 
komt met interessante inzichten. 
Bij Aish leerde ik met een sefar-
dische rabbijn Gemara en toen 
hij zich afsplitste van Aish om 

A Letter from London
door Sam Severijnse
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een Aish voor sefardiem op te zet-
ten, ben ik hem achterna gegaan 
naar Emet, waar hij me met  een
mede-wiskundige plaatste  om te
leren. Met hem leer ik nu, net als
met Jossi Evers in Melbourne, 
eens per week een stuk uit Mak-
kot. Met Jossi heb ik hoofdstuk 2 
(toevluchtsoorden) geleerd,  met
Jeremy leer ik hoofdstuk 1 (valse
getuigen). 

Te veel sjoels?
Van mijn moeder hebben jullie 
gelezen dat er vele sjoels in de 
buurt zijn. Elk heeft een eigen ka-
rakter. Ik ‘sjoel-hop’ nog een beetje 
– als  ik niet in bed blijf liggen – 
en ik kan nog niet zeggen dat ik er 
één gevonden heb waar ik me echt 
thuis voel. Het is voor een jongetje 
van het ‘platteland’ toch allemaal 
een beetje te groot, met te veel 
politiek en (interne) conflicten. 

Over een paar van die externe 
conflicten een volgende keer meer. 
Om een tipje van de sluier op te 
lichten: in Nederland is alles wat 
overzichtelijker georganiseerd. 
Groeten, en er wordt in regenachtig 
Londen aan jullie gedacht! 

N.B. Aish International is nu ook 
naar Nederland gekomen, zie NIW
18 februari 2005. (red.) 

JaGDaF opbergsysteem

Regelmatig krijgen wij vra-
gen over de mogelijkheid een 
opbergsysteem voor JaGDaF 
ter beschikking te stellen. Te 
denken valt daarbij aan een op-
bergmap met duidelijk herken-
baar JaGDaF op de rug en een 
zogenaamd inhangsysteem.
Wij hebben onderzocht of het 
organisatorisch mogelijk is en of 
de prijs redelijk zou zijn.
Wij zouden inderdaad een 
opbergmap kunnen leveren, 
waarin 2 jaargangen kunnen 
worden opgeborgen. Bij voldoen-
de belangstelling is de prijs 
€10,- per map.
Voordat wij opdracht geven voor 
het maken van een opbergmap, 
willen wij eerst de belangstel-
ling peilen. Graag horen wij van 
u of u geinteresseerd bent.
Schriftelijk kan dat aan het 
postbusadres van JagDaF of
per e-mail aan: 
a.vanrhijn@inter.nl.net 

Bestuur en redactie JaGDaF

Pesach in Leeuwarden

Pesach begint dit jaar op 24 
april. Dus  na sjabbat is de eerste 
Seideravond. Dat betekent dat de
oorbereiding al begint op donder-
dagavond met het zoeken naar 
chameets (alles waar gist in zit).  
Toch moet er nog een plekje in 
huis blijven, waar brood bewaard 
en gegeten kan worden. Op  vrij-
dagochtend voor 11.40 uur moet 
alle chameets verbrand worden, 
maar voor sjabbat houden wij 
nog 4 kleine challes die wij voor 
de maaltijden op sjabbat moeten 
gebruiken. Op sjabbat moeten 
deze voor 10.15 uur  gebruikt 
zijn. Ingewikkeld is het dus dit 
jaar wel. De eerste Seideravond 
vieren wij graag met familie en 
vrienden, maar hoe moet het dan 
met alleenstaanden? Die zijn als 
het goed is van harte welkom bij 
alle families. Toch was het vlak 
na de oorlog moeilijk voor alle 
mensen die alleen of met een 
gebroken gezin zaten. Ik denk dat 
toen de behoefte is ontstaan om 
gezamenlijk als Joodse Gemeente 

de Seider te vieren. In Leeuwarden 
heb ik in de voormalige synagoge 
nog genoten van het zingen en 
eten met elkaar. Ik verbaasde 
mij hoe  mevrouw Van der Meer 
precies wist wanneer zij met alles 
naar binnen moest komen. Zij 
woonde in de kosterswoning die 
met de synagoge verbonden was. 
Deze woning en het pand ernaast 
zijn gelijkvloers samengevoegd, 
en daar is nu de sjoel. Voor onze 
kleine gemeente groot genoeg.  
Lastig is het uit elkaar halen 
en opbergen van de biema, als je 
buiten de sjoeldiensten een grote 
ruimte nodighebt. Toch zijn hier 
onder de bezielende leiding van 
Ben Troostwijk tot een paar jaar 
geleden geweldige Seiders gevierd. 
Dat zouden wij graag weer mee 
willen maken, en daar doen wij 
dus ons best voor. Wij stellen ons 
voor om de tweede Seideravond 
in Leeuwarden weer gezamenlijk 
te vieren, ook al begint die 
avond pas om kwart voor tien. 

Iet Schabbing  
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De heer R. van der Molen heeft
op donderdag 27 januari 2005 zijn
boek gepresenteerd: 

An Analytical Concordance of 
The Verb, the Negation and the 
Syntax in Egyptian Coffin Texts. 

Het bijzondere hiervan is, dat het
een boekwerk uit twee delen is ge-
worden, dat helemaal met de hand
werd geschreven. Het bestaat  uit
hierogliefen en uitleg van  teksten

Een wetenschapper in ons midden

die op Egyptische lijkkisten zijn
gevonden. 
In deze boeken wordt herhaal-
delijk gerefereerd aan de wereld
van de Tenach. 
Hiervoor is van zijn hand even-
eens verschenen een bijbehorend
woordenboek: 
A Hieroglyphic Dictionary of 
Egyptian and Coffin Texts. 

De redactie van JaGDaF feliciteert  
hem van harte met dit levenswerk. 

De boeken zijn uitgegeven bij Brill 
Academic Publishers, Leiden. 
Rami van der Molen is lid van 
de Joodse gemeente Groningen 
en spant zich tevens in voor
het behoud van Het Joods  Erf-
goed in Zuidlaren. 

 

Hier wordt het hart in een kruik (links) gewogen tegen de waarheid, weergegeven door een veer (rechts), 
voorstellende de godin van de waarheid. De jakhalsgod Anubis leest het af en mocht het hart te licht zijn 
dan wordt de dode direct verslonden door het monster ernaast.

Uit: R.O. Faulkner, Book of the Dead, British Museum Publ. 1972
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Voorbereiding voor Pesach. The Rothschild Miscellany, Veneto, 1470
Tekenaar: Leonardo Bellini, perkament, inkt, gouache, gebrand en matgoud. 

Uit: Gabriella Sed-Rajna, Jewish Art, Harry N. Abrams, 1995
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Poerim en Pesach vallen extra 
laat dit jaar, vanwege Adar II, 
een extra maand; een ‘zwanger’ 
jaar dus volgens rabbijn Evers.

Zoals u elders in dit nummer kunt 
lezen, hebben we dit jaar een hele 
late Pesach (24 april t/m 1 mei). 
Dat zou mijn moeder z.l. bijzonder 
prettig hebben gevonden, want 
dan hadden we alle matses bui-
ten op het terras kunnen eten 
in plaats van binnen. Dat zijn 
van die jeugdherinneringen van 
na de oorlog; alsof het ook altijd
mooi weer was met Pesach.  
Ellenlange seideravonden; even de 
spanning van het Ma nisjtana; de 
mierikstukjes stiekem tussen de 
stoelnaden stoppen en als hoogte-
punt de matses met bruine suiker, 
roomboter was er in die tijd niet 
bij, maar voor mij gold toen nog 
‘wat niet weet wat niet deert’.  
Matses mee naar school, uitdelen 
aan m’n vriendinnetjes, en zoveel 
mogelijk matses buiten eten van-
wege al dat gekruimel; behalve 
de pap: matsebrokken met warme 
melk en suiker en een heel klein 
scheutje koffie, ja dat mocht, en 
o wat was dat lekker! M’n moe-
der bakte meestal tweemaal 
gremzjelies, en ook die mochten 
mee naar school als traktatie. 

Kortom – ik heb dierbare herinne-
ringen aan Pesach bij ons thuis 
in de jaren direct na de oorlog. 

Oom Lou
We hadden een oom Lou die mees-
tal de eerste seideravond gaf. Hij 
had de onbehoorlijke gewoonte om 
met priemogen op ons kinderen 
te letten (meestal waren we wel 
met zo’n twintig man en acht 
kinderen), hoewel hij niet kon zien 
wat we met de mierik deden. Maar 
op de meest onverwachte ogen-
blikken sprak hij een kind aan en 
stelde een relevante vraag; werd 
er wel opgelet? Het kind in kwes-
tie begon te draaien op z’n stoel en 
probeerde zich uit de benarde si-
tuatie te redden. Of hij vroeg iets 
waarvan hij zeker wist dat we dat 
op joodse les geleerd moesten heb-
ben en als hij tevreden was liet hij 
dat ook luid en duidelijk blijken. 

Een heel groot huis
We woonden in een heel groot huis,
een soort doorgangshuis voor al-
lerlei vrienden en ook onbekenden 
die uit de kampen teruggekomen 
waren, kinderen zonder ouders en 
onderduikers die geen dak (meer) 
boven hun hoofd hadden of die 
moesten herstellen van een ziekte 
of die gewoon bij ons in huis woon-
den – altijd wisselende mensen en 
ook steeds andere kinderen. Voor 
ik ’s avonds naar bed ging, vroeg ik 
altijd: “Waar slaap ik vannacht?”  

Zo’n seider na de oorlog was om 
vele redenen een heel bijzondere 
avond; allemaal samen om een 
hele grote tafel. Joden die de oor-

log overleefd hadden, op wat voor 
manier dan ook, bij elkaar. Betseet 
Jisra’eel Mi’Mitsrajim werd dan 
ook uit volle borst gezongen; ieder 
had zo zijn eigen gedachten... over 
de oorlog of over de bevrijding 
werd met geen woord gerept. 

Het ‘toetje’
En dan was er natuurlijk na de
voornamelijk uit matses bestaan-
de maaltijd de afikomen, het zoge-
naamde toetje! 
Dat was in dat grote huis met 
al die kinderen een echt spel 
– loven en bieden; alle kinderen 
als één blok tegen de grote men-
sen; cadeautjes kan ik mij niet
herinneren, maar het was  een
aangename onderbreking. 

Nu we het toch over Pesach hebben: 
ik vond een spannend recept in De 
joodse keuken, een recept uit de 
sefardische hoek.  Over sefardiem
gesproken: toen ik in Amster-
dam woonde, ging ik ieder
jaar naar de seider bij de
familie Palache,  maar daarover
volgend jaar Pesach! 

Mina de maza
Serveer deze pastei met huevos 
haminados (langzaam gekookte 
bruine eieren), symbolen van 
het mysterie van het leven, het 
vertrouwen in het leven en de 
smart van de dood. En u dacht 
dat een ei gewoon een ei was... 
(er ligt niet voor niets een ge-
braden ei op de seiderschotel!). 

Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Mina de Maza
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Benodigdheden
voor 4 personen
400 gram verse spinazie
2 eieren
100 gram feta, verkruimeld
100 gram geraspte kasheval, pe-
corino of parmezaanse kaas
25 gram fijngehakte dille
zout en peper
1 eetlepel olie 
5 matses

Werkwijze
*Verwarm de oven voor op 180
graden. 
*Stoom de spinazie kort, giet hem 
af en hak hem fijn.
*Klop een van de eieren los en 
meng hem door de spinazie met 
de kaas, dille, zout en peper; laat 

even rusten.
*Bestrijk een ovenschaal van 25 
x 20 cm met olie en laat hem even 
opwarmen in de oven.
*Week de matses kort in warm 
water totdat ze zacht en buig-
zaam, maar niet papperig zijn; 
laat ze uitlekken en dep ze droog 
met keukenpapier.
*Haal de schaal uit de oven, leg 
een matse op de bodem en vul de 
gaten op met stukken matse.
*Spreid het spinaziemengsel uit 
over de matse en leg de rest van 
de matse erop.
*Klop het andere ei los en schenk 
het over de pastei.
*Bak de pastei 45 minuten en 
dien het gerecht warm op.  

Huevos haminados
Verzamel zoveel mogelijk uien-
schillen en doe ze in een pan met
koud water met espressobezinksel
(gewoon koffiedik mag misschien 
ook wel) en zoveel mogelijk eieren.
Laat het water uren heel zacht-
jes koken. Serveer de eieren met
met de mina de maza. 

Voordat u aan deze gerechten 
kunt beginnen, is het natuurlijk 
eerst Poerim (25 maart) en gaan 
we van de kiesjeliesj genieten. Pas 
daarna gaan onze gedachten uit 
naar Pesach en alle voorbereidin-
gen daarvoor. Ik wens u allen Gut 
Purim en een hele goede Pesach!

Uit: Clarissa Hyman, De joodse keuken, Tirion, 2003
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door Serge Heldring

Eliëzer Ben-Yehuda
Grondlegger van het modern Hebreeuws

Een scriptie voor de univer-
siteit over de man die het 

modern Hebreeuws als taal 
in Herzl’s Jodenstaat heeft 

ingevoerd.

Inleiding
Bijna 150 jaar geleden werd, in 
een klein Wit-Russisch dorpje 
met de poëtische naam Loezjki 
een jongetje geboren genaamd 
Eli Perelman of in het Russisch 
gewoon 'Lazar’. Loezjki was in 
die tijd nog een afgelegen gezel-
lig en lawaaiërig sjtetl. Toen wist 
nog niemand dat juist dit jongetje 
later als ‘de vader van het Modern 
Hebreeuws’ beschouwd zou wor-
den en in de wereldgeschiedenis 
een eervolle plaats zou gaan in-
nemen, wereldwijd bekend onder 
de naam Eliëzer Ben-Yehuda. 
In het geboorteland van Ben-Ye-
huda weet bijna niemand meer wie
hij was, maar daarbuiten en vooral 
in Israël is deze naam zeer bekend 
en verbonden met de herleving van 
de Hebreeuwse taal. De Tora is in 
het Hebreeuws geschreven. Het is 
tevens de taal van het grootste 
deel van de joodse liturgie. Tot 
aan het einde van de 19e eeuw ge-
noot het Hebreeuws de status van 
‘de heilige taal’ en het gebruik van 
het Hebreeuws in het dagelijkse 
leven was voor de meerderheid on-
voorstelbaar en onaanvaardbaar. 
Langzamerhand kwam er echter 
verandering in deze situatie.  
De overgang van het middel-
eeuws Hebreeuws naar het mo-
dern Hebreeuws, ook wel Modern
Israëlisch Hebreeuws genoemd,  
verliep heel geleidelijk. Het He-
breeuws was nog steeds een li-
teraire taal, maar men probeerde 
het aan te passen aan de moderne 
tijd. In de 18e eeuw verschenen 
reeds de eerste Hebreeuwse 
kranten. De Joodse verlichting,

de Haskalah, wilde het He-
breeuws weer tot een levende  taal
maken. De aanhangers van deze 
beweging verafschuwden het rab-
bijns Hebreeuws met haar Ara-
meïsmen en grammaticale gebre-
ken. Zij probeerden de taal te  zui-
veren van de invloeden van  de 
paytanim, het Arabisch, het ge-
bruik van het Jiddisch en ten slot-
te van de gebreken van het He-
breeuws zelf. 

Het terugkeren van de joden 
naar ‘het beloofde land’ en het 
verwerkelijken van de zionistische 
ideeën gingen gepaard met de ‘ge-
boorte’ van het Modern Israëlisch 
Hebreeuws. In 1879 leidde het 
artikel ‘A burning question’ 
van Eliëzer Ben-Yehuda tot een 
nieuwe fase van het Hebreeuws. 
“Zonder een levend en gesproken 
Hebreeuws zal er geen sprake zijn 
van een herleving van het natio-
nale zelfbewustzijn in het land,” 
schreef Ben-Yehuda in de krant 
Hashachar, nog twee jaar voor 
zijn immigratie naar Palestina.  
Voor hem was het heel belangrijk 
dat Hebreeuws weer een gespro-
ken taal werd in Palestina. Hij 
probeerde het Hebreeuws te ver-
anderen in een taal die geschikt 
was voor het dagelijks gebruik. 

Met de steun van sympathisanten 
van de nationalistische zaak 
streed hij ervoor het Hebreeuws 
weer nieuw leven in te blazen. 

Tegenwoordig, al meer dan 120 jaar 
na dato, is het Modern Israëlisch 
Hebreeuws een feit. Meer dan zes
miljoen Israëli’s gebruiken deze
taal in het dagelijks leven.  
De naam Ben-Yehuda is bij ieder-
een bekend en staat op bijna my-
thische wijze symbool voor het 
‘uitvinden’ van het moderne He-
breeuws. Naar hem worden scho-
len en straten genoemd, zelfs in 
de kleinste stadjes van Israël.  
De vraag rijst dan ook: wie was 
deze bijzondere man en welk aan-
deel heeft hij gehad in de ont-
wikkeling van het Hebreeuws? 
Het staat buiten kijf dat deze  
man veel bijzondere eigenschap-
pen bezat, zoals een enorm ideo-
logisch doorzettingsvermogen.  
Maar tegelijkertijd toonde zijn ka-
rakter soms merkwaardige trek-
ken. Daarom zal ik aan de hand 
van een aantal anekdotes pro-
beren in de komende nummers 
van JaGDaF een beeld van 
Eliëzer Ben-Yehuda te schetsen.  
Om het beste resultaat te kunnen 
bereiken en een alternatieve kijk 
op de persoonlijkheid van mijn 
landgenoot Perelman te kunnen 
bieden, heb ik besloten  naast de 
gebruikelijke secundaire bronnen 
in het Hebreeuws en Engels voor-
namelijk Russischtalige en soms 
Wit-Russische bronnen te bestu-
deren, te analyseren en toe te pas-
sen. Dit om een balans te kunnen 
vinden tussen de bijna mytholo-
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gische beschrijvingen van het 
leven van Ben-Yehuda en de ware 
gebeurtenissen uit zijn biografie.  

Kinderjaren, jeugd en ideeën-
vorming
Eliëzer Isaak Perelman is gebo-
ren op 7 januari 1858, nota bene
op eerste Kerstdag volgens de 
nieuwe Russisch-orthodoxe ka-
lender. Hij groeide op in een or-
thodox joods gezin in een klein 
dorpje met de naam Loezjki, zoals 
hiervoor al eerder vermeld. De va-
der van 'Lazar’ (zo werd Eliëzer 
genoemd) was een arme chassi-
dische jood en overleed toen zijn 
zoontje nog maar vijf jaar was.  
Zoals alle joodse kinderen leerde 

ook Ben-Yehuda vanaf jonge leef-
tijd het Hebreeuws, een verplicht 
onderdeel van de joodse opvoeding.  
In 1871 heeft de jonge Eliëzer zijn
bar-mitswa leeftijd bereikt en 
stuurde zijn moeder hem naar de 
yeshiwe in Polotsk, waar hij na 
zijn afstuderen een rabbijn zou 
moeten worden. Maar zo gebeurde 
het niet. Het joodse onderwijs in 
die tijd begon te degraderen. Dat 
was het gevolg van het eeuwen 
durende conservatisme van de 
joodse gemeenschappen. In de 
yeshiwes verbood men het bestu-
deren van de Hebreeuwse gram-
matica en in plaats van de Tora, 
leerden de kinderen de Talmoed, 
die alleen het commentaar op de 

Tora omvat. Daarom is het ook 
geen wonder dat Eliëzer, net als 
vele andere hoogbegaafde joodse 
jongeren in het toenmalige Oost-
Europa, seculiere interesses be-
gon te vertonen. Eliëzer woonde 
in die tijd bij zijn oom David 
Wolffson in Polotsk maar werd 
door hem het huis uitgezet, om-
dat zijn oom hem betrapte op het 
lezen van seculiere literatuur. 

Vlucht uit Polotsk
Midden in de nacht liep de jonge 
Elieziër op blote voeten naar 
een dichtbij gelegen andere ty-
pisch joodse sjtetl met de naam 
Gloebokoye en vond onderdak in 
de plaatselijke sjoel. Tijdens het 
ochtendgebed kwam hij in con-
tact met de bekende en gerenom-
meerde chassied Samuel Jonas.  
Deze man hoorde het verhaal van 
Eliëzer aan en besloot hem mee 
naar huis te nemen, waar Eliëzer 
vervolgens bijna twee jaar woonde. 
Tot grote teleurstelling van zijn 
moeder keerde Ben-Yehuda niet 
meer terug naar de yeshiwe in 
Polotsk. Bij de familie Jonas kon 
hij zich ongestoord verdiepen in
de Hebreeuwse grammatica en 
het lezen van de seculiere litera-
tuur van de Haskalah, waarvoor 
hij toen de zo verschrikkelij-
ke bijnaam kreeg: Hamaskil. 

De jonge Perelman raakte bij-
zonder bevriend met Samuel Jo-
nas. Hij toonde duidelijk ook veel 
belangstelling voor de Haskalah-
literatuur. Samuel Jonas publi-
ceerde zelf ondertussen onder een
schuilnaam in de joodse secu-Uit: Ariel, A Quarterly Review of the Arts and Sciences in Israel,

Number 25, 1969.
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liere pers, omdat men hem an-
ders in religieuze kringen als 
verrader zouden beschouwen.  
Zijn oudste dochter Debora was 
opgeleid volgens de modernste 
Europese standaarden: zij sprak 
niet alleen Jiddisch en He-
breeuws, maar beheerste ook 
Russisch, Frans en Duits. 
De bijzondere sfeer in het huis 
van de familie Jonas dwong de 
jonge Eliëzer om na te gaan den-
ken over het vervolg van zijn eigen 
opleiding. Debora begon Ben-
Yehuda Russisch te leren en door 
onder andere haar inspanningen 
belandde de jonge Perelman uit-
eindelijk op een seculier Russisch 
gymnasium in Daugavpils. 
In de aula’s en collegezalen van het 
gymnasium klonken steeds lui-
der socialistische ideeën die Ben-
Yehuda vrij snel aanspraken.  
Hij veranderde zijn joodse naam 
Perelman in het Russische Oel-
janov (merkwaardigerwijs dezelfde 
achternaam als die van Lenin). 
Hij was zelfs lid van de onder-
grondse studentenvereniging  van
een nationalistische volkspar-
tij, van wie de leden later de  aan-
slag op de Russische tsaar Alex-
ander II pleegden. “Ik heb me
verwijderd van het joodse volk,
het volk leek mij klein en 
miserabel”, herinnerde Ben-
Yehuda zich later. “Ik wilde het 
Grote Russische volk dienen.” 
In 1877 behaalde Eliëzer Perel-
man zijn einddiploma. In het-
zelfde jaar verklaarde Rusland 
een oorlog aan het Ottomaanse 
Rijk om hun Slavische broederen, 
de Bulgaren,  te helpen in hun 

strijd voor onafhankelijkheid 
van de Ottomanen. Het idee van 
het verkrijgen van onafhankelijk-
heid door de Bulgaren en het 
herleven van de Bulgaarse natie 
in hun eigen land maakte een 
bijzondere indruk op Ben-Yehuda. 
In de 19e eeuw werd een aantal 
Europese nationale staten ge-
sticht, waaronder Griekenland en
Italië. Deze gebeurtenissen brach-
ten Ben-Yehuda op de gedachte dat 
de beweging in Europa voor natio-
nale identiteit en onafhankelijk-

Vervolg 'Eliëzer Ben-Yehuda'

heid ook mogelijk zou zijn binnen 
het joodse volk. Hij was ervan  
overtuigd dat als de Bulgaren, die 
niet tot de volkeren van de klassieke 
oudheid behoorden, hun onafhan-
kelijkheid konden bereiken,  dat
dan het joodse volk, het volk van 
de Bijbel, dat ook zou kunnen. 
De joden moesten terug naar hun 
oude land en de gemeenschappelij-
ke taal zou het Hebreeuws zijn. 
Het Jiddisch beschouwde Ben-
Yehuda als ongeschikt voor deze 
functie. Het Jiddisch was in de 
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diaspora opgekomen op basis van 
Germaanse en Slavische dialecten. 
Het was de taal die eeuwenlang 
door de slachtoffers van discrimi-
natie en pogroms gesproken werd.  
De taal van de toekomstige joodse 
staat moest deze herinneringen 
niet met zich meedragen. Vol van 
deze ideeën besloot Ben-Yehuda 
naar Palestina te emigreren. 

Dit was deel 1. Deel 2: Studiejaren 
in Parijs en het huwelijk met Debo-
ra Jonas, volgt in het volgende
nummer van JaGDaF. 
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

Daling van de geboortecijfers 
in Israël

In 2004 werd er in Israël voor 
het eerst een lichte daling van 
het geboortecijfer geconstateerd, 
vermeldt de Israëlische krant 
Haarets, gebaseerd op een in-
terne informatiebron van het 
Ministerie van Financiën. 

Tot aan het jaar 2004 steeg het 
geboortecijfer gemiddeld met 
2,5% per jaar, terwijl in het 
jaar 2004 zelf het geboortecijfer 
juist met 1% daalde, hetgeen 
143.538 baby’s minder betekende. 
Vermoedelijk was de belangrijkste 
factor voor deze daling het feit 
dat in de Arabische sector de 
geboortes dat jaar met maar 
liefst 3,4% daalden. Tot aan 
2001 steeg het geboortecijfer in 
de Arabische sector regelmatig, 
maar tussen 2001 en 2002 
vond er een daling plaats van 
1,2%. In 2003 werden er in deze 
bevolkingsgroep 41.337 baby’s 
geboren, in 2004  slechts 39.938. 

Tegelijkertijd bleef bij de joodse be-
volking het geboortecijfer vrijwel 
onveranderd, namelijk103.600 ba-
by’s in 2004 en bijna net zo veel in 
het jaar 2003. Tot aan 2004 bleef 
het geboortecijfer onder de joodse 
bevolking stijgen en was zelfs 
aanzienlijk hoger dan dat bij het 
Arabische deel van de bevolking.  

Volgens de krant Haarets beweert 
het Ministerie van Financiën dat 
deze daling in het geboortecijfer 
een direct gevolg is van de aan-

zienlijke vermindering van de kin-
derbijslag gedurende de laatste 
twee jaar. Zoals het Ministerie 
van Financiën meldt, waren 
deze bezuinigingen noodzakelijk 
vanwege economische omstandig-
heden en hadden deze maat-
regelen niets met demografische 
redenen te maken.  

Niettemin, volgens de woord-
voerder van het Ministerie van 
Financiën, bestaat er een “bin-
nenlands demografisch gevaar 
voor Israël”. De ambtenaar uit-
te zijn bezorgdheid over de 

natuurlijke groei van de Ara-
bische bevolking binnen Israël 
en voornamelijk die van de 
Bedoeïenen in de Negev. “Als 
het Ministerie van Financiën de 
hoogte van de kinderbijslag op het 
vroegere niveau zou terugbrengen, 
zullen er weer Bedoeïenen-families 
met twintig kinderen ontstaan, 
die volledig op kosten van de staat 
leven. Ook zijn ze een ‘langzaam 
tikkende demografische bom’”, 
aldus de woordvoerder van 
het Israëlische Ministerie van 
Financiën in ISRAGroup News. 
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“...Vader heeft een stapeltje zilveren en koperen 
munten naast zich op tafel liggen. Voor iedere arme 
die binnenkomt schuift vader een beetje kleingeld 
bij elkaar.
‘Goed jomtov, reb Schmul Noah! Goed jomtov voor 
de vrouw des huizes!’ zeggen ze allemaal en buigen.
De deur blijft een moment gesloten. ’t Is net of 
we midden op straat zitten en de mensen gewoon 
langslopen. Alle armen van de stad komen naar ons 
toe.
Nu staat er een grote man met een zwarte baard 
naast vader. ’t Lijkt wel of koning Ahasveros in 
hoogst eigen persoon is verschenen. Zo meteen 
staan ze allemaal nog op en biedt vader hem nog 
een ereplaats aan tafel aan. Maar de man verdwijnt 
weer, helemaal niet als een koning maar met 
neergeslagen ogen.
Het beetje munten wordt snel kleiner. Wie moeten 
er nu nog komen? Waar wacht vader toch op?
Plotseling staan de glazen op de tafel te dansen. 

Poerimgangers
(een fragment)

Uit de keuken stijgt een tumult op alsof daar enorm 
gevochten wordt en de borden en de lepels en de 
vorken in het rond vliegen. Ik hoor gelach, voeten 
die stampen, en gefluit.
Vader en de gasten kijken elkaar aan.
‘Dat zijn vast de verklede poerimgangers’, fluistert 
Dwoscha.
De deur vliegt open en de hele rumoerige bende 
rolt naar binnen. Grote en kleine, dikke en 
dunne. ’t Lijkt wel of ze niet alleen door de deur 
binnendringen maar ook door de muren en uit alle 
hoeken te voorschijn komen. De ramen en deuren 
kraken in hun voegen.
Overal duiken rare gezichten op. De een ziet eruit 
als een blauw suikerbrood, de ander heeft een 
angstwekkend grote neus.
We liggen krom van het lachen....”

Uit: Brandende kaarsen,  Herinneringen aan de 
verdwenen joodse wereld, Bella Chagall
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Het was een ouderwets Chanoe-
kafeest dat op 12 december jl in de 
sjoel in Groningen werd gevierd. 
Ongeveer honderd leden en niet-
leden waren daar van heinde en ver 
bijeengekomen om te genieten van 
het vele goede dat deze avond bood.  
De feestelijk gedekte tafels maak-
ten de entree al meteen vrolijk.  
De muziek van Doron Peper en 

Freek van Diest bracht er al met-
een de stemming in en al spoedig
zong iedereen de door dit duo 
aangegeven teksten mee en klon-
ken de Israëlische liederen mis-
schien niet steeds even zuiver, 
maar wel luid en hartstochtelijk. 

Middelpunt van de avond was 
natuurlijk de door rabbijn Jacobs 

Impressies
van een zeer geslaagde Chanoeka-bijeenkomst

geleide dienst en het aansteken 
van de Chanoekakaarsen, waar-
na aandachtig werd geluisterd 
naar de derasja van ‘onze’ rabbijn.  
Intussen konden we kijken naar 
het werkelijk prachtige nieuwe pa-
rochet (plus twee kleedjes voor de 
bima) dat speciaal voor onze sjoel 
is ontworpen en gemaakt in Israël 
en dat aan onze gemeente is ge-
schonken door Yitschak Ben Zour, 
ter herinnering aan zijn over-
leden ouders. Het geborduurde
motief op het diepblauwe parochet 
zijn  de Sjiv’at Hamieniem (de 
‘zeven soorten’): tarwe en gerst,
wijnstok (druiven), vijg en gra-
naatappel, olijf(olie) en dadel- 
(honing); afgeleid van hetgeen in 
Devariem 8:7-10 staat geschreven. 

Na gezamenlijk het Ma’oz Tsoer ge-
zongen te hebben, stond een echt 
souper voor ons klaar, dankzij de 
goede zorgen van Ruth Lipschits 
en Chaja Wolf, bijgestaan door drie 
ijverige dames en diverse vrijwil-
ligers. De kinderen, die in groten 
getale aanwezig waren, mochten 
hun eigen chanoekia maken en 
kregen allemaal een cadeautje. 
Boven alle drukke gesprekken 
uit klonk de meeslepende muziek
en zagen we de kinderen al 
dansend door de zaal gaan. 
Al met al een bijzonder geslaag-
de avond, waarvoor we de Joodse 
Gemeente Groningen dankbaar
mogen zijn. 

Frouk Levie

Na het aansteken van de chanoekia houdt rabbijn Jacobs
zijn derasja.

Foto: Robert Mulder, Groningen
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Ook dit jaar smaakten de soevganiot naar meer ....
Foto: Robert Mulder, Groningen

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.
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¦ Loeach
voor de Loeach en in formatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

12 maart
De Harmonie, Leeuwarden. 
Voorstelling Ink van Galili 
Dans. Info tel. 058 233 0 233 of 
www.harmonie.nl
van 18 maart tot 5 juni
Joods Historisch Museum, 
Nieuwe Amstelstraat 1, 
Amsterdam. Jewgeni Chaldej, 
fotograaf in het Rode Leger van 
1941 tot 1946.
Info tel 020 5310 312 of 
www.jhm.nl
21 maart
Workum, interreligieuze viering 
n.a.v. de Internationale dag tegen 
racisme en discriminatie. Info 
www. kleurrijkfryslan.org, of 
info@kleurrijkfryslan.org
22 maart
Stadsschouwburg, Groningen. 
Batsheva Dance Company-Deca 
Dance.
Info tel. 050 312 5645 of 
www.stadsschouwburg-
groningen.nl
24 maart
Vastendag van Esther/ta’aniet 
Esther. Begin vasten 4.51 uur.
24 maart
19.00 uur Poeriemviering in 
huiskamerbijeenkomst van de 

Liberaal Joodse Gemeente Noord 
Nederland. Info tel.06 2276 2967 
of www.ljg.nl
24 maart
19.00 uur Synagoge, Slotmakers-
straat 16, Leeuwarden. Jechia 
Evers zal de Megilla lajnen. 
Daarna koffie of thee met 
kisjelisj. Dus kom verkleed en 
neem je ratel mee. Info tel. 058 
288 4521.
25 maart
Poeriem/Lotenfeest. Begin 
sjabbat 18.45 uur.
26 maart 
Sjoesjan Poeriem
27 maart
Begin zomertijd
31 maart 
20.15 uur Koornbeurs, Franeker. 
Voorstelling Ink van Galili 
Dans. Info tel. 0517 396 363 of 
www.koornbeurs.org
1 april
20.00 uur ’t Kielzog, Hoogezand. 
Voorstelling Ink Galili Dans.
Info tel. 098 373 777 of 
www.kielzog-cke.nl
8 april
18.30 uur L.J.G.Noord  Neder-
land, ’t Gebouw,  Schoterlandse-
weg 29, Heerenveen. Kabbalat 
sjabbat dienst met maaltijd. Info 
tel. 06 2276 2967 of  www.ljg.nl
8 april
20.15 uur Stadsschouwburg, 
Groningen. Voorstelling Ink van 
Galili Dans. 
Info tel 050 358 0 368 of 
www.stadsschouwburg
-groningen.nl
14 april
20.00 uur De Klinker,  Winscho-
ten. Voorstelling Ink van Galili 

Dans. Info tel. 097 415 555.
21 april
Vastendag voor eerstgeborenen/
ta’aniet begoriem. Begin vasten 
4.30 uur.
Na zonsondergang; zoeken naar 
chameets.
22 april
Chameets verbranden voor 
11.40 uur, maar minimaal 4 
challes overhouden voor de twee 
sjabbatmaaltijden. Begin sjabbat 
19.30 uur.
23 april
Begin chameetsverbod 10.15 uur. 
Eerste Seideravond.
24 april
Eerste dag Pesach. Tweede 
Seideravond.
24 april
21.15 uur Synagoge,  Slotmakers-
straat 16, Leeuwarden. 
Gezamenlijke Seider-viering. 
Voor opgaaf en info tel. 058 
2121524 of 058  288 4521.
25 april
Tweede dag Pesach
26 tot en met 29 april
Chol hamoeet/ tussendagen 
Pesach
29 april
2015 uur Posthuistheater, 
Heerenveen. Voorstelling Ink van 
Galili Dans.
Info tel. 0513 619 494.
30 april 
Zevende dag Pesach
1 mei 
Achtste dag Pesach
4 mei
Dodenherdenking
5 mei
Jom haSjoa/herdenking 
Holocaust. Bevrijdingsdag.
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Joodse feest- en treurdagen 5765/2005

5765/2005
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

11 mei
Jom haZikaron/herdenking 
slachtoffers Israël
12 mei
Jom haAtsma’oet/
Onafhankelijkheidsdag Israël.
22 mei
Voormalige Synagoge, 
Leeuwarden Jom  haAtsma'oet-
viering verdere informatie in 
volgende Loeach.
Van 12 tot 26 juni is in de 
Synagoge, Folkingestraat, 
Groningen een opmerkelijk 
Overzicht van de 
kunstgeschiedenis te bezichtigen. 
Oude en moderne werken van 
grote kunstenaars worden 
tentoongesteld, geen origineel 
maar in reproductie. Deze 
affiches zijn afkomstig uit het 
Minimuseum in Groningen dat 
met deze expositie zijn tienjarig 
jubileum viert.
Info www.geocities.com/
synagogegroningen

Lesjana ba, lesjana ba ....
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Volgende keer uw advertentie op 
de achterpagina?


