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Ongeveer een maand voor Sjawoe’ot 
verschijnt nr. 87 van JaGDaF – alle 
tijd dus om voldoende kwarktaarten te 
bakken!
JaGDaF ligt bij u in de bus op 14 mei 
– 5 ijar en op de 20ste dag van de 
Omer; de 49 dagen tussen Pesach 
en Sjawoe’ot. Deze beide feesten zijn 
nauw met elkaar verbonden, want met 
Pesach werden we een volk en met 
Sjawoe’ot wordt o.a. het geven van de 
Tora gevierd.
De Omertijd is een periode van rouw 
geworden door alle rampen die het 
Joodse volk in deze periode getroffen 
hebben. Alleen de 33ste dag is een 
dag van opluchting; op die dag kan er 
bijvoorbeeld getrouwd worden; deze 
dag heet Lag Ba’omer (de lamet = 30, 
de gimmel = 3, samen 33).

Een goed bericht voor al diegenen 
die zich de laatste tien jaar geërgerd 
hebben aan de nieuwe spelling 
waarbij voorgeschreven werd dat jood, 
joden het joodse volk e.d. niet met een 
hoofdletter gespeld moesten worden. 
Daar komt verandering in, wanneer 
precies is mij nog niet bekend, maar 
alle ergernissen zullen verleden tijd 
zijn. De nieuwe spelling wordt na tien 
jaar aangepast.

In dit nummer besteden ook wij 
aandacht aan de Nieuwe Bijbelver-
taling (NBV). Dr. A.S. Rodriguez 
Pereira laat zijn licht schijnen over 
deze veel besproken vertaling tegen 
de achtergrond van Sjawoe’ot: 
‘Tenach lezen en Tenach vertalen’.

Rest mij u nog een mooie lente toe te 
wensen en alvast chag sameach voor 
Sjawoe’ot.

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

Donor: ja of nee?

Moeten we het formulier 
voor donorcodicil wel of niet 
invullen? En hoe zit het met 

een varkenshart?

door rabbijn S. Evers

Onlangs is weer uitvoerig de 
discussie gevoerd over het min 
of meer verplichte donorschap.  
Uiteindelijk heeft het parlement 
besloten dat we hier niet kiezen 
voor de Belgische optie, namelijk 
dat je donor bent, tenzij je anders 
aangeeft. Hier geldt nog steeds de 
regel dat je pas donor bent als je 
zelf hebt aangegeven door middel 
van je donorcodicil dat je donor 
wilt zijn. Daarnaast heeft men ook 
het besluit bevestigd dat iedereen 
acceptor kan zijn, zelfs als die 
persoon een negatieve beslissing 
heeft genomen ten aanzien van 
het zelf afstaan van zijn eigen or-
ganen. De min of meer logische 
redenering dat alleen als je zelf 
bereid bent te geven je ook kunt 
accepteren is afgewezen, met als 
argument dat dit principe tot veel
te ingewikkelde discussies kan  
leiden, bijvoorbeeld hoe om te  
gaan met iemand die wel acceptor 
kan zijn, maar vanwege andere 
gezondheidsproblemen niet in 
staat is om donor te zijn, enz. 

Halachische beslissingen
Regelmatig word ik geconfron-
teerd met de vraag naar het joodse 
standpunt in dezen. Een groot 
aantal vragen moet beantwoord 
worden en het valt zeker buiten 
het bereik van dit artikel om 
halachische beslissingen te ne-
men. Ik wil globaal aangeven wel-
ke overwegingen een rol spelen
bij het nemen van de halachische
beslissing. 

Allereerst moeten we vaststellen 

dat de halacha ‘het leven’ hoog 
in het vaandel heeft en dat het 
principe van pikoeach nefesj, le-
vensgevaar, een zeer belangrijk 
halachisch principe is dat vrijwel 
alle beperkingen en verboden in 
de Tora opzij zet. Zelfs mogelijk 
pikoeach nefesj leidt al tot het 
toestaan van alle handelingen die 
nodig zijn om een leven te redden. 

Twee vormen donorschap
We kunnen globaal twee vormen 
van donorschap onderscheiden.  
Tijdens het leven en na het leven. 
Voorbeelden van het eerste zijn het 
doneren van bloed en van een nier 
en voorbeelden van het tweede zijn 
het doneren van een hart of lever. 
In het algemeen kunnen we 
stellen dat het donorschap tij-
dens het leven geen al te groot 
halachisch probleem oplevert.  
De belangrijkste logische rand-
voorwaarde is dat het niet scha-
delijk mag zijn voor de donor. 
Bij het geven van bloed zal dit 
niet zo vaak voorkomen, met 
andere woorden dit is in principe 
toegestaan. Bij het doneren van 
een nier zal eerst zeer grondig 
nagegaan moeten worden of dit 
geen groot risico oplevert voor de 
donor, kan hij het aan om met
één nier verder te leven?  

Het grootste halachische probleem 
doet zich voor bij het donorschap 
na het leven. Kleinere problemen 
zijn, dat het niet geoorloofd is 
om profijt te hebben van een 
overledene, dat iemand zo snel 
mogelijk begraven moet worden 
en dat het hele lichaam begraven 
moet worden. Al deze bezwaren 
worden overruled door het principe 
van pikoeach nefesj, levensgevaar. 
Het grootste probleem is dat de 
donor alvorens hij donor kan 
zijn eerst overleden moet zijn.  
Dit klinkt logisch, maar is toch 
gecompliceerder. Het algemeen 
geaccepteerde halachische crite-
rium van overlijden is het stoppen 
van de ademhaling. De halacha 
vereist echter na het uitblazen 
van de laatste ademstoot een 
wachttijd van minimaal een 
kwartier om vast te stellen dat 
er echt geen ademhaling meer is. 
Men legt dan een plukje watten 
op de mond en onder de neus en 
wacht en kijkt om te zien of er 
geen ademhaling meer is. Pas 
daarna kan men beginnen met 
alle voorbereidingen op de lewaja.  
Menigeen die wel eens aanwezig 
is geweest bij een overlijden kan 
beamen dat het vaak voorkomt dat 
je denkt dat dit de laatste adem-
stoot was, en dat er plotseling toch 
opnieuw nog geademd wordt.  Het 
is mij zelfs wel overkomen dat ik 
sjeimes had gezegd, het gebed dat 
wordt uitgesproken bij het over-
lijden, en dat de ‘overledene’ nog 
maanden nadien heeft geleefd! 
Hier ligt het grote probleem.  
Indien men iemand kunstmatig 
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Vervolg 'O.R.T.'

in leven houdt om daarna zijn 
organen te gebruiken, dan is de 
persoon nog niet daadwerkelijk 
overleden tot de machine gestopt 
is en dan pas begint de wachttijd 
om vast te stellen of er geen 
ademhaling meer is. Voor een 
aantal organen betekent dit, dat 
het gebrek aan zuurstof gedurende 
deze wachttijd al fataal kan zijn.  
Het is mede op grond van deze 
overweging dat vele halachische 
autoriteiten gezegd hebben om het 
donorcodicil negatief in te vullen.
Er bestaat een mogelijkheid 
om het formulier in te vullen, 
na overleg met de familie of na 
overleg met bijvoorbeeld het rab-
binaat, maar gezien de haast 
die vaak geboden is bij dit soort 
beslissingen is toch het advies om 
te kiezen voor de negatieve optie. 

Xenontransplantatie
Het transplanteren van organen 
van dieren naar een mens is 
een veel kleiner probleem en in 
feite voornamelijk een medisch 
probleem, meer dan een hala-
chisch probleem. Immers de 
wereld en dus ook het dier is ge-
schapen om de mens ter wille te 
zijn en wij mogen gebruikmaken 
van alles op deze wereld, met 
respect voor die wereld. Zelfs het 
gebruik van varkensharten is  
geen halachisch probleem. Nog 
los van het bovenstaande principe 
van pikoeach nefesj, want het var-
ken is alleen ongeoorloofd voor
consumptie, maar niet voor een 
ander soort gebruik. 

Tot slot wil ik een ieder gezond-

heid wensen en de wens uit-
spreken dat we tot in lengte van 
dagen donor mogen zijn voor 
JaGDaF in de vorm van onze 

bijdragen en acceptor in de vorm 
van het lezen van de artikelen. 
Lechajiem!

Uit hout gesneden druivenbladeren omkransen deze kiddoesj-set-
houder uit de 'Levensboom'; walnotenhout en zilver.
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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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De bevolking van Israël 20:
De armen

door J.E. Ellemers

Volgens recent gepubliceerde cijfers 
bedroeg het aantal personen dat in 
Israël beneden de armoedegrens 
leefde eind 2003 ruim 1.400.000. 
Dat is 105.000 meer dan het jaar 
tevoren en 700.000 meer dan in 
1996. In zeven jaar tijd is het 
aantal armen in Israël dus ver-
dubbeld. Onder de armoedegrens 
leven betekent sinds eind 2004 dat 
het individuele inkomen minder be-
draagt dan 1.736 shekel per maand 
(dat is 410 dollar of ongeveer 320 
euro), voor een echtpaar zonder 
kinderen minder dan 2.777 shekel 
en voor een gezin van vijf personen 
minder dan 5.207 shekel. Volgens 
andere gegevens leven in Israël 
thans ruim dertig procent van alle 
kinderen onder de armoedegrens.  
Dit percentage is hoger dan in 
Mexico en de Verenigde Staten, 
met respectievelijk 28 en 22 
procent van alle kinderen onder 
de armoedegrens, en veel hoger 
dan in de meeste West-Europese 
landen. Het heeft te maken met 
grote werkloosheid en ingrijpende 
bezuinigingen in de sociale zorg en 
op andere welzijnsvoorzieningen 
van de laatste jaren. Het wordt 
gezien als het gevolg van eco-
nomisch ongunstige tijden en het 
beleid van de huidige minister van 
financiën Benjamin Netanyahu, 
die sterk heeft gesneden in de 
begroting, vooral op sociale 
uitkeringen en kinderbijslag. 
Het probleem van de armoede 
in Israël gaat echter veel dieper 
en heeft een veel langere 
voorgeschiedenis. Het is in wezen 
het gevolg van de steeds schever 
wordende inkomensverdeling, die 

al decennialang gaande is. Men kan 
echter ook zeggen dat het een grof 
schandaal is dat in een moderne en 
redelijk welvarende maatschappij 
als die van Israël armoede 
op zo grote schaal voorkomt. 

Begonnen als egalitaire maat-
schappij
Zeker tot het eind van de jaren 
vijftig waren in vergelijking 
met de meeste andere Wes-
terse maatschappijen de inko-
mensverschillen in Israël relatief 
gering. Dit had te maken met de 
egalitaire principes die lang een 
centraal element zijn geweest in 

de Zionistische ideologie. Men 
trof dit in extreme mate aan in de 
kibboetsiem, waar aanvankelijk 
volstrekte gelijkheid heerste vol-
gens het principe dat iedereen 
geeft naar vermogen en ontvangt 
naar behoefte. Maar ook in andere 
sectoren van de Yishoev - de Jood-
se samenleving tijdens het Man-
daat - en in de eerste jaren na de 
uitroeping van de staat in 1948 
was er een betrekkelijk grote mate 
van gelijkheid in inkomen. Lang 
verdienden academici nauwelijks 
meer (of soms zelfs minder) dan 
geschoolde arbeiders en werden 
de (netto) inkomens van gezinnen 
in belangrijke mate bepaald door 
kinderbijslag en belastingkor-
tingen voor grote(re) gezinnen. 
Vanaf ongeveer de jaren zestig is 
de inkomensverdeling geleidelijk 
en op den duur zelfs ingrijpend 
gewijzigd. Dit is opvallend. Want 
in de jaren vijftig en zestig deed 
ook in Israël de verzorgingsstaat 
zijn intrede. In de meeste Westerse 
landen ging de opkomst van de 
verzorgingsstaat aanvankelijk 
gepaard met een sterke reductie 
in inkomensongelijkheid en was 
er zeker tot de jaren tachtig vaak 
sprake van een aanzienlijke nivel-
lering in inkomens. Het lijkt wel 
alsof Israël deze fase enigszins 
heeft ‘overgeslagen’. Het is niet 
duidelijk wat de reden hiervan 
is - omdat er voordien al sprake
was van een relatief grote inko-
mensgelijkheid? 
Hoe dan ook, al vanaf het eind van 
de jaren vijftig, begin jaren zestig 
is de inkomensverdeling in Israël 
schever geworden. Het had onder 

Zo langzamerhand is 
armoede een van de grootste 

sociale problemen, maar 
ook een van de grootste 
schandalen van Israël 

geworden.
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andere te maken met de druk van 
academici, ‘professionals’ en hogere 
ambtenaren tot betere salariëring. 
Ook speelde een rol dat de tertiaire 
sector (dienstverlening) en de 
quartaire sector (zorg), waar 
hogere inkomens voor hogere 
functionarissen steeds meer van-
zelfsprekend werden geacht, zich 
verder uitbreidden. Belangrijk 
was verder dat de dominante so-
cialistische partij - aanvankelijk 
Mapai, later Ma’arach, thans 
Awoda (Arbeid) geheten -, die 
tot 1977 de leiding had in alle 
coalitieregeringen en daarna ver-
schillende keren deelnam aan an-
dere coalities, zich steeds minder 
bekommerde om vraagstukken 
van inkomensongelijkheid.  Men 
kan zeggen dat de belangrijkste 
socialistische partij zich al 
tamelijk snel heeft neergelegd 
bij meer liberale maatschap-
pijvisies - iets wat in de West-
Europese verzorgingsstaten pas 
veel later het geval was. 

De rol van de ‘veiligheid’
Er was ook nog een andere, meer 
specifieke Israëlische omstan-
digheid die bijdroeg tot toenemende 
inkomensongelijkheid. Vooral na 
de Zesdaagse Oorlog van 1967 werd 
het probleem van de ‘veiligheid’ 
(bitachon) steeds belangrijker in 
Israël. Men voelde zich meer en 
meer bedreigd door Arabische 
buurlanden - men denke aan de 
‘uitputtingsoorlog’ van 1968 tot 
1973 langs het Suez-kanaal en de 
Yom-Kippoer-oorlog van 1973 - en 
later door toenemende Palestijnse 
terreur. Het betekende allereerst 

dat een steeds groter deel van de 
nationale begroting werd besteed 
aan het leger en de verdediging 
van het land, waardoor er minder 
geld beschikbaar was voor an-
dere begrotingsposten, zoals 
bij voorbeeld infrastructuur, 
onderwijs en ook sociale zorg.
Het toegenomen belang van de na-
tionale veiligheid manifesteerde 
zich ook op andere wijzen. Het 
betekende bij voorbeeld dat men 
(hogere) officieren in het be-
roepsleger beter ging betalen. Het 
betekende verder dat de defensie-
industrie sterk werd uitgebreid 
en men bereid was ‘experts’ in 
deze sector hogere salarissen toe 
te kennen. Ook andere sectoren 
van het bedrijfsleven profiteerden 
van de toegenomen aandacht voor 
defensie en veiligheid. Zo werden na 
1967 grote vliegvelden in de Sinaï 
en fortificaties langs het Suez-ka-
naal aangelegd als verdediging 
tegen een mogelijke Egyptisch 
aanval, die na 1977 vervolgens 
weer moesten worden ontmanteld.  
Hier hebben bouwbedrijven en 
aannemers veel aan verdiend 
en ontstond er een klasse van 
nouveaus riches in Israël. 
Kortom, de sterke nadruk op de 
veiligheid van het land bracht een 
verandering teweeg in de rangorde 
van nationale prioriteiten en leidde 
direct en indirect tot verdere 
inkomensongelijkheid. Anders ge-
zegd: de gelijkheidsideologie, die zo 
kenmerkend was voor de Yishoev 
en de eerste jaren van de staat, 
kwam sterk onder druk te staan 
en maakte - mede onder invloed 
van ‘rechtse’ partijen als Likoed, 

die na 1977 het regeringsbeleid 
steeds meer bepaalden - plaats 
voor een neo-liberaal sentiment 
waar aandacht voor zwakkeren 
in de maatschappij steeds minder 
werd. Nog anders gezegd: door 
een combinatie van factoren wer-
den de rijken in Israël steeds 
rijker en de armen steeds armer 
- een ontwikeling die in andere 
Westerse maatschappijen pas in 
de jaren tachtig zou beginnen. 

Belastingstelsel
Deze ontwikkeling nam vooral de 
afgelopen jaren met betrekking tot 
de armen in Israël dramatische 
vormen aan. Dat heeft in de eer-
ste plaats te maken met de eco-
nomische teruggang sinds ongeveer 
2000 en de tweede Intifada, die (in 
september van) dat zelfde jaar be-
gon. Het leidde tot omvangrijke 
werkloosheid (die thans ruim 
270.000 bedraagt - iets minder dan 
in het voorgaande jaar, maar nog 
steeds zeer hoog) en dientengevolge 
tot een sterke toename van 
het aantal uitkeringstrekkers. 
We mogen echter niet de ogen slui-
ten voor het feit dat de tendentie 
tot grotere inkomensongelijkheid 
al veel langer in Israël gaande is. 
Het blijkt bij voorbeeld uit het be-
lastingstelsel. Ook Israël kent pro-
gressieve inkomstenbelasting. Dit 
wil zeggen dat de laagstbetaalden 
relatief minder belasting betalen 
en de hoger betaalden relatief 
meer. Dit heeft een duidelijk 
herverdelend effect op de inkom-
stenverdeling, zoals in haast alle 
Westerse landen het geval is.  
Maar dit effect is in Israël minder 
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Vervolg 'De bevolking van Israël 20'

dan in de meeste andere moderne 
verzorgingsstaten. Alhoewel in 
Israël al jarenlang wordt beweerd 
dat de (inkomsten)belasting tot 
een van de hoogste ter wereld 
behoort - zoals trouwens ook 
in veel andere landen wordt be-
weerd - is dat beslist niet waar. 
Onder invloed van het zojuist 
genoemde neo-liberale ethos van 
vooral ‘rechtse’ politici, zijn met 
name sinds het begin van de jaren 
negentig de belastingtarieven voor 
de hoogste inkomens verlaagd. Wel-
iswaar is dit tarief hoger dan in 
de Verenigde Staten en Groot Brit-
tannië, maar (een stuk) lager dan 
in de meeste andere (vooral West-
Europese) landen. Bovendien zijn 
in het Israëlische belastingstelsel 
de directe belastingen niet alleen 
lager, maar zijn de indirecte be-
lastingen (met name belasting op 
toegevoegde waarde, btw) juist 
hoger dan in de meeste andere 
landen. En deze indirecte be-
lastingen drukken, zoals bekend, 
relatief zwaarder op lagere 

inkomens. Verder kent Israël geen 
successiebelasting (belasting op 
erfenissen), waardoor ongelijkheid 
in vermogen van generatie tot 
generatie wordt doorgegeven. 
Omdat vermogen in Israël vooral 
is vastgelegd in het bezit van 
huizen, betekent dit dat kinderen 
van meer welgestelde ouders 
die een huis erven de rest van 
hun leven vaak nagenoeg gratis 
wonen, terwijl mensen met lagere 
inkomens, die meestal geen huizen 
bezitten, daarentegen (zeer) hoge 
huren moeten betalen. Niet alleen 
met betrekking tot inkomsten-
belasting, maar ook in de sfeer van 
vermogen en het bezit van huizen, 
zijn mensen met lagere inkomens 
in Israël vaak (veel) slechter 
af dan in veel andere landen. 
Men kan zeggen dat ook in dit 
opzicht - zoals in zoveel andere 
opzichten - Israël steeds meer 
op de Verenigde Staten gaat 
lijken en steeds minder op 
West-Europa - behalve dat het 
aandeel kinderen dat onder de 

armoedegrens leeft in Israël nóg 
groter is dan in de Verenigde 
Staten. Het gaat inmiddels om 
meer dan 650.000 kinderen. 

Armoede een steeds groter 
probleem
Dit laatste is natuurlijk het 
meest schandalige. Maar behalve 
onder alleenstaande moeders 
met kinderen, vormt ook onder 
ouderen (waar het aantal onder 
de armoedegrens de laatste 
twee jaar met twintig procent 
is toegenomen tot 84.000) en 
onder een groot deel van de 
Arabische bevolking armoede 
een steeds groter probleem. 
Verder is armoede ook in Israël 
- zoals elders - vaak gebonden 
aan bepaalde regio’s of stedelijke 
gebieden. Zo is een gebied met 
relatief grote armoede (en werk-
loosheid) bij voorbeeld de Negev. 
Volgens een recente becijfering 
gaan 20 procent van de Joodse 
kinderen bijna de helft van de Be-
doeïenenkinderen in dit deel van 

Meir Paniem ('het laten stralen 
van gezichten'): de keten van 
gaarkeukens. Ze zien eruit als 
restaurants. De slogan van de 
organisatie is: 'niet alleen magen 
met voedsel te vullen, maar ook 
harten met trots'.
Uit: Jerusalem Post, 22-28 april 
2005



8 JaG14 mei jaargang 18, nummer 3 DaF 5 ijar jaargang 18, nummer 3 9

Israël zonder ontbijt naar school.  
Van de steden kennen vooral Je-
ruzalem en Bnei Brak een hoog 
percentage armen. Alleen al in 
Jeruzalem leven 275.000 mensen 
onder de armoedegrens. Niet 
toevallig zijn Jeruzalem en Bnei 
Brak de steden waar verreweg de 
meeste ultra-orthodoxen wonen. 
Deze bevolkingsgroep wordt ge-
kenmerkt door grote gezinnen, 
waar de mannen vaak geen ge-
salarieerde arbeid verrichten, 
maar studeren, en de vrouwen 
meestal de enige kostwinner zijn.  
Verlaging van de kinderbijslag 
en andere uitkeringen betekent 
dan ook dat een (zeer) groot 
deel van de orthodoxe bevolking 
onder de armoedegrens leeft.
Opvallend genoeg zijn er weinig 
cijfers waaruit een verband blijkt 
tussen etnische afkomst en ar-
moede. Het is echter nauwelijks 
aan te nemen dat met name 
onder bevolkingsgroepen van 
oriëntaalse afkomst armoede niet 
groter is dan onder de overige be-
volking. Wel is bekend dat onder 
de meer recente immigranten 
uit Ethiopië en Rusland ar-
moede frequenter voorkomt. 
En dan hebben we het nog niet 
over de onderwijskansen van veel 
Israeli’s die onder de armoedegrens 
leven. Die zijn vaak veel geringer 
dan onder de meer welgestelde 
bevolkingscategorieën. Het houdt 
in dat kinderen van arme ouders 
vaak minder opleiding krijgen, 
daardoor genoegen moeten ne-
men met ‘lagere’ en minder 
goed betaalde beroepen en op 
den duur ook zelf weer tot de 

armere bevolkingscategorieën 
gaan behoren. Ook hier zien we 
hoe armoede van generatie tot 
generatie wordt doorgegeven. Dit 
is misschien nog wel het meest 
navrante van het hele verschijnsel: 
er dreigt een permanente ‘onder-
klasse’ van armen te ontstaan 
- voor zover die al niet bestaat. 

Acties
Wat zou moeten gebeuren zijn 
ingrijpende herzieningen van het 
hele onderwijssysteem, het stelsel 
van sociale verzekeringen en het be-
lastingstelsel en een veel actiever 
werkgelegenheidsbeleid. Dit is 
echter slechts mogelijk wanneer 
er ingrijpende wijzigingen zouden 
komen in het huidige neo-liberale 
politieke denken. Het valt ernstig 
te betwijfelen of dit op korte termijn 
zal gebeuren. Voorlopig lijken er 
andere prioriteiten te zijn, zoals 
de voorgenomen ontruimingen 
van Joodse nederzettingen in de 
Gaza-strook en sommige delen van 
de Westelijke Jordaanoever, die 
bovendien veel geld zullen gaan 
kosten. Het ziet ernaar uit dat men 
er de voorkeur aan geeft om de te 
evacueren ‘kolonisten’ op genereuze 
wijze ‘uit te kopen’ dan dit (vele) 
geld te besteden aan de bestrijding 
van werkloosheid en armoede. 
Voorlopig is de armoedebestrijding 
in Israël vooral een kwestie van 
particuliere initiatieven. Het gaat 
daarbij om twee dingen. Allereerst 
om aandacht te trekken voor het 
probleem en vervolgens acties 
te ondernemen om het lot van 
althans de meest schrijnende 
gevallen wat te verzachten. 

Langzamerhand wordt de publieke 
opinie enigszins wakker geschud. 
Daarbij speelde een belangrijke rol 
de actie van Vikki Knafo, een bij-
standsmoeder uit Mitzpeh Ramon 
in de Negev, die in 2003 te voet een 
‘kruistocht’ van 160 kilometer naar 
Jeruzalem ondernam om daar bij 
minister Netanyahu te protesteren 
tegen de bezuinigingen op uit-
keringen. Haar actie kreeg veel 
publiciteit en ook bijval. Sindsdien 
zijn er met enige regelmaat pro-
testdemonstraties tegen het be-
zuinigingsbeleid van de regering, 
die de nodige aandacht trekken.
Verder zijn er steeds meer par-
ticuliere initiatieven om armen 
individueel te helpen of bij te 
staan. Zo zijn er mensen die kin-
deren uit arme gezinnen enkele 
keren per week uitnodigen om 
bij hen te komen eten. Er zijn or-
ganisaties die armen dagelijks 
van warme maaltijden voorzien. 
Verder worden er in Israël en ook 
in het buitenland inzamelingen 
gehouden voor hulpverlening aan 
armen. Dit is natuurlijk allemaal 
zeer prijzenswaard. Maar dit is 
slechts marginale hulpverlening; 
de spreekwoordelijke druppel op 
een gloeiende plaat. Wat echt zou 
moeten gebeuren, zijn ingrijpende 
structurele maatregelen, zoals 
zojuist aangegeven. Dat dit al 
tientallen jaren niet is gebeurd, 
is een van de grote schandalen 
van Israël - een moderne, redelijk 
welvarende maatschappij met bo-
vendien een glorierijk verleden van
een egalitair ethos waar vaker aan
herinnerd zou mogen worden. 
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Joden sieren zich graag met de 
eretitel ‘Volk van het Boek’. Geen 
van onze feestdagen verwijst door 
zijn tradities en gebruiken zozeer 
naar deze relatie als Sjawoe’ot, het
Feest van de Wetgeving. Alles 
staat op deze dag in het teken 
van ‘Het Boek’ en van het leren.  
Reeds de avond tevoren, Schwus-
Nacht, worden in een gezellige 
bijeenkomst – oorspronkelijk 
alleen voor mannen –, soms tot 
het ochtendkrieken en onder het 
genot van boterkoek, uit alle 
boeken van Tenach toepasselijke 
stukjes gelezen. Op de dag zelf 
worden in sjoel de Tien Geboden 
voorgelezen. Dikwijls ook heeft de 
dag het karakter van een eerste 
schooldag voor het joodse kind.  
Het Portugees Seminarium viert 
op deze dag zijn verjaardag. 

De Nieuwe Bijbelvertaling
Voor bijbelvertalingen van de 
hand van niet-joden bestond in de 
joodse gemeenschap in Nederland 
weinig tot geen belangstelling.  
De onlangs verschenen Nieuwe 
Bijbelvertaling (NBV) is nadruk-
kelijk aangekondigd als oecume-
nisch, dat wil zeggen als bedoeld 
voor alle gezindten en kerkgenoot-
schappen. Katholiek, protestant, 
humanistisch en joods, en voor 
zowel huiselijk als kerkelijk ge-
bruik. Behalve een vaste staf van 
vertalers en begeleiders hebben 
dan ook bijna 100 vertegenwoordi-
gers van kerkgenootschappen en 
andere groeperingen als supervi-
soren hun licht over proefvertalin-
gen laten schijnen.  Daaronder 
waren ook personen die door de 

joodse kerkgenootschappen waren 
genoemd. Hun op- en aanmerkin-
gen werden door de vertaalstaf 
steeds grondig bestudeerd en 
soms leidden ze inderdaad tot ver-
beteringen. Maar natuurlijk kon 
er niet met alle opmerkingen van 
100 mensen op alle boeken van het 
Oude en Nieuwe Testament reke-
ning gehouden worden. De bedoe-
ling was dat het een leesbare ver-
taling zou worden, een beetje tus-
sen literatuur en belletrie in. Er 
is daarom erg gelet op modern en 
licht verteerbaar Nederlands. Het 
moet gezegd worden dat de verta-
lers daar in het algemeen redelijk 
in geslaagd zijn, al wordt wel eens 
doorgeslagen naar de al te popu-
laire kant (Jip-en-Janneke-taal).  

Vanwege de oecumenische doel-
stelling heeft men uitdrukkelijk 
gestreefd naar een gemeenschap-
pelijke exegetische basis en tevens 
naar een oplossing voor het pro-
bleem van de Godsnaam die ook 
voor de joden acceptabel zou zijn. 
De Godsnaam is na lang wikken 
en wegen uiteindelijk toch weer 
‘De Heer’ geworden. Dat zal m.i. 

op emotionele gronden voor velen 
niet helemaal te accepteren zijn, 
maar het is op dit moment wel 
het best mogelijke. Daarnaast is 
in de grondbeginselen echter ook 
opgenomen dat de vertaling de 
“Christologische interpretatie van
bepaalde oudtestamentische tek-
sten” niet onnodig zou moeten 
bemoeilijken! Ondanks alle goede 
bedoelingen is de NBV toch niet 
door alle Nederlanders met gejuich 
ontvangen. Daar zijn natuurlijk 
in de eerste plaats de orthodoxe 
kerkgenootschappen die per defi-
nitie niets willen weten van vrij-
blijvendheid waar het ‘het woord 
Gods’ betreft. De NBV zal dan 
ook niet gebruikt worden in de ge-
reformeerde en rooms-katholieke 
kerkdiensten, en in verscheidene 
andere met enige reserve. 

Bezwaren NIK
Bezwaren zijn er ook van de kant 
van de geestelijke leiding van het 
NIK. De vertalers hebben zich in 
principe gebaseerd op de bijbel-
tekst van de rabbijnse Tenach-
uitgaven, dat wil zeggen op de 
zogenaamde Masoretische Tekst 
(MT) die omstreeks het jaar 1000 
zijn definitieve gestandaardiseer-
de vorm kreeg. Waar zich echter 
problemen voordeden met de vorm 
of de betekenis van deze tekst 
werd gezocht naar andere versies,
naar in Qumran gevonden tek-
sten, naar de Septuaginta of an-
dere parallellen. Hoewel de ene 
vertaler eerder problemen zag en 
daardoor eerder van de MT af-
week dan de andere, is over het ge-
heel gezien het totaal aantal afwij-

Tenach lezen en Tenach vertalen
door dr. A.S. Rodriguez Pereira



10 JaG14 mei jaargang 18, nummer 3 DaF 5 ijar jaargang 18, nummer 3 11

kingen toch heel gering gebleven.  
Toch was een dergelijke oplossing 
voor het NIK in geen enkel geval 
acceptabel. Daarnaast zijn er 
soms problemen met de joodse tra-
ditie en de halachische praktijk. 
Die zijn namelijk soms gebaseerd 
op tekstopvattingen die niet hele-
maal stroken met de meest voor de 
hand liggende vertalingen, hoewel 
die op zichzelf juist kunnen zijn. 
Ook klassieke verklaarders en ver-
talers, van Rashi tot Vredenburg, 
wijzen soms op het verschil tussen 
de gewone technische of literaire 
vertaling en die welke ten grond-
slag ligt aan de halacha. Ten 
slotte doen zich soms ook andere 
punten van kritiek voor, bijvoor-
beeld daar waar de vertaling in 
conflict lijkt te zijn met de sim-
pele logica ofwel gewoon fout is. 
Ik geef in het volgende een paar 
voorbeelden van foute vertalingen 
van verzen die verband houden 
met de datum van Sjawoe’ot. 

De datum van Sjawoe’ot
Aan het begin van de Tora-voor-
lezing van de eerste dag Sjawoe’ot 
(Exodus 19:1) staat (in mijn eigen 
weergave): Op (of in) de derde 
chodesj nadat de kinderen Israëls 
uit Egypte waren getrokken, op 
deze dag kwamen zij aan in de 
woestijn Sinai. De vertaling die 
ik ter beoordeling kreeg toegezon-
den luidde echter: Precies twee 
maanden nadat ze waren wegge-
trokken, kwamen de Israëlieten... 
Ik liet de vertalers weten dat 
deze vertaling om verschillende 
redenen fout was. Het eerste prob-
leem is de tijdsbepaling. “Precies 

twee maanden na de uittocht” is 
volgens het voorafgaande verhaal 
15 Siewan. De openbaring op de 
Sinai heeft een paar dagen na 
de hier bedoelde aankomst plaats 
gehad. Dat zou dus in totaal 
ongeveer twee weken later zijn 
dan de zesde Siewan die wij als 
datum van de wetgeving en van 
het feest Sjawoe’ot aanhouden. 
Ook is “precies twee maanden” 
een interpretatie en geen verta-
ling.  Erger nog, daarmee wordt 
het getal drie verdonkeremaand, 
dat nu juist een essentieel as-
pect in het verhaal is, zoals 
trouwens in veel bijbelverhalen.
Ik geef even een paar v o o r -
beelden van het voorkomen van 
het getal drie in bijbelse verhalen: 
Abram kwam met zijn zoon op de 

derde dag bij de berg Moria aan. 
Laban hoorde na drie dagen dat 
Jakob weggelopen was. De bewon-
ers van de stad Sichem kregen na 
drie dagen last van hun besnijde-
nis. In het verhaal van Jozef en de 
bakker en de schenker staat dit ge-
tal zelfs vele malen. David kwam 
na drie dagen in de stad Siklag.  
De hongersnood in het verhaal 
van Elia en Achab duurde drie 
jaar. Het getal drie heeft in deze 
Tenachverhalen een ‘signaalfunc-
tie’ en is daarom wat we noemen 
een ‘tekstkenmerk’ en niet een 
door de schrijver gebruikte stijl-
vorm of de beschrijving van een 
actuele gebeurtenis. Ten slotte 
is er de vertaling van het woord 
chodesj. Het betekent inderdaad 
meestal maand, maar hier moet 

Prent van Gustave Doré
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Vervolg 'Tenach lezen en Tenach vertalen'

het, ook alweer in verband met 
onze kalenderberekening, en 
net als in Exodus 12:2, vertaald 
worden met nieuwemaansdag.  
De vertalers toonden zich gevoe-
lig voor de kritiek, maar, evenals 
in het eerder beschreven geval 
van Elia op de Karmel, weer net 
niet helemaal. We lezen nu: In de 
derde maand, op precies dezelfde 
dag dat ze uit Egypte waren 
weggetrokken, kwamen  de Isra-
elieten  in de  Sinaiwoestijn. 
Het blijft dus wringen met de joodse 
traditie. De enig juiste vertaling 
is: “Op de derde nieuwemaansdag 
gerekend vanaf de uittocht van 
de kinderen Israëls uit Egypte, 
Op die dag...” En daar hoort dan 
nog de nodige toelichting bij. 

Er is nog een tweede plaats in de 
Tora die met de datum Sjawoe’ot 
verband houdt. In de verzen 
Wajjikra (Leviticus) 23:11 en
15-16 komen driemaal de woorden 
"de dag na de sjabbat voor". In de 
lezing van de NBV staat:  (v.11). 
"De priester moet de schoof (gerst, 
RP) opheffen op de dag na de sab-
bat. (v.15) Vanaf die dag na de 
sabbat... moeten zeven volle wek-
en worden afgeteld, (v.16) tot de 
dag na de zevende sabbat. Vijftig 
dagen moeten jullie aftellen...” 
Over de betekenis van het woord 
sabbat in deze context is hevig ver-
schil van mening geweest. Volgens 
de Saduceeërs en enkele secten, 
zoals die van de Karaieten, wordt 
hier letterlijk de sjabbat bedoeld, 
en met “de dag na de sabbat” is 
dus sprake van de zondag, dat 
wil zeggen respectievelijk de 

zondag in of na Pesach en de ze-
vende zondag erna. Dit nu levert 
opnieuw een probleem op voor de 
juiste datum van Sjawoe’ot. Want 
de zondag in of na Pesach valt door 
ons systeem van de maankalender 
ieder jaar op een andere datum in 
de maand Niesan en dus zou dan 
ook Sjawoe’ot niet meer ieder 
jaar op 6 Siewan gevierd kunnen 
worden. Daarom moet volgens de 
Farizeeën het woord sabbat in de 
verzen 11 en 15 opgevat worden 
als rustdag = feestdag = eerste 
dag Pesach. “De dag na de sab-
bat” is dan ieder jaar 16 Niesan, 
en 50 dagen later is het 6 Siewan 
= Sjawoe’ot. De tweede helft van 
het bovenstaande citaat bevat nog 
een andere ongerijmdheid en kan 
ook daarom niet juist zijn. Tussen 
de dag na de eerste sjabbat en de 
dag na de zevende sjabbat zitten 
namelijk geen zeven weken maar 
zes, en dus geen 50 dagen maar 

slechts 43. Toen ik de proefver-
taling voor de eerste keer onder 
ogen kreeg, heb ik de vertalers 
daarop gewezen, maar er is niet 
op gereageerd. In v. 15 hebben 
de vertalers het meervoud sjab-
batot wel keurig netjes met weken 
vertaald. Daarom hadden ze in
v. 16 ook niet moeten spreken van  
“de zevende sjabbat”, maar van 
“de zevende week”. Dan was er 
geen vuiltje aan de lucht geweest. 
Dit waren zo een paar pro-
blemen waarvoor we met de 
nieuwe NBV komen te staan. 

Ondanks de hier besproken be-
zwaren, en er zijn er natuurlijk 
nog meer, zou ik deze NBV toch 
nadrukkelijk willen aanbevelen.  
Een onvolmaakte maar goed 
leesbare Nederlandse vertaling 
van Tenach is altijd beter dan 
helemaal geen vertaling, ze-
ker voor ‘Het Volk van het Boek’. 
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De Gotische Wijk van Barcelona, 
grenzend aan de Ramblas, is met 
haar kronkelende straatjes en 
steegjes met stip de populairste 
bestemming voor slenterende, 
hongerige, dorstige en koopzieke 
toeristen. Binnen deze ‘Barri Go-
tic’ bevond zich tussen de huidige 
Arc de Sant Ramon, Bisbe en 
Sant Sever de middeleeuwse 
joodse ‘Call’, een sephardische 
wijk met vier synagogen, die op
één na zijn verdwenen. De Franse 
synagoge, de Kleine synagoge, 
de Massot (Matzes)synagoge,  ze 
zijn er niet meer. Waar ze ooit 
gestaan hebben. We weten het 
niet want zowel de stenen als de 
fundamenten werden gebruikt 
voor andere bouwwerken. 

Historie
De joodse aanwezigheid in 
Barcelona gaat zeer ver terug, 
tot de Romeinse tijd. Het eerste
toonbare bewijs van hun aan-

wezigheid dateert echter pas uit
de 8e eeuw toen Babylonische
rabbijnen een responsa (brief) 
schreven aan het Rabbi-
naat van Barcelona.   
Vanaf de 14e eeuw vluchtten 
de Iberische joden die zich niet 
volledig bekeerden tot het Chris-
tendom of verder door het leven 
gingen als Maranen (levend in een 
tussenbestaan van noch jood noch 
christen) naar andere Europese 
landen waaronder de Nederlanden. 
Tot in onze dagen kwam er 
in Spanje geen einde aan de 
vervolgingen en beperkingen en 
pas sinds 1980, vijf jaar na de 

dood van Franco, is er bij deze 
Europese bondgenoot officieel 
sprake van godsdienstvrijheid. 

De oudste synagoge
Bij de ongeveer vierduizend jo-
den in het huidige Barcelona 
begint slechts heel langzaam 
iets van zelfbewustwording te 
ontstaan. Er zijn twee synago-
gen, een begraafplaats, wat 
winkels en sinds een paar jaar 
een zeldzaam overblijfsel uit de 
vroegste geschiedenis van de 
joodse gemeenschap: de funda-
menten van de ‘Sinagoga Mayor’.  
Onder de nieuwe naam ‘Shlomo 
Ben Adret’ (de rabbijn die de 
synagoge in de dertiende eeuw 
vijftig jaar diende)  is ze de enige 
van de oorspronkelijke vier die 
is teruggevonden: “De oudste 
synagoge in Spanje…en Europa !!!
Bezoek de middeleeuwse joodse 
wijk van Barcelona. Een reis langs 
18 eeuwen joodse geschiedenis” 
staat te lezen op een door de joodse 
gemeenschap verstrekte folder.  

Met deze folder en een plattegrond 
in de hand kost het me nog moei-
te om de locatie in de Carrer 
Marlet, een van de smalste van 
de vele kleine steegjes in dit 
voormalige joodse doolhof, te 
vinden. Hoe zeer de betekenis 
van de joodse aanwezigheid is 
vervaagd, blijkt  wanneer ik op 
mijn zoektocht te rade ga bij het 
nabijgelegen informatiecentrum 
over de geschiedenis van de 
wijk. Er bestaat een vage no-
tie over het bestaan van de 
opgraving, maar niemand is er 

Een korte reis langs 18 eeuwen joodse geschiedenis
in Barcelona

door Robert Mulder

Restanten van de oudste 
synagoge in Europa in de 

middeleeuwse joodse wijk in 
Barcelona.

Ingang van de Sinagoga Mayor
Foto: Robert Mulder
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ooit een kijkje gaan nemen…  
Ooit was de Sinagoga Mayor een 
vrijstaand gebouw. Nu is nog 
slechts een muur met een kleine 
deur zichtbaar. Om binnen te 
komen door de lage ingang moet 
ik diep buigen: noem het een 
eerbetoon aan de oude joodse 
gemeenschap die zo zwaar geleden 
heeft. Bijna twee meter lager sta 
ik op het straatniveau van de 
Romeinse tijd. Een groepje stenen 
verwijst naar de bouwstijl in de 
eerste eeuwen na het begin van 
de christelijke jaartelling, tevens 
de periode waarin deze stad 
ontstond. Nog een paar stappen 
verder en ik sta in de foyer, waar 
beloopbare glasplaten de zichtbare 
delen van de oudste fundamenten 
afdekken. Door een gat in de muur 

betreed ik een tweede kamer, die 
het hart vormt van de synagoge: 
een ruimte van 12 x 6 meter. 
Ondanks de geringe afmetingen 
was dit destijds de enige synagoge 
in Barcelona met zitplaatsen.  
Uit documenten weten we dat 
er een levendige handel bestond 
om deze plaatsen te verkrijgen. 
Belangrijke vertegenwoordigers 
van de joodse gemeenschap 
hadden betere plaatsen dan de 
minder goed gesitueerden…. 

In de zuidoostelijke muur zien we 
twee grote open ramen. Hierdoor 
konden de gelovigen een blik wer-
pen in de richting van het eeuwige 
Jeruzalem. Tussen de ramen, op 
de plaats waar zich ooit de oude 
ark moet hebben bevonden, vinden 

we nu een moderne ark met de 
Torarollen. Een grote menora 
van de uit Majorca afkomstige 
kunstenaar Ferran Aguilo 
(1957) completeert de eenvoudige 
inrichting. Deze zeer oude sy-
nagoge is nog maar net aan de 
vergetelheid ontfutseld. Zoals de 
folder schrijft: “Ze ondergaat een 
wedergeboorte”. Ook al ontbreken 
er nog een aantal details, het be-
langrijkste is onze aanwezigheid 
die de traditie in stand houdt. 

Interessante informatie in het 
Engels over joods Barcelona en 
de geschiedenis van deze synago-
ge is te vinden op 
http://www.calldebarcelona.org

Interieur van de Sinagoga Mayor
Foto: Robert Mulder
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Sterk als de dood
Sterven en rouw in joods 

perspectief

Huub Oosterhuis:
“Wat een erfgoed – daar zou ik 
deel aan willen krijgen”.

Niets in deze wereld is sterker 
dan de dood. Dat is een van de 
inleidende zinnen uit het nieuwe 
boek van drs. Sasja Martel, Sterk 
als de dood. De titel is gebaseerd 
op wat er in het Hooglied staat: 
Sterk als de dood is de liefde.  
Het enige tegenwicht van de dood 
is de liefde. Als deze aanwezig 
is blijken mensen in staat hun 
medemens te kunnen troosten. In 
de eeuwenoude joodse rituelen en 
gebruiken rond sterven en rouw 
staat de zorg voor de stervenden 
en rouwenden centraal. Ondanks 
de toenemende individualisering 
en secularisatie is deze intense en 
intensieve zorg in tact gebleven.  

Sasja Martel heeft met haar boek 
een dienst bewezen aan iedereen 
– en zeker niet alleen aan joden 
– die worstelt met vragen over 
euthanasie, stervensbegeleiding, 
verlies en rouwverwerking. 
Sterk als de dood is een boek 
dat laat zien hoe in onze plu-
riforme, geseculariseerde en 
geïndividualiseerde wereld “een-
zaamheid weer tweezaamheid” 
kan worden, aldus theatermaker 
en pastor Jos Brink over het boek. 

In een tijd waarin religie onder 
vuur lijkt te liggen laat Martel 
zien dat religie of traditie en de 

moderne samenleving elkaar 
niet uitsluiten, maar integendeel 
elkaar aanvullen. De prachtig 
geïllustreerde uitgave neemt de 
lezer mee naar de rijke joodse 
traditie, die met haar riten 
en rituelen de stervenden en 
rouwenden helpt vorm te geven 
aan hun ontmoeting met de dood. 

Het boek, hoewel gecentreerd 
rondom de joodse traditie, biedt 
een schat aan informatie voor 
elke professionele hulpverlener 
en iedereen die betrokken is 
bij de zorg rondom het levens-
einde. Schrijven over de dood 
kan al gauw te spiritueel, te sen-
timenteel zijn. Sterk als de dood 
is dat niet. Het is een heldere, 
toegankelijke en degelijke stu-
die, die de juiste toon weet te 
vinden voor de belangstellende, 
de stervensbegeleider en hij die
troost zoekt. 

Sasja Martel is haar leven lang al 
gefascineerd door sterven en rouw.  
“Als je bezig bent met een visie op 
sterven en rouw, dan ben je in feite 

bezig met leven”, aldus de auteur. 

Sasja Martel (1954) studeerde 
Judaica in Amsterdam en Jeru-
zalem. Zij studeerde af op de be-
tekenis van de gemeenschap in 
het rouwproces van de enkeling 
(1983). Zij schreef diverse ar-
tikelen over sterven en rouw in 
de joodse traditie. Sinds 1976 
doceert zij Jodendom in bin-
nen- en buitenland. Zij is de ini-
tiatiefneemster van het Joods Hos-
pice Immanuel in Amsterdam.
Sterk als de dood wordt uitge-
geven door uitg. Eburon, Delft.
ISBN 90-597-2040-7; 400 pag.;
€ 39,90.  
Te bestellen bij Sasja Martel door 
overmaking van € 39,90 (incl. 
porto) op rek.no 564782173 te 
Amstelveen o.v.v. van uw naam
en adres. 
Meer info: sasjael@hotmail.com 

Persbericht

Direct na de begrafenis.
Uit: Sterk als de dood; sterven en rouw in joods perspectief,

Sasja Martel
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A letter from Londen
door Anita Wasserman

Eind maart had ik het genoegen 
om mee te doen aan een Isra-
elische wijnproeverij.  Dit evene-
ment werd gehouden in een 
prestigieus hotel in het centrum 
van Londen.  Er waren beroemde 
culinaire persoonlijkheden en 
wijncritici aanwezig.   

Tot mijn verbazing en genoegen 
waren er 47 wijnen om te proe-
ven van 17 wijnmakerijen. Ik 
kende Israëlische wijnen als kid-
doesjwijn plus ongeveer 10 ande-
re tafelwijnen.   

De Israëlische wijnproductie, op 
commerciële basis, is ongeveer 
125 jaar geleden begonnen. In 
de eerste helft van de 19e eeuw 
was het Sir Moses Montefiore die 
de eerste pioniers aanmoedigde 
en hielp om druiven en wijn te 
produceren. In 1848 begon rabbijn 
Itzchak Schorr een van de eerste 
wijnmakerijen in Jeruzalem.  
Een andere kort daarna, ook in 
Jeruzalem werd door Rav Abra-
ham Teperberg gesticht.    Baron 
Edmond de Rothschild heeft de 
twee wijnmakerijen (Carmel), 
die in Rishon Le Zion en Zichron 
Ya’akov gefinancierd. Hij wilde 
Israëlische wijnen produceren 
hoofdzakelijk om te exporteren.  
Daarom heeft hij ervoor gezorgd 
dat er voornamelijk Zuid-Franse 
druivensoorten werden geplant.    

Tot 1970 heeft de Carmel wijn-
makerij 90% van de Israëlische 
productie in handen gehad. In 1976 
kwamen er ook wijnmakerijen 
op de Golan Hoogvlakte, die al 

gauw een mijlpaal vormden voor 
moderne Israëlische wijnen.   

Vandaag zijn er wijnmakerijen 
te vinden in de Galiel, Shomron, 
Shimshon, Haree Yehuda (Judean 
Hills) en zelfs in de Negev – van 
noord tot zuid Israël.  Tegenwoor-
dig zijn bijna alle internationale 
druivensoorten te vinden in Israël.   

De kwaliteit van de kosjere wijnen 
is de laatste jaren enorm vooruit 
gegaan. Er zijn zoveel kleine 
wijnmakerijen ontstaan. Carmel 
blijft heel belangrijk, maar ook de 
Golan Heights Winery en Barkan 
nemen een belangrijke plaats in.   

Er zijn bepaalde regels om 
kosjere wijnen te produceren: 
- de druiven mogen niet geoogst 
worden gedurende de eerste 3 jaar;  
- andere soorten groenten mo-
gen niet verbouwd worden 
tussen de wijngaarden; 
- vanaf de eerste oogst, moet 
de oogst van elk 7e jaar braak 
liggen (dit geldt voor Israël).  
(Tegenwoordig verhuurt men de 
wijngaarden om vermindering van 
inkomen te vermijden.);   

- alle hulpmiddelen die in de
wijngaarden gebruikt worden 
moeten kosjer zijn; 
- alleen vrome joden mogen het 
productiemateriaal aanraken na-
dat de druiven in de wijnmake-
rij aangekomen zijn; 
- hulpmiddelen zoals zuiverings-
producten moeten kosjer zijn;  
- een symbolische hoeveelheid 
wijn moet weggegoten worden
uit de vaten.  
Israël is een land geworden met 
een significante wijnproductie wat 
betreft kwantiteit en kwaliteit. Oz 
Clarke, een beroemde televisie 
wijncriticus,  zei: “Israel, rising 
star in the world of wine”.   

Jullie zullen je wel afvragen of ik 
alle 47 wijnen geproeft heb!!!!  Nee, 
dat ging niet!  De wijnen waren 
gerangschikt van droog naar 
zoet. Ik heb verschillende wijnen 
geproefd, maar mijn favoriet 
was zeker de Gewürztraminer 
van de Golan Heights winery.   
Nu ik de smaak te pakken heb, 
zal ik deze Pesach genieten van
al de pesachdikke wijnen die hier
in Londen te koop zijn. Of zal ik
genoeg hebben aan de 4 gla-
zen wijn op Sederavond  (en dat
twee keer!!!)?    
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Sjawoe’ot (Wekenfeest) begint 
zeven weken na Pesach en heeft 
zeven verschillende betekenissen.  
De openbaring van de Sinaï – het 
geven van de Tora (Matan Tora) 
is ongetwijfeld de belangrijkste 
gebeurtenis die gevierd wordt. 

Sjiv’at Hamieniem
Zoals Tlila Ellemers-Etzioni z.l. 
het in haar boekje Vragen over 
joods leven noemde: Een bijbelse 
maaltijdschijf van zeven: vruchten, 
olijven en honing als basis van 
de voeding van het volk Israël.  
Sjiv’at Hamieniem is Hebreeuws 
voor de ‘zeven soorten’: tarwe en 
gerst, wijnstok, vijg en granaatap-
pel, olijf (=olie) en dadel(honing). 
De samenstelling van de zeven 
soorten is afgeleid van hetgeen 
in Deuteronomium (Devariem) 
8:7-10 staat geschreven. Daarom 
bestaat het aloude gebruik om 
met Sjawoe’ot deze vruchten in 
het bijzonder te eten; dus een 
extra scheutje olijfolie en wat tar-
we en gerst naast de vruchten! 

Een ander gebruik om met Sja-
woe’ot zuivel (witte melk, kwark, 
witte kaas, yoghurt ect.) te 
nuttigen kan op verschillende 
manieren worden uitgelegd; in 
vorige jaren ben ik daar een 

aantal keren nader op ingegaan. 

Onlangs was ik in Zwitserland 
waar ik een verrukkelijke ouder-
wetse Käsekuche (kwarktaart) 
mocht proeven. En dat is ook 
eigenlijk het meest klassieke 
gerecht, in ieder geval in Israël, 
dat met Sjawoe’ot gegeten wordt.  
Ik weet zeker dat ik jaren geleden 
het recept voor kwarktaart in de-
ze rubriek voor u genoteerd heb; 
maar dat is lang geleden. Dus heb 
ik besloten om u nogmaals mijn 
oude recept te geven zoals ik deze 

taart heel vaak in Israël heb gebak-
ken toen onze dochter een peuter 
was en later met zoontjelief erbij. 
Allebei slechtetende kinderen, 
maar kwarktaart aten ze wél. 
Bovendien vroeg een vriendin
van me of ik niet nog eens 
dat recept van die heerlijke
kwarktaart kon geven. 
Ik ben gaan zoeken, ook in oude 
nummers van JaGDaF (natuurlijk 
rond Sjawoe’ot), maar ik kon het 
recept niet terugvinden. Gelukkig 
had mijn dochter het nog en die 
heeft het me gemaild. Het gaat dus 

Kwarktaart

De Zeven Soorten

Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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om een kwarktaart zonder bodem! 
In bijna alle kookboeken staat het 
recept voor kwarktaart met een 
bodem van een soort boterkoek. 
Hier volgt mijn aloude recept: 

U heeft een springvorm met 
een doorsnee van 23 cm nodig 
en omdat het beslag vloeibaar is 
bekleedde ik de buitenkant met 
aluminiumfolie tegen het lekken. 

Benodigdheden
150 gram suiker
1 bakje kwark van 500 gram
1 potje zure room
3 of 4 eieren (hangt van de 
grootte af)
50 gram gesmolten boter
1 zakje vanillesuiker (of een 
scheutje vanille-essence)
30 gram zelfrijzend bakmeel
een snufje zout
geraspte citroen- of sinaasappel-
schil (optioneel)
rozijnen (optioneel)

Werkwijze
De oven voorverwarmen op 175-
180 graden. 
Splits de eieren en klop de suiker 
met de eigelen tot een romige 
massa, doe de vanillesuiker, het 
zout en de rest van de ingrediën-
ten erbij, roer alles door elkaar. 
Klop de eiwitten stijf en spa-
tel het zeer stijf geklopte eiwit 
door de rest van het beslag. 
Vet de springvorm in met boter 
of olie en strooi er paneermeel in;
schud het overtollige eruit. 
Giet het beslag in de vorm en bak 
de taart in ongeveer een halfuur 
tot 45 minuten gaar. Zet de oven 

uit en laat de taart er nog 15 mi-
nuten in staan om op te stijven. 

In veel kookboeken worden de 
rozijnen toegevoegd; ik heb dat 
wel eens geprobeerd, maar vond 
het niet echt lekker – maar 
smaken verschillen. Geraspte ci-
troen- of sinaasappelschil is wel 

lekker; de schil voor gebruik zo 
goed mogelijk schoonpoetsen. 

U maakt goede sier als u met Sja-
woe’ot gasten krijgt en deze taart
presenteert!    

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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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Een van de meest bijzondere boek- 
en van de laatste tijd –  kortgeleden 
bij ons in de boekwinkel 
gepresenteerd – is de bloemlezing 
van Griekse literatuur  rond
de joodse geschiedenis van de
stad Thessaloníki. 
 
De novelle Gioconda, waarmee  het
boek opent, is de aangrijpende 
liefdesgeschiedenis van het jood-
se meisje Gioconda en de jonge
Griekse hoofdpersoon tijdens de
Duitse bezetting. 
Dan volgt een grote bloemlezing, 
met vrijwel alles wat er in de 
Griekse literatuur over de joden 
van Thessaloníki geschreven is. 
Tot 1912 was dit nog een 
poly-etnische, multiculturele, 
Ottomaanse stad, met een be-
volking die bijna voor de helft 
joods was (Sefardisch, Latino), 
voor een kwart Turks en voor 
een vijfde Grieks. Intussen is 
het een geheel Griekse stad. 
Hero Hokwerda, universitair 
docent Nieuwgriekse taal- en let-
terkunde en vertaler van Nieuw-
griekse literatuur heeft, door zijn
keuze en zijn vertalingen en door
zijn leerzaam nawoord, een fan-
tastisch boek gemaakt.   
€ 25.00

Marek van der Jagt - Otto 
Weininger, of Bestaat de jood?  
In 1903 maakte de Weense filosoof 
Otto Weininger, 23 jaar oud, in 
het sterfhuis van Beethoven met 
een schot een eind aan zijn leven. 
Het was hem maar niet gelukt 
zijn joodse identiteit van zich af 
te schudden en het enige boek dat 

hij schreef, Geslacht en Karakter, 
sloeg niet aan. Tragisch genoeg 
werd het door zijn zelfmoord als-
nog een succes en later zouden 
de nazi’s er uitvoerig uit citeren.  
Joden stonden voor Weininger 
immers voor alles wat zwak en 
minderwaardig was.  “Het mooie 
bij Weininger”, zo zegt Arnon 
Grunberg in een interview met 
Frank Kools in de filosofiebijlage 
van Trouw, ‘‘vind ik dat terwijl de 
zelfmoordenaar doorgaans iemand 
is die niet langer kán of wíl be-
staan, Weininger besluit dat hij 
er van zichzelf niet meer mág zijn. 
Met dat besluit snijdt hij zich niet 
los van de ander en van de wereld, 
hij verbindt zich juist met hen.’’  
De vragen die hij stelde over 
identiteit zijn volgens Grunberg 
actueler dan ooit. Door een iden-
titeit te creëren, creëer je ook 
een vijand, een groep die niet 
binnen die identiteit past. Het 
leven en het gedachtegoed van 
Weininger en de reactie van 
de buitenwereld daarop zijn de 
basis van "Otto Weininger, of 
Bestaat de Jood?", het essay dat 
hij schreef voor de Maand van de 
Filosofie.  Het is het laatste werk 
dat hij schreef onder de naam 
Marek van der Jagt, zo onthult 
hij in het interview met Kools.  
Maand van de filosofie uitgave
€ 3.50

Vijftig vragen over antisemi-
tisme 
onder redactie van de Anne Frank 
Stichting, tekst Jaap Tanja 
Het boek Vijftig vragen over 
antisemitisme behandelt in bon-

dige stijl een groot aantal vragen 
en controverses rond het complexe 
verschijnsel antisemitisme.  
Het boek is geschikt voor een 
breed publiek en kan ook in 
het onderwijs worden gebruikt.  
Het boek sluit aan bij de behoefte 
van docenten aan informatie 
over antisemitisme. Met name 
voor docenten geschiedenis, maat-
schappijleer en godsdienst is het 
een waardevol hulpmiddel bij de 
behandeling van het onderwerp 
antisemitisme in de klas.  De 
vragen zijn verdeeld over zes 
thema’s:  Joden en jodendom,  
De geschiedenis van het anti-
semitisme, Joden, christenen en 
moslims, Landen verbonden met 
Nederland,  De holocaust of sjoa, 
Israël en het Midden-Oosten.   
€ 24.90 
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Saar Roelofs - Nog altijd 
-  Ronnie Goldstein-van 
Cleef over jeugd, verzet, con-
centratiekampen en het leven
daarna  
Nog altijd is een persoonlijk relaas 
over de Tweede Wereldoorlog en 
het leven erna. Terugblikkend 
vertelt de joodse dichteres Ronnie 
Goldstein-van Cleef  (83) hoe haar 
bestaan wordt beïnvloed door de 
oorlog. Zij beschrijft hoe zij haar 
kampervaringen heeft kunnen 
verwerken en hoe deze zich ver-
houden tot andere ingrijpende 
gebeurtenissen in haar leven, 
waaronder haar jeugdtrauma’s.  
Haar gedichten en tekeningen 
vullen het indrukwekkende 
levensverhaal aan. 
Als de oorlog uitbreekt sluit de 
negentienjarige Ronnie zich aan 
bij het verzet. In 1944 wordt zij 
verraden en komt uiteindelijk 
in Auschwitz terecht. Na de 
evacuatie uit Auschwitz ver-
blijft zij een halfjaar in kamp 
Libau, een buitenkamp van 
het concentratiekamp Gross 
Rosen. Dankzij haar wilskracht 
en de onderlinge band tussen 
de Nederlandse vrouwen over-
leeft zij de verschrikkingen. 
Omstreeks 1955 geeft zij vorm 
aan haar angst en ontzetting 
in een serie bijzondere pen-
seeltekeningen, waarvan er zestien 
in Nog altijd zijn opgenomen.  
€ 15.90 

Abraham – Een reis naar het 
hart van drie godsdiensten  
“Abraham is de stamvader van 
het jodendom, het christendom 

en de islam. Hij is de spil van 
het Arabisch-Israëlische conflict. 
Hij staat in het brandpunt van 
de strijd tussen het Westen en 
islamitische extremisten. Hij is 
de vader – in veel gevallen wordt 
verondersteld de biologische 
vader – van twaalf miljoen jo-
den, twee miljard christenen 
en een miljard moslims overal 
ter wereld. Hij is de eerste mo-
notheïst van de geschiedenis.  
Er is vrijwel niets over hem be-
kend. Ik wilde hem leren kennen.
Ik wilde zijn nalatenschap 
begrijpen - en zijn aantrek-
kingskracht. Ik wilde er-
achter komen hoe hij het 
klaarspeelde om als gemeen-
schappelijke oorsprong van
miljarden nakomelingen te func-
tioneren, hoewel die er alles aan 
deden om elkaar te verdringen en 
hem als hun exclusieve eigendom 

op te eisen. Ik wilde erachter 
komen of hij een onherroepelijke 
aanleiding tot oorlogen was of een 
mogelijk middel tot verzoening.” 
Bruce Feiler reist door oorlogs-
gebieden, trotseert het geweld 
bij de religieuze monumenten, 
en zoekt geestelijke leiders op 
om de belangrijke maar toch 
omstreden rol te onthullen 
die Abraham vervult voor de 
helft van ‘s werelds gelovigen.  
€ 16.50 

Maurice Sendak and Tony 
Kushner - Brundibar   
Er zijn maar weinig kinderen 
die niet het werk – of de naam 
– Maurice Sendak kennen.  
Zijn bekendste boek Max en 
de Maximonsters leverde hem 
in 1964 de Caldecott medaille 
op. Sindsdien hebben zijn in-
spirerende tekeningen het voor 
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miljoenen kinderen over de hele 
wereld leuker en gemakkelijker 
gemaakt om te (leren) lezen. 
Een nieuw boek van hem is 
reden tot huldiging. Te meer om-
dat het gaat om Brundibar 
– een innemend en tijdloos
verhaal. Brundibar - opnieuw ver-
teld door Pulitzer-prijswinnaar 
toneelschrijver Tony Kushner - is
een Tsjechische opera, in 1938 

op muziek gezet door Hans 
Krása. De opera werd 55 keer 
opgevoerd door de kinderen in 
het concentratiekamp Rerezin. 
Krása zelf overleefde Ausch-
witz in 1944. Ondanks deze 
hartverscheurende geschiedenis is
Brundibar een heerlijk boek en 
een opmerkelijke combinatie van 
een zeer getalenteerd tweetal. 
€18.40  

Poeriem in de sjoel van Groningen
Foto's: Antoinette Helminck

Vervolg 'Boeken'

Digitaal Monument 
Joodse Gemeenschap 

in Nederland

Op 27 april werd dit grootse vijf 
jaar durende project gelanceerd
in de Uilenburger sjoel in
Amsterdam.  
De belangrijkste doelstelling 
van het Monument is het levend 
houden van de herinnering aan 
joden in Nederland die tijdens 
de Sjoa zijn omgekomen en 
alle levende joden in staat te 
stellen hun wortels te zoeken. 
In het volgende nummer van 
JaGDaF zal uitgebreid over de 
achtergrond en andere doelen 
worden verteld. Intussen  kan 
iedereen zich toegang tot het
Joods Monument verschaffen
via de website: 
www.joodsmonument.nl
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Poeriem in de sjoel van Groningen

Op 24 maart/14 adar was het 
Poeriem, het feest dat ook wel 
‘lotenfeest’ genoemd wordt of 
het feest van Ester. Het verhaal 
van de joodse koningin Ester die 
uitgekozen wordt tot vrouw van 
de Perzische koning Achasjwerosj.  
Het dreigt daar eerst heel slecht 
te gaan aflopen met de joden in 
het land, doordat de adviseur van 
de koning (Haman) bepaald heeft 
dat alle joden op een bepaalde 
tijd (door het lot bepaald) uit het 
land verdreven zullen worden.  
Uiteindelijk weet koningin Ester 
de zaak ten goede te keren en komt  
de slechte Haman zelf met zijn 
hele familie aan de schandpaal 
die hij voor Mordechai (de oom 
van Ester die haar een handje 
geholpen had) had opgesteld. 
Dit hele spannende verhaal wordt 
met Poeriem tijdens een dienst in 
sjoel vanaf een rol voorgelezen 
en hierbij mag de naam Haman 
tijdens het hardop lezen door 
de voorganger, niet door de aan-
wezigen gehoord worden. Dat 
betekent dus dat iedere keer 
als die naam voorkomt, men 
uit alle macht met ratels en 
andere herriemakende apparaten 
probeert het uitspreken van die 
bewuste naam, te overstemmen. 
Een heerlijk feest dus vooral 
voor de aanwezige kinderen die
zich deze keer naar harte-
lust konden uitleven. 
Er kwamen heel wat mensen op 
af die avond ±  75 in totaal en 
natuurlijk heel veel kinderen; hoe-
veel er precies waren, hebben we 
nauwelijks kunnen tellen omdat ze 
direct bij binnenkomst als dollen 

begonnen te rennen en gillen 
en dat de hele avond volhielden. 
Ook is het gebruik dat iedereen 
zoveel mogelijk onherkenbaar 
is op die avond. Dus, of men 
komt zelf al verkleed of met een 
masker op binnen, of men wordt 
bij binnenkomst meteen onder 
handen genomen door kleedsters 
en schminksters. Meteen 
dolle pret dus (zie de foto’s). 
Na de korte dienst begint het feest 
met het verplicht drinken van wijn 
(dit mag tegenwoordig natuurlijk 
ook druivensap zijn,  zeker met 
het oog op eventuele bekeuringen). 
De bedoeling is dat men op den 
duur het verschil niet meer ziet 
tussen Haman en Mordechai: 
het kwade en het goede. Het 
geheel werd deze keer begeleid 
door vrolijke accordeonmuziek 
die verzorgd werd door Trudy 
Vroom, die ook speelt in de groep 
Klezmer &  Co uit Groningen.  
Ook worden er de zogenaamde 
Kisjelisj (Hamansoren) gegeten: 

een soort gefrituurde koekjes 
bestrooid met poedersuiker.  
Natuurlijk is er voor alle kin-
deren een klein cadeautje  en 
voor iedereen de bekende schlag-
mones, een doosje met wat 
lekkers erin. Het is namelijk  een
mitswa/verplichting om met Poe-
riem  aan zoveel mogelijk men-
sen etenswaren te schenken. 
Zo hebben we ook dit jaar uit-
bundig gevierd dat de joden op 
wonderbaarlijke wijze als volk 
weer gered werden van de on-
dergang. Uiteindelijk zegeviert 
het goede over het kwade en het 
opmerkelijke in dit verhaal is 
dat dit uiteindelijk te danken is 
aan een vrouw: koningin Ester! 

Bep Koster                                

Klezmer & Co heeft  een CD uit-
gebracht met als titel: A Cholem.
Te bestellen per e-mail: 
klezmer.co@wolmail.nl
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In 1878 verliet Eliëzer Rusland en 
ging naar Parijs om medicijnen te 
studeren. Hij was in de veronder-
stelling dat de nieuwe joodse staat 
aan artsen het meest behoefte zou 
hebben. In Parijs verscheen zijn 
artikel  Sje’ela Nechwada, wereld-
wijd bekend geworden onder de 
naam ‘A burning question’, in de 
krant Hasjachar, voor het eerst 
getekend met de naam Eliëzer 
Ben-Yehuda. Dit artikel van Ben-
Yehuda was revolutionair omdat 
voor het eerst in de geschiedenis 
een verband werd gelegd tussen het 
herleven van de joodse staat met 
het herleven van het Hebreeuws. 
Niemand had het vermoeden dat 
de man die zich verborgen hield 
onder de naam ‘Ben-Yehuda’ al 
druk bezig was met het verza-
melen van Hebreeuwse woorden 
voor het dagelijkse gebruik. Hij 
begon ook met een aantal ken-
nissen in Parijs basale gesprek-
ken in het Hebreeuws te voeren 
en sindsdien besloot hij elke jood 
die hij tegen zou komen alleen in 
het Hebreeuws aan te spreken. 
Het spreken was voor Ben-Yehuda 
geen groot probleem, afgezien van 
een aanzienlijk gebrek aan woor-
den. Hij bedacht de woorden zelf 
op basis van de Tora en gedeelte-
lijk aan de hand van het Talmoed-
lexicon. Deze woorden schreef hij 
op in een Milon, een woordenboek, 
waarvan de benaming in het He-
breeuws zijn eigen creatie was. 

Als Melameed naar Palestina
Oververmoeidheid en gebrek aan 
financiële middelen deden echter 
hun werk: Ben-Yehuda werd ziek 

en was genoodzaakt aan te ster-
ken in de overzeese kolonie van 
Frankrijk, het warme Algerije.  
Daar maakte hij voor het eerst 
kennis met de sefardische joden 
en was diep onder de indruk 
van hun patriarchale levens-
stijl en hun bijbelse uiterlijk en 
grootheid. Maar de belangrijk-
ste ontdekking van Ben-Yehuda 
in Algerije was het feit dat het 
Hebreeuws van de asjkenazische 
joden gebrekkig en lelijk was.  
Hij raakte ervan overtuigd dat 
juist de sefardische uitspraak 
van het Hebreeuws het dichtst 
bij de oorspronkelijke taal lag. 
In Algerije formuleerde Ben-
Yehuda uiteindelijk zijn echte 
doel in het leven: hij zou niet als
arts naar Palestina gaan, maar 
als Melameed – leraar met een 
hoofdletter, die zijn volk de ‘ver-
geten taal’ zou onderwijzen. Het 
was eigenlijk een onvoorstelbaar
idee dat een jonge man uit Loe-
zjki naar een vreemd land zou 
afreizen om daar de bevolking te 

dwingen in een volstrekt nieuwe, 
hoewel misschien niet helemaal
vreemde, taal te spreken.  
Vandaag de dag is er in de wereld 
waarschijnlijk niet één land te 
vinden, waar de bewoners vrijwil-
lig een andere taal zouden leren.  

Zijn bruid als proefkonijn
Dit alles belemmerde Ben-Yehuda 
echter niet om door te gaan met 
zijn plan en zijn ideeën verder te 
ontwikkelen. Het enige wat hij 
nog miste voor de uiteindelijke ver-
wezenlijking van zijn plannen was 
een partner voor het leven. Ben-
Yehuda hoefde niet ver te zoeken. 
Hij bood zijn hand en hart aan  
aan zijn jeugdvriendin Debora 
Jonas. Debora gaf zich direct over 
en pleegde daarmee een ‘suïcidale 
daad’. Zij accepteerde niet alleen 
zijn huwelijksaanzoek, maar stem-
de er ook in toe dat de voertaal 
binnen het gezin Perelman uitslui-
tend het Hebreeuws zou zijn.  Zo 
werd de jonge vrouw een taal-
kundig ‘proefkonijn’ voor de ex-
perimenten van haar echtgenoot. 

Debora: van mademoiselle tot 
dienstmeisje
Eliëzer streefde ernaar om op 
alle fronten gelijk te zijn aan de 
sefardische joden en niet alleen 
wat betreft de uitspraak van het 
Hebreeuws. Ook de houding van 
de sefardim tegenover de vrouw 
beviel hem; deze was net zo pa-
triarchaal als in de jaren dat 
het joodse volk nog het zuivere 
Hebreeuws sprak. Zolang Debora 
nog bruid was kreeg ze cadeautjes 
en aandacht, maar na het tekenen 

Eliëzer Ben-Yehuda 2
Studiejaren in Parijs en het huwelijk met Debora Jonas

door Serge Heldring

Ben-Yehuda niet als arts, 
maar als leraar naar Pale-
stina; een droom in vervul-

ling.
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van de Ketoeba, het huwelijkscon-
tract, veranderde zij direct van een 
mademoiselle in een dienstmeisje. 
Ben-Yehuda weigerde met zijn 
vrouw in andere talen dan het 
Hebreeuws te spreken. “Maar ik 
spreek nauwelijks Hebreeuws”, 
zei Debora verontwaardigd tegen 
haar echtgenoot. “Ik wil niet in 
het Jiddisch en niet in het Frans 
met je praten!”, was daarop de re-
actie van haar echtgenoot.  Debora 
probeerde vervolgens in het
Russisch met haar man te pra-
ten, maar met hetzelfde resul-
taat: Lo Roesit! (geen Russisch) 
– was de reactie van Eliëzer.  

De eerste voetstapppen in
Erets-Israël  
Ben-Yehuda stopte met de medicij-
nenstudie in Parijs en het pas 
getrouwde stel emigreerde in 
oktober 1881 naar Palestina om 
daar de ideeën van Ben-Yehuda te 
verwezenlijken, namelijk het He-
breeuws tot een gangbare spreek-
taal te maken. Toen Debora en 
hij in de haven van Haifa van het 
schip kwamen, zwoor Ben-Yehuda 
de mensen in Erets-Israël alleen 
in het Hebreeuws aan te spreken.  
Zo juichte hij toen hij hoorde dat 
de geldwisselaar en de koetsier wel 
Hebreeuws spraken, afgezien van 
een aantal grammaticale fouten. 
Volgens Ben-Yehuda moesten alle 
joden alleen in het Hebreeuws  
met elkaar communiceren. 

Al geruime tijd voor de emigratie 
naar Palestina werden de arti-
kelen van Ben-Yehuda over het 
doen herleven van het Hebreeuws 

gepubliceerd in de Jeruzalemse 
krant Hachawatselet, die ook in
het Hebreeuws verscheen.  
Daardoor waren de ideeën van 
Ben-Yehuda goed bekend in de 
joodse intellectuele kringen in
Palestina en daarbuiten en vorm-
den deze het thema voor veel 
discussies. De uitgever van deze 
krant was D. Froemkin. Hij 
nam Ben-Yehuda na zijn aan-
komst in Palestina in dienst. 

Aankomst in Jeruzalem
Eliëzer en Debora kwamen nog 
voor zonsopgang aan in Jeruzalem.  
De Jaffa-poort van de oude stad 
was nog dicht en zij konden alleen 
gebogen door een klein poortje dat 
‘het oog van de naald’ genoemd 
wordt, naar binnen. Ben-Yehuda 
weigerde echter de Heilige Stad 
gebogen te betreden en wachtte 
totdat bij zonsopgang de Jaffa-
poort openging. In Jeruzalem 
werden Eliëzer en Debora harte-
lijk ontvangen door de familie 
Froemkin en Ben-Yehuda begon 
direct met zijn werk bij de krant. 
Ben-Yehuda realiseerde zich dat ze 
met het salaris dat hij bij de krant 
zou verdienen niet konden rondko-
men. Niettemin ging hij akkoord 
met de arbeidsvoorwaarden en 
beloofde plechtig aan Froemkin 
heel veel tijd in de krant te ste-
ken. De eerste drie maanden in 
Jeruzalem was Ben-Yehuda alleen 
bezig met de eindredactie van de 
krant.  Hij ging niet eens naar bui-
ten. Niemand in Jeruzalem onder-
steunde hem. De minderheid die 
met zijn ideeën sympathiseerde, 
woonde in een nieuwe joodse ne-

derzetting vlakbij Jaffa, maar 
Ben-Yehuda weigerde de Heilige 
Stad te verlaten waar zelfs de 
goedopgeleide mensen hem als 
een zonderling beschouwden. 

Tirannie thuis 
Het eerste ‘slagveld’ voor de 
strijd om het doen herleven van 
het Hebreeuws vond plaats bij 
Ben-Yehuda thuis. De buren van 
Eliëzer en Debora waren sefar-
dische joden. Zij leken Eliëzer 
ideale buren: zij spraken geen 
Jiddisch en waren eerder dan de 
asjkenazishe joden bereid tot een 
gesprekje in het Hebreeuws.  Voor 
de Europese Debora waren deze 
mensen echter vreemd. Zij voelde 
zich heel eenzaam en miste haar 
vrienden overzee. Natuurlijk 
hadden ze ook vrienden en ken-
nissen in Jeruzalem, maar hun 
levensstijl was heel anders. 
Bijzonder zwaar viel haar het 
gedwongen zwijgen (als ze geen 
Hebreeuws sprak), opgelegd door 
Ben-Yehuda. Hij was niet bereid 
tot een compromis en hij eiste  van
haar dat ze alleen Hebreeuws 
sprak; hij weigerde in welke 
andere taal dan ook te spreken. 
Bovendien vond hij dat zij een 
lelijke uitspraak had en haar 
grammatica waardeloos was.  
“Ein breera!” (er is geen keus), 
herhaalde Ben-Yehuda keer op 
keer met een priemende vinger 
in de lucht, “Tsariech lilmod 
Iwriet” (men móet Iwriet leren).
Ben-Yehuda werkte dag en nacht. 
Hij bedacht continu nieuwe woor-
den en om deze woorden uit te 
proberen en aan het volk door te 
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geven, gebruikte hij zijn vrouw als 
proefkonijn. Zo moest ze bijvoor-
beeld dingen voor hem gaan ko-
pen, waarvan hij de Hebreeuwse 
naam net had bedacht en ze 
mocht alleen het Hebreeuws ge-
bruiken. Het leven van Debora 
veranderde in een nachtmerrie, 
maar dit was nog maar het begin. 
In 1882 kreeg het paar hun eerste 
kind, een zoontje Itamar. Dit 
zou na 2000 jaar het eerste kind 
zijn voor wie het Hebreeuws de 
moedertaal werd. Ben-Yehuda be-
sloot om vanaf het begin alleen 
in het Hebreeuws met Itamar te 
spreken. Vanwege de slechte uit-
spraak van Debora mocht zij haar 
mond niet opendoen in de nabij-
heid van het kind. Ben-Yehuda 
vond een kindermeisje dat het 
Hebreeuws goed beheerste en gaf 
haar de taak om Itamar groot te 
brengen. Het jongetje was klein en 
zwak. In de eerste maanden van 
zijn leven bleef zijn ontwikkeling 
aanzienlijk achter in vergelijking
met zijn leeftijdgenootjes. 
Debora huilde veel en probeerde 
zichzelf soms op te vrolijken door 
Russische liedjes te zingen als 
haar echtgenoot er niet was. Op 
een dag kwam Ben-Yehuda terug 
van zijn werk en het eerste wat 
hij hoorde waren de klanken van 
een Russisch lied bij het bedje van 
Itamar. Hij vloog op Debora af 
met gebalde vuisten en wilde haar 
slaan, maar op hetzelfde moment 
stond het jongetje op en zei tegen 
hem: abba! (pappa) Het was zijn 
eerste woord in het Hebreeuws.
De ongelukkige moeder verander-
de langzamerhand in een sprake-

loos kamermeisje. In haar vrije 
tijd deed ze niets anders dan de 
taal uit haar hoofd leren die 
haar man had verzonnen. Itamar 
groeide en begon steeds vaker te 
vragen: “Ma zè?” (wat is dat?) 
Zijn vader wilde zeggen “Dit is 
een vork”, maar kwam niet verder 
dan: “Zè…” (dit is…) toen hij zich 
tot zijn schrik realiseerde dat 
het woord voor ‘vork’ nog niet 
eens bestond in het Hebreeuws.  
Hij dook daarop in zijn gramma-
ticaboeken en in de traktaten 
van de middeleeuwse wijzen om 
een passend woord te vinden. 

Het leven en werken in Jeru-
zalem
De Gazelle
In 1884 begon Ben-Yehuda zijn 
eigen krant in het Hebreeuws 
uit te geven en hij noemde de 
krant Ha’tswi (De gazelle). Het 
doel van deze krant was het 
leren van het Hebreeuws aan 
volwassenen. Er stond van alles 
in de krant: het weer, mode en 
het buitenlandse nieuws. Ben-
Yehuda gebruikte zijn krant als 
middel om nieuwe woorden te 
introduceren. Hij bevorderde op 
die manier de verspreiding van 
zijn ideeën door het hele land. 
De oplage van de krant, die een-
maal in de week verscheen, was 
relatief klein en de krant stond 
continu op het randje van fail-
lissement. Baron Rothschild gaf 
de krant een maandelijkse sub-
sidie, maar ook dit kon Ha’tswi 
uiteindelijk niet redden. Onop-
houdelijke strijd met de con-
servatieve maatschappij in die

tijd leidde uiteindelijk tot de op-
heffing van Ha’tswi. 

Arme Itamar
Intussen groeide de zoon van Ben-
Yehuda op en ging hij af en toe bui-
tenspelen. Rondom hem renden 
jongetjes die iets onbegrijpelijks 
babbelden. Maar vanuit het oog-
punt van de buurjongens was 
het andersom: zij spraken Itamar 
aan in het Jiddisch of Arabisch, 
maar Itamar antwoordde in een 
vreemde taal, waarvan de kin-
deren slechts enkele woorden van 
volwassenen hadden gehoord. 
Om de eenzaamheid van Itamar 
wat te verzachten, kocht zijn 
vader een hondje voor hem. Toen 
Itamar een keer met het hondje 
buiten wandelde, kwam hij men-
sen tegen die onderweg waren 
naar de synagoge. Zij hoorden dat 
het jongetje met het hondje in de 
Heilige Taal sprak en spraken er 
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schande van. De buren begonnen 
de familie Ben-Yehuda te haten.  
Het Ottomaanse bestuur ontving 
een serie brieven waarin stond 
dat Ben-Yehuda aan een plan zou 
werken voor de afscheiding van Pa-
lestina van het Ottomaanse Rijk 
en dat hij de taal van de opstande-
lingen aan het voorbereiden was. 

In de gevangenis
De Ottomanen arresteerden Ben-
Yehuda en zetten hem in de ge-
vangenis El-Ribat. De straten 
liepen vol met allerlei sympa-
thisanten van Ben-Yehuda uit 
protest tegen zijn arrestatie. Om 
Ben-Yehuda te steunen kwamen 
idealisten uit alle uithoeken van 
de wereld naar Jeruzalem, die net 
als Ben-Yehuda alleen maar in het 
Hebreeuws met elkaar spraken.  
Zelfs de beroemde geldschieter 
van de joodse Yishuv in Palestina, 
baron De Rothschild, heeft zich 
met de zaak bemoeid. Ben-Yehuda 
werd vrijgesproken en na acht da-
gen in de gevangenis vrijgelaten. 

Familieperikelen
In 1888 overleed Debora. Naar 
alle waarschijnlijkheid was zij 
aangestoken door de tubercu-
lose van haar man. Ook was 
haar lichaam verzwakt door het 
regelmatig baren van kinderen, 
waarbij drie van de vijf kinderen 
vlak na de geboorte overleden. 
Debora werd slechts 33 jaar oud. 
Vlak daarna kwam de moeder 
van Ben-Yehuda uit Loezjki naar 
Jeruzalem met de jongere zus 
van Debora, Polja, die meteen na 
haar komst in Erets-Israël haar 

naam in Hemda veranderde. 
Door haar komst naar Palestina 
dacht Hemda de eenzaamheid 
en het verdriet van haar neef 
Itamar na de dood van zijn 
moeder te verzachten. Net als 
haar zus Debora was Hemda 
een knappe, energieke, moderne 
Europese vrouw. Tot verbazing 
van iedereen trouwde Hemda 
enige tijd later met Eliëzer.  

Welke verklaringen zijn er voor 
deze ontwikkelingen? Ten eerste 
bezat Ben-Yehuda een bepaald 
soort charisma. Hij bekoorde di-
rect iedereen en hij kon bijzonder 
charmant zijn. Ten tweede onder-
wierp Ben-Yehuda niet alleen 
zichzelf aan een bepaald doel, 
maar ook zijn familie en naasten. 
Met anderen kon geen rekening 
gehouden worden en het welzijn 
van een naaste of familielid was 
ondergeschikt aan het bereiken 
van het uiteindelijke doel. 
Ook het uiterlijk van Ben-Yehuda 
is de vermelding waard. Hij leek 
veel op Felix Dzerzjinski, de be-
kende Russische revolutionair en 
rechterhand van Lenin. Hij had 
een droog, lang gezicht met een 
puntbaard en een doordringende 
en vastberaden blik in zijn ogen. 
Hemda had meer geluk in Erets-
Israël dan haar zus Debora.  
Zij leerde het Hebreeuws snel 
en diende als voorbeeld voor 
andere nieuwkomelingen. De 
buren klaagden niet meer bij de 
Ottomaanse overheid middels 
anonieme brieven en Ben-Yehuda 
kon ongestoord verder werken 
aan zijn Milon. Itamar kreeg 

steeds meer Hebreeuwssprekende 
vrienden en het leek erop dat 
de rust teruggekeerd was in 
de misjpoche van Ben-Yehuda. 

In het noorden van Palestina, 
in Galilea, werd in 1890 het 
onderwijs op alle scholen volle-
dig in het Hebreeuws gege-
ven. Zes jaar later werd in 
Rechovot de eerste Hebreeuwse 
peuterspeelzaal geopend.  
Ook de voorspellingen van velen 
dat Itamar gebrekkig Hebreeuws 
zou blijven spreken, kwamen niet 
uit. Hij werd de eerste journalist 
die in het Hebreeuws schreef. 
Ben-Yehuda werkte overdag aan 
zijn woordenboek en ’s nachts 
vaak aan de eindredactie van 
zijn krant. Zelfs tijdens feestda-
gen werkte hij door. Alleen op 
zaterdagen maakte hij wel eens 
een uitzondering en ontving dan 
bezoek van familie en vrienden. 
Samen met David Yellin stichtte 
Ben-Yehuda in 1890 Wa’ad ha-
lasjon ha-Iwrit. Samen met het 
eerder opgerichte comité Safa 
Broera bevorderden deze twee in-
stellingen de verspreiding en uit-
breiding van het Hebreeuws in el-
ke laag van de maatschappij. 

Een droom in vervulling
In 1920 lukte het de Wa’ad ha-
lasjon ha-Iwrit het Britse Man-
daatbestuur ervan te overtuigen 
om het Hebreeuws als derde 
officiële taal van Palestina te 
erkennen, naast het Arabisch en 
Engels. Daarmee was de droom 
van Ben-Yehuda vervuld. Na deze 
geweldige overwinning leefde 
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Ben-Yehuda nog twee jaar, hard 
verder werkend aan de klus die 
hij in 1900 was begonnen.Hij 
maakte zijn werk echter niet af 
en overleed in 1922. Hemda, die 
hem in de laatste jaren veel met 
het woordenboek had geholpen, 
vond een uitgeverij in Berlijn en 
voltooide tenslotte zijn levenswerk. 

 
Nawoord
Tegenwoordig ontwikkelt het 
Modern Israëlisch Hebreeuws 
zich zelfstandig en op een natuur-
lijke manier, zoals alle andere 
levende talen. Slechts weinigen 
staan erbij stil dat nog maar hon-
derd jaar geleden het Hebreeuws 
alleen de taal van de Tenach 

was en het bijna uitsluitend in 
het huis van Ben-Yehuda werd 
gesproken. Tegenwoordig gebrui-
ken miljoenen Israëli’s deze taal 
in hun dagelijks leven en is het 
de taal van het onderwijs en de 
moderne Israëlische literatuur. 
In Israël en daarbuiten wordt 
Ben-Yehuda als profeet en propa-
gandist, theoreticus en strateeg, 
en symbool van het herleven van
het Hebreeuws beschouwd.  
Misschien is dit voor een groot 
deel waar. Deze man bezat een 
enorm doorzettingsvermogen en 
was bijzonder doelgericht. Hij 
was bereid om alles voor zijn idee 
op te offeren. Hij gebruikte zelfs 
zijn vrouw en zijn eigen kind als 
‘proefkonijnen’ in zijn taalkundige 
experimenten. Maar ondanks 

deze tirannieke karaktertrekjes 
 en familiesores is het hem uitein-
delijk gelukt om het Hebreeuws 
voor de joden net zo gangbaar  te
maken als de andere talen. 
Niet alle woorden die Ben-Yehuda 
bedacht, worden tegenwoordig
in het Modern Hebreeuws ge-
bruikt.Veel woorden zijn vergeten 
of onbruikbaar geworden in de 
moderne Israëlische maatschappij. 
Niettemin verdient Ben-Yehuda 
een ereplaats in de geschiedenis 
als de pionier van het Hebreeuws. 
Daarom kan ik het moeilijk on-
eens zijn met de uitspraak van 
de joodse historicus Cecil Roth: 
“Before Ben-Yehuda... Jews could 
speak Hebrew; after him they did.”  
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In de pas geverfde en gepoetste 
synagoge van Kfar Batya 
in Israël werd op zondag 10 
maart 2005/30 adar 1 5765 een 
minchadienst gehouden. Onder 
de 300 bezoekers van de dienst 
waren de Israëlische opperrabbijn 
Meir Lau, en de Nederlandse 
ambassadeur Bop Hiensch. Na 
de dienst stond Opperrabbijn 
Lau stil bij de overbrenging van 
de inventaris van de synagoge
uit Leeuwarden naar Erets 
Israël. Ook legde hij de nadruk 
op de passende Toralezing 
van de week, die de inwijding 
van de Tenttempel beschrijft. 
Dr. Sander Duparc, voorzitter 
van de Amuta (stichting) tot 
behoud van de voormalige sy-
nagoge Leeuwarden, ging in op 
de onderlinge verbondenheid 
van de Joodse Gemeentes in 
Nederland. En vertelde dat het 
nieuwe parochet van Kfar Batya 
was geschonken door een na-
komeling van Ury HaLevy, de 
eerste leraar van de Portugese 
Joden in Amsterdam. Hij besloot 
zijn betoog met de wens: “Moge 
God zijn volk sterkte verlenen, 
Moge God zijn volk zegenen met 
vrede”. Met deze wens besloot het 
Leeuwarder Sefer Zichronot (boek 
der herinnering) en het boek De 
Joden van Leeuwarden van Hartog 
Beem. Chaim Caran, ook lid van 
Amuta sprak de Nederlandse am-
bassadeur toe, en wees hierbij op 
de aanwezigheid van koningin 
Beatrix en premier Balkenende bij 
de heropening van Yad VaShem.  
Mevrouw Leesha Rose van Amit 
(de organisatie van Amerikaans 

Joodse vrouwen, die het dorp 
financiert), leidde de sprekers in. 
Directeur Ofer Marom van Kfar 
Batya vertelde, dat de jeugd van 
het dorp wordt opgevoed met 
het bewustzijn van hun taak als 
opvolgers van de Leeuwarder Ge-
meenschap in het gebruik van de 
synagoge, en het leren van Tora 
en Gemara. Iedere morgen komen 
ongeveer 300 leerlingen bijeen 
voor het ochtendgebed, zodat de 
Leeuwarder gemeenschap blij kan 
zijn destijds de inventaris van haar 
sjoel naar Israël overgebracht te 
hebben. Rabbijn Brodman stond 
stil bij de laatste Opperrabbijnen 
van Leeuwarden van voor de oor-
log, waarvan Opperrabbijn Simon 
Dasberg in Bergen Belsen om-
kwam. Zijn broer Nathan Dasberg 
was directeur van Kfar Batya, en 
zorgde samen met de toenmalige 
voorzitter van de Joodse Ge-
meente Leeuwarden, de heer 
S.E. Cohen voor de overbrenging.  
Hierna werd het nieuwe Parochet 
door de kinderen van het dorp 
onthuld, met daarop de door hun 
gekozen tekst “Om deze jongen 
heb ik gebeden” (1 Samuel 1:27). 
Freddie Cohen, penningmeester 

van Amuta, en vroeger lid van de 
Joodse Gemeente Leeuwarden, 
had de eer de Aron HaKodesj 
te openen, waarin enkele Tora-
rollen stonden, die getooid waren 
met Leeuwarder zilver. Naast 
de ingang van de sjoel werd ver-
volgens een gedenkplaat onthuld 
met de tekst: “ Zie uw zoon leeft” 
(1Koningen 17:23). De beide ge-
noemde teksten refereren aan de 
tekst op de oude Joodse (Dusnus) 
school in Leeuwarden, waar na 
de oorlog op is aangebracht: “Het 
kind is niet meer” (Genesis 27:30). 
‘s Avonds bij de feestelijke 
maaltijd voor genodigden hield 
Benno Troostwijk, secretaris 
van de Joodse Gemeente 
Leeuwarden een mooie rede-
voering in het Hebreeuws. 
Op 22 mei wordt in Leeuwarden 
in aanwezigheid van de Isra-
elische ambassadeur het 200 
jarige bestaan van de (voorma-
lige) synagoge herdacht. Er zal 
een gedenkplaat worden  onthuld
door Benno Troostwijk, waarop 
de overdracht van de inventaris
naar Kfar Batya zal worden ver-
meld. De gemeente Leeuwarden
zal het gebouw opnemen in een
wandelroute. 

Leeuwarden – Kfar Batya
Interieur van de sjoel

De vitrinekast 
in Kfar Batya 
met rituele 
voorwerpen.
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11 mei
Sjemoe’ot maakt een boottocht. 
Info tel. 0514 541 193, of e-mail; 
trixdewaal@hotmail.com.
17 mei
Koffieclub Sjalom, Groningen. 
Naar de film, of iets anders, bel 
maar naar tel. 050 527 25 73.
22 mei
12.30 uur Voormalige 
Synagoge, Sacramentsstraat 19, 
Leeuwarden. Na de onthulling 
van een plaquette, koffie thee en 
hapjes brengt de ambassadeur 
van Israël een toast uit op de 
jarige staat Israël. Hiermee 
wordt de herdenking van het 
200 jarige bestaan van de 
voormalige synagoge gesloten, 
en gaat de viering van de Onaf-
hankelijkheidsdag van Israël 
verder in Muziekcentrum Schaaf, 
Breedstraat, Leeuwarden. De 
film “Scroll’s of Leeuwarden” 
zal vertoond worden, en er is na-
tuurlijk muziek. Toegang gratis, 
collecte bij de uitgang. Info tel 
058 288 4521 of 058 2121 524.
5 juni
Een bustocht langs de Joodse 
begraafplaatsen van Oude 
Pekela, Bellingwolde en Ter 
Apel wordt georganiseerd. 

Tijdens de wandeling over de 
begraafplaatsen wordt het 
een en ander verteld over de 
geschiedenis van de Joodse 
gemeenschappen en de begra-
fenisrituelen. U kunt zich op-
geven bij de Volksuniversiteit 
Groningen.
6 juni
Jom Jeroesjalajiem/Hereniging 
van Jeruzalem.
Van 12 tot 26 juni 
Synagoge, Folkingestraat, 
Groningen. Een overzicht van 
de kunstgeschiedenis met oude 
en moderne werken van gro-
te kunstenaars kunt u hier 
bewonderen, geen originelen, 
maar reproducties. Deze 
affiches zijn afkomstig uit Het 
Minimuseum in Groningen, 
dat met deze expositie zijn 
tienjarig jubileum viert. Info 
www.geocities.com/synagoge 
Groningen.
12 juni
begin jomtov 21.45 uur
13 juni
eerste dag Sjawoeot/Wekenfeest
14 juni
tweede dag Wekenfeest/Sjawoeot
21 juni
Koffieclub Sjalom organiseert een 
uitstapje. Voor informatie bel 050 
527 2573.
24 juli
Vastendag 17 Tamoez/ Ta’aniet 
sjewa esser BeTamoez
Begin vasten 2.58 uur

De volgende tentoonstellingen 
zijn in het Joods Historisch 
Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, 
Amsterdam.

Info tel. 020 5310 312 of 
www.jhm.nl
Tot en met 5 juni
 Jevgeni Chaldej, fotograaf van 
het Rode Leger 1941-1946.
tot en met 4 september 
Letters in licht. Monique van 
der Feer die de letters van 
het Hebreeuwse alfabet tot 
inspiratiebron heeft voor haar 
werk. Deze presentatie is beperkt 
toegankelijk.
24 juni tot en met 4 
september
Mokum aan de Amstel. Beelden 
van de Amsterdamse jodenbuurt.
Tot en met 4 september 
In Mokum staat een huis. J.H.M. 
voor kinderen.

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

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

Oproep

Ik heb vanaf nr. 1 (eerste jaar-
gang) JaGDaF bewaard. Graag 
zou ik ze willen afstaan aan ie-
mand die daarin geïnteresseerd 
is.
Mijn telefoonnummer is:
020 661 0285

Voor het Mageen David Adom 
spaar ik gebruikte postzegels. 
Hopelijk zijn er onder de lezers 
van JaGDaF mensen die mee wil-
len sparen.
Ina de Jonge (zelfde telefoonnum-
mer als hierboven).
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Joodse feest- en treurdagen 5765/2005

5765/2005
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

Traditioneel haarknippen op Lag Ba'omer, houtsnede 
kalender voor Omer, Offenbach, Duitsland, 1805.

Het Alef Beth
Kaya (voorheen Dalia) Wolff zal met ingang van 
het volgende nummer van JaGDaF aandacht gaan 
besteden aan het Hebreeuwse alfabet. Per keer 
zal ze één letter behandelen; uiteraard zal ze met 
de alef , de eerste letter van het alfabet beginnen. 
Iedere letter zal door haar zelf ontworpen worden 
zoals u bij deze fraai ontworpen alef als voorproefje 
kunt zien.

Frouk

Frouk Berachah Levie-de Lange z.l. is op 88-ja-
rige leeftijd op 30 april 2005 in Groningen over-
leden. Als actief lid van de Joodse Gemeente Gro-
ningen zullen wij haar zeker missen. In het vol-
gende nummer van JaGDaF zullen wij aandacht 
besteden aan haar markante persoonlijkheid. 

Moge haar ziel gebundeld zijn in de Bundel van het
Eeuwige Leven. 
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