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Abonnementen
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Sjawoe’ot
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u het eens: tarwe en gerst (wordt 
een beetje lastig misschien, te vroeg 
in het jaar hier), wijnstok (druiven), 
vijg en granaatappel, olijf (= olie) en 
dadel (honing). “Een land van tarwe 
en gerst en wijnstokken, vijgen en 
granaatappelbomen, een land van 
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‘wit’ (zie 'Men neme').
De lente is er!

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

door rabbijn S. Evers

De Omertijd is de periode tussen 
Pesach en Sjawoe’ot. Over een 
periode van 49 dagen worden de 
dagen en de weken geteld. Het 
begint op de 2e dag van Pesach 
en duurt tot en met de dag voor 
Sjawoe’ot. Elke avond tellen we, 
nadat het donker is geworden de 
volgende dag, en na een week tellen 
we ook de weken, bijvoorbeeld op 
de 27e dag tellen we: “vandaag is 
het de 27e dag van de Omertelling, 
dat is 3 weken en 6 dagen”. 

Dagen (op)tellen
De Tora spreekt zowel over het 
tellen van 49 dagen, als over het 
tellen van 7 weken, vandaar dat 
beide worden geteld. De reden 
voor het tellen van de dagen is dat 
het Joodse volk wist dat ze op de 
50e dag na de uittocht uit Egypte 
op de berg Sinai de Tora zouden 
ontvangen en als uiting van 
groot verlangen naar dat moment 
telden ze de dagen, zoals wij 
de dagen tellen, vooruitkijkend 

naar een heuglijke gebeurtenis.
En gezien het feit dat wij ge-
beurtenissen uit het verleden 
niet alleen als historische feiten 
willen herdenken, maar ook 
als ervaringen uit het heden, 
tellen we nu ook nog de dagen 
tussen Pesach en Sjawoe’ot.  

Spirituele voorbereiding
Een iets diepere gedachte ver-
bindt Pesach en Sjawoe’ot met 
elkaar, als een lichaam en een 
ziel. Pesach is de fysieke wording 
van het Joodse volk en Sjawoe’ot 
is de geestelijke wording van het 
Joodse volk. Die verbondenheid 
wordt benadrukt door  het feit 
dat Sjawoe’ot niet aan een vaste 

datum is gekoppeld, maar aan 
de 50e dag na Pesach (het voert 
te ver om in dit artikel uit te 
leggen dat de 50e  dag na Pesach 
niet altijd dezelfde datum is). 
De omer is een inhoudsmaat 
die gebruikt werd in de Tempel. 
In de Tempel werd op de 2e 
dag van Pesach een omer gerst 
van de nieuwe oogst geofferd. 
Dus in feite betekent de 
Omertelling “de telling vanaf 
het brengen van een omer gerst”.
Opmerkelijk is ook dat we niet 
aftellen, maar optellen, elke dag 
een dag meer. De reden hiervoor 
is dat we ons spiritueel willen 
voorbereiden op Sjawoe’ot, en 
elke dag weer een stukje voor-
bereiding verder komen op weg 
naar Sjawoe’ot. Na 49 dagen heb-
ben we als het ware voldoende 
opgebouwd om op Sjawoe’ot in 
staat te zijn de Tora te ontvangen. 

De Omertijd 
Nadat men al eeuwen de Omer-
telling had geteld, ontstond er 
een nieuw fenomeen, de Omertijd. 
Een van onze allergrootste geleer-
den is Rabbi Akiwa. Hij leefde 
rond de tweede eeuw van de 
gebruikelijke jaartelling. Onder 
zijn duizenden leerlingen was een 
sterfte uitgebroken. Dit werd als 
een dusdanig treurig gebeuren 
ervaren dat latere geleerden van 
deze periode een treurperiode heb-
ben gemaakt. De treur uit zich in 
het niet luisteren naar muziek, 
geen feesten, niet trouwen en 
niet knippen en scheren (het 
zogenaamde omerbaardje). 

Omertijd en Omertelling

Wat is een omer? En 
waarom is de Omertijd een 

periode van rouw? 

Een 17e-eeuwse Hollandse Omer-rol (inkt en verf op perkament)
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Rabbi Akiwa en zijn leerlin-
gen
De achtergrond van deze sterfte 
was niet zomaar een epidemie. De 
leerlingen van Rabbi Akiwa toon-
den geen respect voor elkaar en 
dit heeft uiteindelijk G’ds boosheid 
opgewekt en dit leidde tot deze 
sterfte. Latere geleerden hebben 
dit zo uitgelegd; toch is dit zeer 
opmerkelijk, daar Rabbi Akiwa 
als regel had  “heb je naaste lief 
als jezelf” en dat is een hoofd-
regel van de Tora. Hoe is het dan 
mogelijk dat zijn leerlingen geen 
respect hadden voor elkaar! Een 
van de verklaringen is dat deze 
leerlingen zo overtuigd waren van 
de juistheid van hun interpretatie 
van de Tora dat ze uit goedheid 
ook anderen tot deze overtuiging 
wilden brengen en een ander geen 
enkele ruimte gunden om een 
andere mening te hebben. Binnen 
het kader van de halaga zijn er 
echter verschillende meningen 
mogelijk, en daarom werd het 
deze leerlingen zo kwalijk ge-
nomen dat ze hun goedheid 
te fanatiek doordramden. 

In latere tijden is de Omertijd 
ook in andere regio’s een treurtijd 
geworden. In Europa waren de 
wegen  in de winterperiode onbe-
gaanbaar door de modder en de 
sneeuw. Pas in de lente werden 
de wegen weer begaanbaar. Een 
van de meest duistere periodes 
uit de wereldgeschiedenis voor 
het Joodse volk is de periode van 
de kruistochten. De dappere rid-
ders op weg naar de bevrijding 
van het Heilige land van de 

heidenen, begonnen al aan hun 
‘lofwaardige’ taak onderweg 
door de Europese  heidenen, lees 
de Joden, te vermoorden. Vele 
Joodse gemeentes langs de Rijn, 
zoals Frankfurt, Keulen, etc. zijn 
toen uitgemoord. En ook in Oost-
Europa zijn er in deze periode veel 
vervolgingen geweest, omdat de 
wegen weer begaanbaar werden. 

Lag Ba’omer
Dit is de 33e dag van de 
Omertelling. Lag is een woord sa-
mengesteld uit de letters lammed 
en gimmel, die als getalswaarde 
30 en 3 hebben, dus samen 33.  
Deze dag is een feestdag in de 
periode van de Omertijd. Volgens 
sommigen omdat op deze dag 
de sterfte stopte ofwel minder 
werd. Een andere reden om deze 
dag tot een feestdag te maken is 

Vervolg 'O.R.T.'

dat dit de sterfdag is van Rabbi 
Shimon Bar Jochai, afgekort 
Rashbi. Opmerkelijk, daar het 
niet gebruikelijk is om van de 
sterfdag van een geleerde een 
feestdag te maken. Maar Rashbi 
was een zeer bijzondere geleerde, 
die voor zijn sterven aan zijn 
leerlingen heeft gezegd dat zijn 
sterfdag een feestdag zou zijn. 
Hij voelde dat zijn lichaam een 
beperking was voor zijn ziel en 
daarom vond hij dat zijn sterven 
een bevrijding was voor zijn ziel. 
Dit geldt natuurlijk voor iedereen, 
maar niet iedereen ervaart dit zo.  

Op Lag Ba’omer kan er wel ge-
trouwd worden en mag men zich 
wel knippen of scheren etc. Op 
Lag Ba’omer gaan velen naar 
Meron in Noord-Israël naar het 
graf van Rashbi. Leuk om te 

Knippen van het haar op Lag ba'Omer van een driejarig jongetje in 
Meron.

Foto: Carol Gooter, Jerusalem
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zien is, dat hele families komen 
met kleine jongetjes van drie jaar 
met lange haren, die daar voor 
het eerst geknipt worden (in vele 
kringen laat men bij jongetjes tot 
drie jaar de haren ongeknipt). 
Dit heet een opsjernisj of chalaka 
en je ziet daarna schattige 
jongetjes met kortgeknipte kop-
petjes en wapperende peijes.  

Sjawoeot
Dit is de dag waarop we vieren 
dat G’d Zich geopenbaard heeft op 
de berg Sinai aan het Joodse volk 
en voor hun de ‘tien uitspraken’ 
heeft uitgesproken. In een later 
artikel zal ik daar op ingaan. 
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De bevolking van Israël 25: 
De verkiezingen van 2006

door J.E. Ellemers

Dat bij de op 28 maart 2006 ge-
houden verkiezingen voor de Knes-
seth de nieuwe partij Kadima als 
grootste partij uit de bus kwam 
en de voorheen grootste partij 
Likoed tot bijna een kwart werd 
gereduceerd, was niet de grootste 
verrassing. Toen in het najaar 
van 2005 minister-president Ariel 
Sharon de door hem geleide Likoed 
de rug toekeerde en een nieuwe 
partij Kadima (Voorwaarts) 
uitriep, werd hij daar spoedig in 
gevolgd door een groot deel van 
de parlementsleden van Likoed, 
maar ook door sommige leden 
van de socialistische partij Awoda 
(Arbeid), waaronder de vroegere lei-
der van deze partij en voormalige 
minister-president Shimon Peres. 
Alhoewel Kadima nauwelijks over 
een programma en een organisatie 
beschikte en er eigenlijk alleen 
maar een - op het allerlaatste 
ogenblik samengestelde - lijst van 
kandidaten was, leek al vrij snel 
dat de nieuwe partij wel eens de 
grootste zou kunnen worden. 
Ook nadat Sharon op 4 januari 
in coma raakte en niet meer 
persoonlijk leiding aan de cam-
pagne kon geven, waren er nog 
opiniepeilingen die suggereerden 
dat Kadima misschien 40 of meer 
van de 120 zetels in de Knesseth 
zou kunnen behalen. Dat de nieuwe 
lijsttrekker en waarnemend pre-
mier Ehoed Olmert uiteindeljk 28 
zetels verwierf, was dus minder 
verrassend dan werd verwacht. 

Lage opkomst en onvrede 
De echte verrassingen waren eigen-
lijk van andere aard. Allereerst 

dat de opkomst van de kiezers 
met 63,2 procent een absoluut 
dieptepunt vertoonde. Het aandeel 
uitgebrachte stemmen had vanaf 
de eerste verkiezingen van 1949 
steeds geschommeld rond de 
80 procent - en sinds 1973 daar 
net iets onder: 79 procent. Bij de 
verkiezingen van 2003 daalde 
dit aandeel tot 68,3 procent - en 
nu is het nog vijf procent lager. 
Om de (zeer) lage opkomst in 
2006 te verklaren, is geopperd 
dat velen dachten dat anderen 
wel op Kadima zouden stemmen, 
zodat zij zelf niet meer naar de 
stembus hoefden te gaan. Dat is 

mogelijk. Mijn veronderstelling is 
dat al jaren veel kiezers niet meer 
weten wat ze moeten stemmen en 
daarom maar zijn weggebleven 
óf uit impuls hebben gestemd. 
Deze veronderstelling vindt eni-
ge steun in het feit dat bij de 
verkiezingen van 2003 zovelen 
op de anti-religieuze Shinoei 
(Verandering) stemden, die toen 
15 zetels behaalde, maar nu 
geen enkele zetel meer. Nog veel-
zeggender misschien is dat de lijst 
van ‘Gepensioneerden’ Gil (Leef-
tijd) nu in één keer zeven zetels 
behaalde. Deze lijst, aangevoerd 
door de 80-jarige Rafi Eitan - een 
voormalig geheim agent, die in 
1960 Eichmann uit Argentinië 
ontvoerde -, kwam pas twee 
maanden voor de verkiezingen 
tot stand. Behalve grote onze-
kerheid, weerspiegelt de lage 
verkiezingsdeelname, tezamen 
met de opkomst uit het niets van 
lijsten als Kadima en Gil - met 
nauwelijks een organisatie, laat 
staan een uitgewerkt programma 
-, vermoedelijk een breed onge-
noegen bij het electoraat met 
het bestaande politieke bestel. 

Fragmentatie zet door 
Wanneer we de uitslagen van de 
verkiezingen van 2006 aan de hand 
van de hiernaast afgedrukte tabel 
wat meer in detail beschouwen en 
vergelijken met die van voorgaande 
verkiezingen, dan zijn er opvallende 
ontwikkelingen te constateren. 

Allereerst blijkt dat de fragmen-
tatie van de Israëlische politieke 
verhoudingen verder doorzet. Tot 

De recente Israëlische 
verkiezingen zijn in verschil-
lende opzichten verrassend 

te noemen, maar toch anders 
dan verwacht.
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en met de verkiezingen van 1992 
waren er altijd één of twee par-
tijen (de socialistische partij en/of 
Likoed) met minstens 40 zetels 
in de Knesseth. Daarna was dit 
alleen nog maar het geval toen 
na de verkiezingen van 2003 de 
splinterpartij van Russische im-
migranten Israel Ba’aliyah (2 
zetels) opging in Likoed (38 ze-
tels), die samen precies 40 zetels 
innamen. Met de verkiezingen 

van 2006 telt de grootste partij 
(Kadima) nog maar 28 zetels, 
Awoda 19 zetels en komen de 
overige partijen daar aanzienlijk 
onder. Terwijl het ‘linkse blok’ 
van Awoda (en de voorganger 
Ma’arach) tezamen met partijen 
als Meretz en Shinoei  altijd over 
minstens 40 zetels beschikte (en 
vóór 1996 meestal over 50 of meer), 
is dit nu afgebrokkeld tot 23 zetels. 
Ook de ‘rechtse’ Likoed (nu 11 ze-

tels) - die sinds 1977 in nagenoeg 
alle coalities een dominant ele-
ment is geweest - kan met de 
‘geestverwante’ Israel Beitenoe (12 
zetels) zelfs met de gezamenlijke 
religieuze partijen (28 zetels) geen 
meerderheid meer vormen. Anders 
gezegd: de steeds grotere politieke 
versplintering, waardoor de voor-
heen grote partijen zijn geredu-
ceerd tot hooguit middelgrote of 
zelfs kleine partijen, maakt de 
vorming van coalities - en daarmee 
het uitzettten van een nieuwe poli-
tieke koers - steeds moeizamer 
- en dat was altijd al moeizaam 
in de Israëlische politiek. 
De verkiezingen van de laatste tien
jaar weerspiegelen in steeds toe-
nemende mate grote onzekerheid 
over de toekomst onder de Is-
raëlische burgers. Dit heeft natuur-
lijk in de eerste plaats te maken 
met onzekerheid over de relatie 
met de Palestijnen en in verband 
daarmee over de nationale vei-
ligheid en de (definitieve) gren-
zen, waarover dadelijk meer. 
Maar die onzekerheid èn het al 
genoemde ongenoegen hebben 
eveneens te maken met andere 
zaken, met name over de sociale 
(on)zekerheid, de groeiende onge-
lijkheid èn de etnische factor in 
de politiek. Misschien speelden 
deze factoren bij de verkiezingen 
een minstens even grote rol als die 
van de veiligheid en de grenzen. 

Sociaal-economisch beleid ter 
discussie
Het kolossale verlies van Likoed 
(van 40 naar 11 zetels) en de kie-
zersvlucht naar de nieuwe partij 
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Kadima kan vermoedelijk niet 
alleen worden toegeschreven aan 
het compromisloze standpunt van 
Likoed met betrekking tot het 
handhaven van nederzettingen in 
de (bezette) gebieden, maar ook 
aan het sociaal-economische beleid 
van haar lijsttrekker Binyamin 
Netanyahoe. Netanyahoe was niet 
alleen opvolger van Sharon, maar 
als leider van Likoed ook diens voor-
ganger en bovendien voormalig 
minister-president (1996-1999) 
en later - tot zijn aftreden in de 
zomer van 2005 - minister van 
financiën in het tweede kabinet-
Sharon. In de kabinetten waar 
Netanyahoe deel van uitmaakte, 
heeft hij een zwaar stempel ge-
drukt op het sociaal-economisch 

beleid, dat gekenmerkt is door 
‘liberalisering’, ‘privatisering’ en 
het terugschroeven van sociale 
uitkeringen. Zoals ik een vorige 
aflevering in deze serie (no. 20, 
JaGDaF no. 87) heb uiteengezet, 
behoort Israël met de Verenigde 
Staten zo langzamerhand tot de 
Westerse landen met de grootste 
inkomensongelijkheid en de meest 
omvangrijke armoede. Het is de 
zwarte kant van het snelle herstel 
van de Israëlische economie. Een 
van de belangrijke architecten van 
dit sociaal-economische beleid was 
Netanyahoe. In de laatste jaren 
leidde dit tot steeds meer kritiek 
en het zware verlies van Likoed 
kan zeker óók worden gezien als 
een afrekening met het sociaal-eco-
nomisch beleid van Netanyahoe. 
Dat sociaal-economische kwesties 
een rol speelden, blijkt op ver-
schillende wijzen. Zo ontstond uit 
het niets de seniorenlijst Gil, die 
meteen 7 zetels behaalde. Twee 
maanden tevoren had nog niemand 
van deze lijst gehoord, omdat die 
toen nog niet bestond. Kennelijk 
waren er veel ouderen - en, naar 
verluidt, trouwens ook jongeren 
- die zich door verlaging van uit-
keringen steeds meer bedreigd voe-
len en op deze lijst stemden. Het 
is een soort proteststem, die doet 
denken aan de bejaardenlijsten in 
Nederland, die in 1994 tezamen 
in één keer 7 zetels behaalden, 
om daarna weer te verdwijnen. 
Nadat in 2005 Amir Peretz vrij 
onverwacht het leiderschap van 
de socialistische Awoda had ver-
worven, stond deze partij in de 
peilingen duidelijk op verlies. Dat 

Awoda uiteindelijk gelijk bleef, 
heeft vermoedelijk ook te maken 
met het feit dat Peretz sociaal-
economische kwesties weer op de 
agenda plaatste en pleitte voor 
verhoging van uitkeringen en het 
minimumloon. De uit Marokko 
afkomstige immmigrant en voor-
malige vakbondsleider Peretz was 
in ieder geval de eerste leider van 
de socialistische partij die sinds ve-
le decennia het thema van sociale 
ongelijkheid weer tot onderwerp 
van de verkiezingen maakte. 
Ditzelfde geldt voor de religieuze 
partij Shash, die zich ook enigs-
zins herstelde (van 11 zetels in 
2003 tot 13 zetels in 2006), na 
de grote overwinning in 1999 
(17 zetels). Deze partij wordt 
vaak afgeschilderd als ‘ultra 
orthodox’, maar in wezen is het 
vooral een partij van de tweede 
generatie van oriëntaalse (met 
name uit Marokko afkomstige) 
immigranten, die opkomt voor de 
‘underdog’. Ook Shash heeft in de 
verkiezingscampagne aandacht ge-
vraagd voor sociaal-economische 
achterstelling en dat heeft 
kennelijk enig resultaat gehad. 

De etnische factor
Dit sluit aan bij de toenemende 
betekenis van de etnische factor 
in de Israëlische politiek. Sinds 
de jaren tachtig is er sprake van 
de opkomst en een relatief succes 
van etnische partijen. Eerst was 
dat Tami, in 1984 opgevolgd door 
de meer stabiele partij Shash, 
die - zoals gezegd - in 1999 17 
zetels behaalde. Daarna waren 
er ook partijen van immigranten 

Vervolg 'De bevolking van Israël 25': 
De verkiezingen van 2006

Olmert met de schaduw van 
Sharon op de achtergrond.



8 JaG13 mei jaargang 19 nummer 3 DaF 15 ijar jaargang 19 nummer 3 9

uit de voormalige Sovjet-Unie. 
Dit was Israel Ba’aliyah (Israël 
op Immigratie), onder leiding 
van de voormalige refusenik 
Nathan Sharansky, die in 1996 
en 1999 respectievelijk 7 en 6 
zetels berhaalde, maar na de 
verkiezingen van 2003 (2 zetels) 
opging in Likoed. Vervolgens ont-
stond er in 1999 Israel Beitenoe 
(Israël Ons Huis), onder leiding 
van Avigdor Lieberman (vroegere 
kabinetchef van Sharon), die in 
1999 4 zetels behaalde, in 2003 
geen enkele zetel, maar nu in 2006 
terugkeerde met niet minder dan 
12 zetels. In aanmerking nemend 
dat ruim één miljoen van de zeven 
miljoen Israëli’s van Russische af-
komst is en dat een deel van hen 
vermoedelijk trouw is gebleven aan 
Likoed, is dit een niet onbelangrijk 
resultaat. De verkiezingscampagne 
is - vooral door Israel Beitenoe, 
Likoed en Kadima   - ook gevoerd 
met televisiespots en speciale 
pamfletten in de Russische taal. 
Zo langzamerhand speelt de et-
nische factor een meer dan mar-
ginale rol in de Israëlische politiek. 
Al hebben Shash, de Russische 
immigranten en de Arabische 
partijen - waarover dadelijk meer - 
geen volstrekt identieke belangen, 
wel hebben zij tezamen de laatste 
tien jaar (met een ‘dip’ in 2003) 
tussen de 22 en 30 procent van 
de stemmen behaald. Dat is een 
niet onbelangrijk aandeel - zeker 
wanneer men bedenkt dat sinds de 
verkiezingen van 2006 geen enkele 
partij nog meer dan 25 procent van 
het electoraat vertegenwoordigt. 
Men kan zich slechts afvragen 

waarom etnische partijen zich 
pas zo laat hebben gemanifesteerd 
- ondanks een omvangrijke en lang-
durige immigratie, ondanks een 
systeem van volstrekt evenredige 
vertegenwoordiging. Waarom 
ontstond er pas ruim 30 jaar na 
de komst van omvangrijke groe-
pen oriëntaalse immigranten 
een oriëntaalse politieke partij? 
Waarom waren er pas zo’n 15-
20 jaar na het begin van een 
‘nieuwe’ immigratie uit Rusland 
‘Russische’ partijen? Het heeft 
te maken met de sterke nadruk 
op integratie en assimilatie van 
immigranten in de Israëlische 
(publieke) cultuur. Het heeft 
voorts te maken met het systeem 
van ‘cliëntelisme’ (het leveren van 
gunsten in ruil voor stemmen), 
waardoor de ‘oude’, bestaande 
partijen lang nieuwe kiezers aan 
zich hebben weten te binden. 
Het ontstaan van etnische partijen 
heeft vermoedelijk een zekere tijd 
nodig. Hier dringt zich een parallel 
op met Nederland, waar ook pas 
zo’n dertig jaar na het begin van 
meer omvangrijke immigratie van 
allochtonen de etnische factor een 
rol begon te spelen. Dit was bij 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2006 - zij het dat er in Ne-
derland nog nauwelijks sprake 
is van ‘echte’ etnische partijen. 

De Arabische kiezers
Een van de betrekkelijke raadsels 
van de Israëlische politiek is 
waarom Arabische partijen zich 
zo weinig hebben geprofileerd. 
Alhoewel de Arabische bevolking 
inmiddels zo’n 20 procent van de 

totale bevolking uitmaakt, hebben 
de Arabische partijen (Verenigde 
Arabische Lijst en Balad) tezamen 
met Chadash nooit meer dan 
hooguit 10 zetels ingenomen 
- en nu dus 11. Chadash is 
overigens vanoudsher een ‘ge-
mengde’ partij van Arabieren 
en Joden, voortgekomen uit de 
vroegere Communistische Partij. 
Dat Arabische partijen zo’n ge-
ringe rol spelen, heeft allereerst 
te maken met de omstandigheid 
dat de Arabische bevolking een 
veel jongere leeftijdsopbouw kent, 
waardoor er relatief minder Ara-
bische kiezers zijn, die bovendien 
een veel lagere opkomst vertonen 
- bij vorige verkiezingen minder 
dan 50 procent. Voorts heeft een 
rol gespeeld dat een deel van 
de Arabische kiezers lang op 
‘zionistische’ partijen - dit wil 
zeggen Joodse - partijen heeft 
gestemd. Dit werkte via het 
eerder genoemde ‘cliëntelisme’. 
Men mag aannemen dat dit de 
laatste tijd minder voorkomt, 
alhoewel nog steeds enkele ‘zio-
nistische’ partijen Knesseth-leden 
van Arabische huize hebben. 
Echter ook de Arabische kiezers 
zijn ‘mondiger’ en vooral meer 
Palestijns-nationalistisch gewor-
den. Toch zijn zij in bepaalde op-
zichten nog steeds meer op Israël 
georiënteerd dan op de Palestijnse 
bevolking in de ‘gebieden’. Dit bleek 
bijvoorbeeld toen onlangs opnieuw 
werd gesuggereerd om bij een 
eventueel vredesakkoord bepaalde 
homogeen Arabische gebieden, die 
nu binnen Israël liggen (zoals ‘de 
Driehoek’), deel te laten uitmaken 
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van een toekomstige Palestijnse 
staat. Zulke plannen zijn bij Israë-
lisch-Arabische politici zeer slecht
gevallen. 

Hoe verder?
Sommige commentatoren beweren 
dat de verkiezingen van 2006 nu 
eindelijk duidelijkheid hebben 
verschaft over de kwestie van de 
definitieve grenzen. Dit valt nog 
te bezien. Hooguit drie partijen 
(Kadima, Awoda en Meretz) zijn 
echt voorstander van eenzijdige 
terugtrekking uit (een deel van) 
de Palestijnse gebieden. Zij hebben 
tezamen 51 zetels in het parlement. 
Echter tenminste drie partijen zijn 
mordicus tegen enige vorm van 
terugtrekking: Israel Beitenoe, 
Likoed en de combinatie Nationale 
Unie/Nationaal Religieuze Partij. 
Zij worden vertegenwoordigd 
door 32 afgevaardigden. Van de 
overige partijen is niet duidelijk 
hoe zij tegenover eventuele een-
zijdige terugtrekking staan. 
Slechts van de Arabische partijen 
(tezamen 11 zetels) kan men ver-
onderstellen dat ze hier ‘gedoog-
steun’ aan zullen geven.  
We hebben het dan echter nog niet 
over de vraag hoe dit internatio-
naal zal vallen en al helemaal niet
of de Palestijnse Autoriteit zal in-
stemmen met eenzijdige terugtrek-
king en de constructie van een ‘vei-
ligheidshek/muur’. Dat zal zeker
niet het geval zijn. In welke  sa-
menstelling dan ook, de Palestijnse 
Autoriteit zal terugtrekking eisen
uit alle in 1967 bezette gebieden, 
waarborgen voor Oost-Jeruzalem 
als ‘Palestijnse hoofdstad’ en  ver-

moedelijk ook ‘recht op terug-
keer’ voor in 1948-49 gevluchte
Palestijnen naar hun oor-
spronkelijke woonplaatsen binnen 
Israël zelf. Wanneer Chamash 
aan de macht blijft, zal het 
allemaal nog veel gecompliceerder 
worden. Want deze partij streeft 
op termijn niet eens naar een ‘bi-
nationale staat’ van Arabieren en 
Joden, maar naar een homogeen 
Arabische-Moslimstaat in het ge-
hele voormalige Mandaatsgebied, 
waar helemaal geen plaats meer
is voor Joden. 
Misschien wordt de soep niet 
zo heet gegeten. Maar de rela-
ties met een toekomstige Pales-
tijnse staat zullen nog veel com-
plicaties en haast onoplosbare 
problemen opleveren. Het is 
volstrekt onduidelijk hoe Israëli-
sche partijen hierop zullen 
reageren - zeker een nieuwe ‘mid-
denpartij’ als Kadima, met nog 
nauwelijks uitgekristaliseerde 
ideeën over deze kwesties. 
De enige conclusie die valt te trek-
ken, is dat er voorlopig verder zal 
worden gegaan met ‘doormodderen’, 
zoals dit al decennia lang het geval 
is. Wanneer Kadima en Awoda een 
coalitie gaan vormen - hetgeen het 
meest voor de hand ligt -, zullen er 
andere partners moeten worden 
gezocht. Dit zouden wel eens de 
‘Seniorenlijst’ en één of meer 
religieuze partijen - met name 
Shash - kunnen zijn, die mogelijk 
niet al te veel bezwaar maken 
tegen verdere (gedeeltelijke) 
eenzijdige terugtrekking, al-
hoewel dat allerminst zeker is. 
Dit betekent tegelijkertijd dat 

sociaal-economische kwesties 
een grote(re) rol zullen spelen. 
Awoda schijnt al de portefeuille 
van financiën te hebben geclaimd 
in een eventuele coalitie. Wanneer 
de ‘senioren’ en Shash ook zouden 
toetreden, hebben die ongetwijfeld 
eveneens eisen met betrekking tot 
herstel van sociale achterstand. 
Misschien zou het niet zo slecht 
zijn wanneer vragen over verdere 
terugtrekking en definitieve 
grenzen voorlopig op een laag pit-
je worden geplaatst en eerst aan-
dacht wordt geschonken aan het
reduceren van sociaal-econo-
mische achterstanden. Daar  heb-
ben voorgaande coalities de afge-
lopen decennia bitter weinig aan
gedaan. Maar of het echt zo zal
lopen, weet nog niemand. 

Vervolg 'De bevolking van Israël 25': 
De verkiezingen van 2006
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In verband met het overlijden  van
Ida Vos z.l. op 3 april, leek het ons
gepast een van haar gedichten,
met een illustratie van  Chaja 
Polak, op te nemen. 

op die paddestoel
zie ik een toverfee, maar
zij ziet mij niet

draadloos verbonden
zijn wij, tenzij gedachten
draden uitzenden

leg beide handen
in mijn beide handen, wij
beiden vier handen

uit: Miniaturen, 1980

Ida Vos z.l.
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Joodse Groningers van Weleer
Samuël van Gelder 1881 - 1961

door René S. de Vries
Mijn grootvader Samuël van Gelder 
heeft bij mij een onvergetelijke in-
druk achtergelaten. 
Een herinnering uit 1938 staat
als met een stalen pen in mijn
hersenen gegrift. 
  
Op ooghoogte zie ik de grijze wol-
len handschoen van mijn opa heen
en weer gaan. Er zit een onmis-
kenbaar  klein stopje op het uit-
einde van de rechter ringvinger. 
Het is netjes gedaan, maar de 
kleur van het stopje is duidelijk 
iets donkerder dan de kleur 
van de handschoen. Het is Sjab-
besmorgen en we lopen in de Fol-
kingestraat aan de oostzijde in de
richting van de Vismarkt. 
Deze handschoenen waren wel de-
gelijk in een winkel gekocht. Ze 
waren duur en er ging een zekere 
status van uit. Dat was dan ook 
de reden dat hij er altijd maar één 
droeg. Meestal was de rechterhand 
bedekt, terwijl de linker in de zak
van zijn zwarte winterjas bivak-
keerde. “Opa” vroeg ik hem eens
“Waarom draag je altijd maar
één handschoen?”. 
“Snap je dat niet ?” Sprak hij  ver-
wijtend.  ”Als  je maar één draagt,
dan slijt er ook maar één". 
Ook liep hij op een wat moeilijk 
te omschrijven wijze.  Misschien 
komt het woord “eigenaardig” 
hier, alhoewel weinigzeggend, nog
het dichtste bij. Later, wat ouder
geworden, heeft hij me de details 
verteld en werd het me pas duide-
lijk.  
Deze manier van lopen verklaarde 
hij, gaf minder slijtage van zolen 
en hakken. Ook dit was een zui-

nigheidsmaatregel. Niet dat ze 
arm waren, integendeel, ze waren 
gezien tegen de achtergrond 
van hun tijd redelijk welvarend. 
Het zuinigheidspatroon echter was 
wel in de arme tijd ontstaan en 
had die tijd overleefd en was niet 
meer weg te denken. Er waren ver-
halen uit die periode, zij het wat 
spaarzaam, fragmentarisch en 
terughoudend. Meestal ging het 
over koeien, handel en slachten. 
Hij vertelde wel, dat hij als jongen 
van 12 jaar een koe van Groningen 
naar Delfzijl moest brengen. Dit 
gebeurde dan lopende. Hij deed 
er een volle dag over, bleef bij de 
ontvanger van de koe slapen en 
liep dan de volgende dag weer naar 
Groningen terug. Soms mocht 
hij, als het een goede transactie 
was,  met de snikke (trekschuit) 
terug naar Groningen. We hebben 
het dan over het jaar 1893. 

Als hij thuiskwam maakte zijn 
moeder, Sara Blok, zijn schoenen 
schoon en merkte  dan steevast op 
dat zijn hakken en zolen weer zo 
gesleten waren. Zij op haar beurt 
had dit weer van haar vader die 
vertelde dat hij van Groningen 
naar Brussel gelopen was om 
er te vechten tegen de Belgen. 
“Kun je niet anders lopen ?” ver-
weet ze hem dan, “nieuwe hak-
ken en zolen zijn erg duur”.
Op een gegeven moment vond 
hij een methode waarbij volgens 
hem de hakken en de zolen, spe-
ciaal de hakken, minder aan
slijtage onderhevig waren. 
De normale afwikkeling van de 
voet, waarbij eerst de hak, de voet-
zool en als laatste het teenstuk 
de grond raakte, veranderde hij 
in ‘‘Voetzool en hak in éénmaal 
op de grond’’ plaatsen. Het geheel 
hield het midden tussen een statig 
voortschrijden en een soort verlicht 
stampen. De dan optredende 
slijtage werd hierdoor gelijkelijk 
over de gehele oppervlakte van de 
voet verdeeld. Proefondervindelijk 
was hij erachter gekomen dat de
levensduur van de hak met zeker
17% werd verlengd.  
We kwamen net uit sjoel en waren 
op weg naar zijn huis aan de Petrus 
Campersingel waar Oma wachtte 
met de koffie met boterkoek. Vaak
liep hij dan te zingen of te neu-
rieën. We passeerden juist het 
Beth Zekenim toen hij begon te
zingen. Dit keer zong hij: 
Heb je kromme benen,
Pijn of reumatiek,
Ga naar Zeequa henen,
geneest je met muziek.
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Het was een oud liedje zei hij, dat
gezongen werd als Zeequa in 
Groningen kwam. Meestal hield 
hij dan zitting in de Harmonie 
in de Oude Kijk in 't Jatstraat of 
in Café Bierling aan de Hereweg. 
Mensen met een grote diversiteit 
van klachten kwamen voor een 
consult of behandeling naar hem 
toe. Ook dus de gekromden en 
gebochelden. Alles wat krom was 
werd op tafel gelegd en met een 
stevige en goed gerichte beweging 
weer gerecht. Dat dit onduldbare 
pijnen veroorzaakte was wel dui-
delijk. De intentie van de man 
was goed, maar daar hem de ele-
mentaire kennis van anatomie 
ontbrak ging het resultaat niet 
zelden met een fractuur gepaard. 
De patiënten die zich aan deze be-
handeling blootstelden brachten 
dan ook vaak een afgrijselijk gegil 
voort. Om de wachtende personen 
in de aangrenzende wachtkamer 
niet te veel af te schrikken had 
hij een koffergrammofoon met een 
koperen hoorn in zijn spreekkamer 
staan, die krachtige marsmuziek 
voortbracht. Het opwinden van 
de koffergrammofoon was de taak 
van zijn  helper. Dit was een klein 
gebocheld mannetje, Joachim ge-
naamd, die bovendien nog mankte 
ook. Deze had schijnbaar weinig 
vertrouwen in de geneeskunst 
van zijn werkgever. Mogelijk  was
ook dat zijn genezing nog  stam-
de uit de beginfase van de me-
dische loopbaan van zijn brood-
heer, maar helaas vermeldt de 
geschiedenis dit subtiele detail 
niet.  Iedere keer als de muziek 
te weinig tempo kreeg en de 

toonhoogte hieronder te lijden 
had, was hij in de buurt van het 
instrument en wond het weer op. 
Daar hij ook bij het fixatieproces 
van de patiënt betrokken was, 
had hij hier weinig tijd voor en 
nam niet de moeite om de naald 
van de plaat af te halen. Dit ver-
oorzaakte een jankend geluid 
alsof een sirene begon te loeien 
wat dan weer overging in een 
herkenbare melodie. De toon liep 
dan terug naar normaal  en de 
“stars en stripes” schetterden 
weer door de spreekkamer. 

1976: opening
In  januari 1976 werd mij gevraagd 
de afdeling fysiotherapie te ope-
nen in het Bejaardencentrum 
‘Wiemersheerd’  te Loppersum. De
opening zou plaatsvinden op 2 
februari. Verschillende personen 
van aanzien werden benaderd of 
zij bereid  waren om iets te willen 
zeggen bij de opening. Nu is dit 
op zichzelf niet te bestempelen 
als een slechte gewoonte, maar  
het vraagt wel om problemen.  
Immers de openaar ligt doorgaans 
op een geheel andere lijn dan de 
toehoorder welke zich geheel 
onbevangen en open opstelt. 
De gehouden toespraken bij dit 
soort gelegenheden  liggen meestal 
op het niveau van gemeenplaatsen 
welke door stemverheffing en ver-
laging van klank, hieraan enige 
kleur moeten geven  Dit lukt dan 
meestal ook niet; iedereen is dan 
ook blij als de spreker door eerst 
verhoging en verheffing van stem,  
gevolgd door een diepe daling het 
einde van zijn betoog aangeeft. Een 

soms iets te vroeg applaus beloont 
de spreker dan voor zijn moeite. 
Een week lang heb ik me het hoofd 
gebroken over de wijze waarmee 
ik deze mensen rechtstreeks kon 
aanspreken. En toen opeens in 
een vroege ochtendflits herinnerde 
ik me mijn grootvader weer die 
zong en vertelde van Zeequa. 
Toch heb ik nog enige dagen ge-
aarzeld of ik het wel of niet zou 
doen. Mijn zelfkennis strekte zich 
wel zover uit dat de zangkunst 
bij mij niet op een hoog niveau 
stond. Uiteindelijk besloot ik om 
het toch maar te aanvaarden. 
Ik slaagde erin om de zaal 
met een doordringende blik te 
monsteren en begon te zingen: 

Heb je kromme benen,
Pijn of reumatiek,
Ga naar Zeequa henen,
geneest je met muziek.

Bij het woord  ‘benen’ hoorde ik 
reeds een licht gemurmel, bij 
reumatiek een zacht neuriën en 
toen de strofe “Ga naar Zeequa 
henen” ingezet werd, zong de 
hele zaal uit volle borst mee!  
Het was alsof een vonk over-
geslagen was. De mensen rechtten 
hun rug, keken weer alert uit hun 
ogen en leken meteen tien jaar 
jonger. Het werd een ware hap-
pening. Alles wat ik na die tijd 
zei kwam er niet op aan. Ik was 
voor hen de verpersoonlijking van 
Zeequa en zij waren nog jong toen 
Zeequa in de Stad (Groningen) 
kwam. Het was voor mij een on-
vergetelijke ervaring geworden. 
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Ontvangst
De rode loper was uitgelegd, het 
ontvangstcomité inclusief onze 
eigen (JaGDaF) Serge stond 
klaar, de muzikanten die bekende 
en onbekende (Israëlische) 
melodieën speelden en het ge-
roezemoes van veel mensen 
die elkaar, soms na lange tijd, 
terugzagen. Dat alles gaf een fees-
telijke warme sfeer in de sjoel op 
zondagmiddag 26 maart 2006. 

Welkom
Hugo Heijmans opent de vie-
ring waarin hij iedereen wel-
kom heet en de geschiedenis 
van de sjoel memoreert.  
De Joodse Gemeente groeide en op 
deze locatie werd de 1e steen voor 
dit gebouw gelegd door rabbijn 
Hamburger. Het was een bloeiende 
Joodse Gemeente toen de ramp 
van de oorlogsjaren kwam. In de 
donkere jaren was de sjoel o.a. 
een opslagplaats van gevorderde 
radio’s. De afgelopen 100 jaar zijn 
bijzonder. De Joodse Gemeente 
heeft daarin bloei, verwoesting 
en wederopbouw gekend. Vele gene-
raties hebben aan de bloei en
wederopbouw gewerkt. 
Hij wenst iedereen  een goede 
middag toe. 

Chazzan met historie!
Chazzan op deze middag is 
Oded Peles, die speciaal voor 
de dienst uit Israël is gekomen. 
Bijzonder is dat hij de achter-
achter-achterkleinzoon is van 
Juda Izak Vleeschhouwer, die 
100 jaar geleden de synagoge als 
chazzan inwijdde. Vleeschhouwer 

is dertig jaar chazzan van de 
Joodse Gemeente geweest. Het 
Amsterdams Synagogaal Koor 
o.l.v. dirigent I. Belianko begeleidt 
Oded Peles. Het Amsterdams 
Synagogaal Koor zingt o.a. 
liederen die ook door chazzan 
Vleeschhouwer zijn gezongen.   
Tijdens de dienst voeren 
diverse sprekers het woord. 
Hieronder volgt een greep uit de 
toespraken. Hugo Heijmans die 
als ceremoniemeester optreedt, 
geeft eerst het woord aan rabbijn 
Binyomin Jacobs, hoofdrabbijn 
Interprovinciaal Opperrabbinaat. 

Het woord is aan rabbijn 
Jacobs
Jacobs memoreert dat de heer 
en mevrouw Grunewald, die hier 
vanmiddag aanwezig zijn, na de 
oorlog de eerste choepa hadden 
in sjoel. Met veel inspanning is 
de Joodse Gemeente in stand 
gehouden. Wat zou Krammer 
(voorganger na de Tweede We-
reldoorlog) trots zijn, en ook 
Manuel Menco die vele jaren 
voorzitter en het kloppend hart 
van deze gemeente is geweest. 

Jacobs vertelt dat hij van een 
joodse jongen een e-mail kreeg 
met de vraag waarom Joden zich 
zo met futiliteiten bezighouden. 
Het gaat toch om de grote lijnen, 
meldde de jongen. Ik mailde hem 
terug met een antwoord, maar 
kreeg van hem weer een e-mail 
waarin hij vroeg waarom hij geen 
antwoord kreeg. Hij wist het wel: 
zijn vraag was zo sterk dat ik 
hierop geen antwoord had. Het 

bleek dat ik in zijn e-mailadres 
een ‘punt’ had vergeten. Een 
klein detail, een futiliteit! 

Groningen is klein. Een stipje op 
de grote Joodse kaart, maar ook 
een klein schroefje mag niet in de 
grote machine ontbreken. De sjoel 
is als gebouw groot, misschien 
te groot, maar de inhoud leeft. 
Jacobs en zijn echtgenote komen 
graag voor een oversjabbat naar 
Groningen. Eén weekend herinnert 
hij zich. Alles moest volgens het 
boekje. Wat een spanning en 
inzet bracht hun komst teweeg 
en uitgerekend op sjabbat sloegen 
letterlijk de stoppen door in sjoel.
Maar alles komt steeds weer goed 
door de bezieling, betrokkenheid, 
nesjomme. Jacobs zegt trots te 
zijn op de gemeente in Groningen. 
Hij sluit af met: wij missen 
onze dierbaren waarvan wij de 
meesten al niet meer kennen. 
Wij zullen ze nimmer vergeten. 

Heijmans geeft het woord aan  
Bep Koster, voorzitter van de 
Joodse Gemeente Groningen. 

Onze voorzitter: Bep Koster
Bep heet iedereen hartelijk 
welkom namens de Joodse Ge-
meente op deze bijzondere dag. 
Velen hebben een verre reis on-
dernomen om hier te zijn. Er gaat 
niets boven Joods Groningen. 
Het is niet alleen 100 jaar geleden 
dat dit gebouw is gesticht, maar 
ook is het 250 jaar geleden dat 
de synagoge is ingewijd. En 
het is 25 jaar geleden dat deze 
sjoel (opnieuw) is ingewijd. 

Viering 100 jaar synagoge Folkingestraat
door Anneke van Rhijn
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Het bestuur realiseert zich dat 
het een moedige beslissing was 
om 25 jaar geleden het gebouw 
weer te betrekken. Bijna niemand 
hield het voor mogelijk dat de 
Joodse Gemeente kon bestaan. 
Het bestuur heeft soms de angst 
dat de Joodse Gemeente te klein 
wordt om voort te bestaan en 
breekt zich het hoofd hierover. 
Maar steeds blijkt dat er weer 
mogelijkheden zijn en we het nog 
steeds weer redden, zegt Bep.  

Bep memoreert dat vóór 1940 300 
mensen in sjoel waren op sjabbat, 
nu zijn het er soms 30 en met de 
feestdagen 70 en heel soms 90. De 
sjoel heeft een tweeledig karakter: 
de herdenking van dierbaren die 

er niet meer zijn èn dat wij er nog 
zijn en ons Jodendom religieus en 
sociaal cultureel kunnen beleven. 

Zij spreekt haar dank uit aan 
de Stichting Folkingestraat Sy-
nagoge. Deze Stichting pleegt 
veel inspanningen voor de ex-
ploitatie en het onderhoud. Een 
niet altijd gemakkelijke taak.  
Bep richt zich met een woord 
van dank aan Oded Peles die 
speciaal uit Israël is gekomen 
om deze dienst te leiden.  
Het bestuur probeert tradities 
in ere te houden, maar wel met 
de blik op de toekomst gericht.
Zij spreekt de wens uit dat onze 
achterkleinkinderen bij het 200-
jarig bestaan van de sjoel in vrijheid 

het Jodendom kunnen beleven. 

Jacques Wallage
Heijmans geeft het woord  aan
Jacques Wallage, burgemeester
van Groningen. 
Wallage memoreert dat het vanaf 
de Middeleeuwen niet vanzelf is 
gegaan. Beperkingen op beroepen, 
uitoefenen van geloof, wisselend 
wel en geen rechten, in Groningen 
grote standsverschillen. Door 
onderzoek is het steeds beter be-
kend wat de joodse inwoners van 
deze stad is overkomen. Na de 
oorlog werden de overlevenden 
niet met open armen ontvangen, 
maar geconfronteerd met een kil-
le formele opstelling, botheid, for-
malisme en hardheid; in bewaring 

Bep Koster en Oded Peles
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gegeven goederen werden niet 
teruggeven. In dit klimaat moest 
een ieder met de schaduw van de 
oorlog weer een bestaan opbouwen.  
Niemand zat op restauratie van 
de synagoge te wachten. Het is 
een heroïsche daad dat men niet 
bij de pakken neer ging zitten. 
Dit gebouw staat in het teken van 
menselijke solidariteit, respect  
voor anderen en andermans geloof.  

De heer B. Blog
Daarna komt de heer B. Blog, 
voorzitter van het Nederlands-
Israëlitisch Kerkgenootschap aan
het woord. 
Blog vindt het een grote eer op 
deze bijzondere bijeenkomst te 
mogen spreken. 25 jaar geleden 
is een stap gezet die getuigt 
van visie, wilskracht en door-
zettingsvermogen. Groningen 
heeft belangrijke personen 
voortgebracht. Oded Peles, de 
achter-achter-achterkleinzoon 
van Vleesschhouwer is hier, 
denk aan Oppenheimer, aanvan-
kelijk gemeentesecretaris in 
Groningen heeft het tot lid van 
de Raad van State gebracht. Hij 
werd Commandeur in de orde 
van de Nederlandse Leeuw. 
Blog is zijn carrière in 
Groningen begonnen. Groningen 
is een toonbeeld van doorzet-
tingsvermogen. Leden en bestuur 
van toen slaagden erin, naast 
een gezin, de gemeente weer op 
te bouwen. Bijdragen werden ook 
geleverd aan de opbouw van Israël. 
De Gemeente verdient bijzondere 
waardering. Met weemoed denkt 
hij aan Manuel Menco die vele 

functies heeft gehad en een voor-
beeld voor hem zelf is geweest.
Veel Groningers spannen zich 
in om de herinnering levend te 
houden, op www.joods.nl zijn vele 
Groninger sites. Er is heel veel 
documentatie beschikbaar. In 
geen andere provincie is dat zo. 
Blog brengt de gelukwensen 
van het NIK over. Aan de deur-
post van de sjoel ontbreekt een 
mezoeza. Die mezoeza biedt hij 
aan als cadeau van het NIK. 

Cees Kreb
Mr C. Kreb, voorzitter van de 
Stichting Folkingestraat  Synago-
ge neemt het woord. 
Hij zegt dat de Stichting altijd ple-
zier heeft gehad aan ruimte geven 
aan groei en bloei van de Joodse 
Gemeente. Hij herinnert zich de 
discussie in 1977 nog over het ge-
bouw in de gemeente Groningen. 
Hij constateert dat het gebouw de 
waarde heeft teruggekregen en 
heeft behouden.De sjoel is sinds 
de herinwijding de vertrouwde 
sjoel van de Joodse Gemeente. De 
Stichting zorgt verder ook voor de 
functie van een cultureel platform. 
Deze functie is sterk bevorderd 
onder het motto: er staat een 
sjoel in de Folkingestraat. Er 
zijn veel exposities geweest: 
Chagall, de Ploeg. Vele koren 
willen graag optreden, mede 
vanwege de goede akoestiek.  
Hij spreekt de wens uit: dat nog 
vele goede jaren gegund zijn. 

Wallage heeft nog iets te 
melden...
Wallage neemt nog eens het woord

Vervolg 'Viering 100 jaar synagoge Folkingestraat'

nu namens de  Gemeente Gro-
ningen. 
Het is mede te danken aan de 
Stichting Folkingestraat Syna-
goge dat de synagoge een bij-
zondere plek is in de stad. De 
Stichting heeft gevoel voor historie 
en voor passende activiteiten. Aan 
de Stichting wordt de erepenning 
van de stad Groningen toegekend. 
De penning zal tijdens een 
speciale bijeenkomst op het 
stadhuis worden uitgereikt. 
Kreb zegt dat hij overdonderd is 
en hij zich verheugd op de bijeen-
komst.  

Heijmans sluit de dienst. 
Daarna is er een geanimeerde 
receptie met heerlijke broodjes, 
hapjes, vruchten en vruchtensap-
pen, koffie, thee en croissantjes.  
Ook de cateraar verdient een 
pluim! En de muziek van het Car-
mel Duo zorgde voor veel sfeer. 
Tijdens de receptie wordt de
mezoeza aan de deurpost ge-
spijkerd. 

Hulde aan het bestuur van de JGG 
en alle organisatoren voor deze 
waardige viering van 100 jaar sjoel!
En de bladwijzer in de Orde van 
Dienst is een fraaie tastbare
herinnering. Evenals een speciale
witte keppel voor alle heren met
N.I.G. Groningen erop. 
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Op zondag 26 maart lag de rode 
loper uit in de Folkingestraat, 
en de grote deuren van de sjoel 
stonden wijd open. Binnen 
werden de jassen van de geno-
digden aangenomen. Er klonk 
vrolijke muziek, en er was kof-
fie en thee en lekkere koek. 
Nadat iedereen zijn of haar plaats 
in sjoel had opgezocht, opende de 
ceremoniemeester prof.dr.H. Heij-
mans de middag. Hij legde uit 
dat aan het middaggebed de heer
O. Peles  als chazan mee  zou wer-
ken. Hij was voor deze gelegenheid 
speciaal uit Israël gekomen.  Het

Feestelijke viering van 100 jarige sjoel in Groningen
door Iet Schabbing, Leeuwarden

bijzondere was dat hij de melo-
dieën, die zijn overgrootvader 
voor de opening van de sjoel had 
gecomponeerd nu zou zingen. Ik 
heb van deze dienst, waaraan ook 
het Amsterdams Synagogaal Koor 
meewerkte geweldig genoten. Het 
enige minpuntje was, dat je op de 
vrouwengalerij zo ver van alles 
bent. Van alle toespraken wil ik, 
zonder de andere sprekers tekort te 
doen, alleen die van burgemeester 
Wallage even noemen. Hij ver-
telde zeer bewogen hoe hij vroeger 
met zijn ouders deze sjoel bezocht.  
Na de prachtige dienst volgde een

heel gezellige receptie met veel
lekkernijen. Ik dank het bestuur 
van de Joodse Gemeente Gro-
ningen heel hartelijk voor de ge-
weldige middag die ik mee mocht 
maken, en die heel veel werk moet 
hebben gekost. En ik wens de 
Joodse Gemeente nog vele jaren. 

Generale repetitie van het Amsterdams Synagogaal Koor met Oded Peles
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Rond 1900 telde Groningen ruim 
65.000 inwoners, een kleine
2000 daarvan waren Joden. Deze 
imposante sjoel onderstreepte de
betekenis van deze grote minder-
heid. Wie in Pinkas, de geschie-
denis van de joodse gemeenschap 
in Nederland, Groningen nazoekt 
vindt vele bladzijden. Maar voor-
al valt op hoezeer het patroon van
inburgering hier dezelfde kenmer-
ken vertoont als in de rest van 
ons land. Vanaf het eind van de 
middeleeuwen is het nooit vanzelf 
gegaan. Perioden van relatieve 
vrijheid werden afgewisseld met 
beperkingen. Beperkingen die 
vooral golden voor het uitoefenen 
van bepaalde functies, de toegang 
tot de gilden, de vrijheid ook om 
wel of geen godsdienstoefeningen 
te houden. Zo gaf het gemeentebe-
stuur van Groningen in 1661 
wel toestemming aan een aantal 
Portugese Joden uit Amsterdam 
zich in Groningen te vestigen, 
maar een synagoge mochten ze
niet oprichten. In de jaren daarna
kwamen niet zozeer de Amster-
damse Portugezen, alswel enkele 
Joden uit de Duitse Staten. 
Synagogediensten hielden ze bij 
iemand thuis. In 1691 werd ook 
dat verboden. Het duurde tot de 
achttiende eeuw voordat in de
Poelestraat met toestemming van 
het stadsbestuur godsdienstoefe-
ningen plaats mochten vinden.
Uiteindelijk kwamen er begraaf-
plaatsen en een synagoge, in 
1756, in de kleine Folkingestraat, 
die in de volksmond meteen ‘Jo-
densteeg’ werd genoemd…

De geschiedenis van de joodse 
gemeenschap van voor de Tweede 
Wereldoorlog is die van een mi-
crosamenleving die groot genoeg
was om alle dimensies van een 
echte gemeenschap te hebben. Er 
was net als in de rest van de
samenleving een groot standsver-
schil, een straatarm proletariaat, 
een grote groep middenstanders, 
die overigens hard moesten sap-
pelen voor hun bestaan, maar ook
een bovenlaag, die gestudeerd 
had en belangrijke maatschappe-
lijke posities innam. Die gemeen-
schap omvatte de sinaasappelver-
koper, die als bijnaam ‘plak aan 
de wand’ had, omdat het er thuis 
niet echt schoon was. En sjofele 
mannetjes achter de voddenkar. 
Maar ook industriëlen, artsen 
en advocaten en een enkele ge-
leerde van nationale, of zelfs 
wereldfaam. En zoals overal, er
waren forse verschillen van me-
ning, van politieke opvatting 
en van geloofsbeleving. 
Afsplitsingen waren niet alleen 
in de protestantse kerken aan de 
orde van de dag, de Joden konden 
er ook wat van. En uiteindelijk 
namen ook Joden gewoon deel 
aan de Groningse gemeenschap. 
Hoewel gewoon? Toen mijn eni-
ge Joodse voorganger in het 
dagelijks bestuur van onze stad,
wethouder Catz, aan de toenma-
lige burgemeester Bosch Ridder 
van Rosenthal vroeg of hij op het 
Duitse waddeneiland Nordenay 
een goede vakantie had gehad 
antwoordde deze: Ja, maar er 
waren wel veel… Joden wilde hij 

zeggen. Waarop wethouder Catz 
zei: “Rosenthal’s burgemeester?”

In tijden waarin de druk van bui-
ten verminderde, nam de assimi-
latie toe. Voelden mensen de vrij-
heid hun joodse identiteit zelf te 
definiëren, meer of minder zio-
nistisch te zijn, meer of minder 
orthodox joods. Het was een zeer 
geschakeerde gemeenschap. 
Tot al die nuances wegvielen en 
de nazi’s gingen bepalen wie jood 
was en wat er met hen moest ge-
beuren.
Misschien is dat voor de mensen, 
zoals ik, die het niet zelf hebben 
meegemaakt, nog wel het moei-
lijkst invoelbaar: hoe in het zicht
van de vernietiging de gewone
kenmerken van die bijzondere 
gemeenschap werden gelijkge-
schakeld, uiteindelijk telde
slechts het aantal joodse groot-
ouders. 

Als we vandaag stilstaan bij hon-
derd jaar synagoge dan moeten 
we proberen die sjoel weer terug 
te zien temidden van die leven-
dige gemeenschap. Mijn groot-
vader zong er in het koor. Hij 
hoefde, als hij ging zingen, alleen 
maar de Folkingestraat schuin 
over te steken, want daar had hij 
zijn slagerij. 
Mijn ouders zijn hier in deze sjoel 
in de jaren dertig getrouwd. Er 
zijn geen foto’s bewaard gebleven. 
Hoeveel zullen ze gemerkt hebben 
van de omwenteling die al in 
Duitsland gaande was? Hoezeer 
werden ze geraakt door de uiterst 
terughoudende manier waarop 

Toespraak van Jacques Wallage, burgemeester van Groningen over 100 jaar sjoel, 
tijdens de herdenking van de Ned.-Israëlitische Gemeente Groningen

op zondag 26 maart 2006
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Nederland bereid was Duitse jood-
se vluchtelingen op te nemen? 
In feite sloot zich langzaam het
net om hen heen. Van vooroorlog-
se pesterijen en ook wel regel-
rechte discriminatie, naar een
geslepen, stap voor stap uitge-
voerd isolement onder de Duitse 
bezetter. 
En terwijl hier, rondom dit ge-
bouw de jodenbuurt leeggehaald 
werd, stond daar deze sjoel, uit-
eindelijk praktisch zonder Joden.
Het handjevol dat kon onderdui-
ken overleefde, als zij tenminste 
niet verraden werden. 
Het wel en wee van dit gebouw is
inmiddels goed en eerlijk beschre-
ven. En we krijgen door steeds 
nieuw onderzoek een steeds beter 
beeld van wat de joodse inwoners 
van deze stad is overkomen. 

Laat me daarom vandaag aan-
dacht schenken aan een veel 
minder vaak beschreven werke-
lijkheid. De terugkeer - na de 
oorlog - van de generatie van mijn 
ouders, hun naasten uitgemoord, 
hun bezittingen gestolen, hun hui-
zen door anderen bewoond. 
In een samenleving, die met de
feiten van de genocide geen raad
wist, die de beelden van de bevrij-
de kampen niet kon plaatsen en
die van de weeromstuit dat hand-
jevol overlevenden lang niet altijd 
met open armen ontving. En dan 
druk ik me voorzichtig uit…
De generatiegenoten van mijn 
ouders, ze hebben het allemaal 
wel een keer gehoord, die verbijs-
terende opmerking dat ze hen 
misschien ook maar beter hadden

kunnen vergassen. Of de brutali-
teit waarmee mensen weigerden 
huizen of goederen weer terug te 
geven aan de rechtmatige eige-
naars. De kille, formele manier 
waarop hulp en bijstand na vaak
lang wachten uiteindelijk werd
verstrekt. Nee, de goede uitzonde-
ringen daargelaten – en die 
waren er gelukkig ook – de Ne-
derlandse samenleving heeft zich
die eerste jaren niet van zijn 
meest humane zijde laten zien. 
Michal Citroen, die er een aan-
grijpend boek over schreef, sprak 
over botheid, formalisme en vijan-
digheid. 

Als deze synagoge ergens sym-
bool voor moet staan laat het dan 
zijn voor de generatie van mijn 
ouders, hun onvoorstelbare moed 
om het leven weer ter hand te 
nemen, een gezin te stichten, een 
bestaan op te bouwen, met elke 
dag en elke nacht de schaduw van 
die oorlog over hen heen.
Neemt u het maar van mij aan, 
de meesten van hen zaten niet op 
de restauratie van dit gebouw te 
wachten. Mijn vader, zei als voor-
zitter van deze gemeente: ”Laat 
ze het geld maar aan de levende 
Joden besteden”, hij bedoelde: 
aan Israël.
Nee, zij hadden wel wat anders 
aan hun hoofd. Moesten zij die
vrienden volgen, die naar Israël
vertrokken, omdat zij nooit weer
in een land wilden leven, waar 
Joden als zij zouden worden aan-
gevallen, geen eigen leger zouden 
hebben om zich te verdedigen? 
Hoe konden zij, als zij hier bleven,

assimilatie van hun kinderen 
voorkomen, wanneer de 
gemeenschap waarin zij leefden 
zo klein was en zo weinig 
perspectief leek te bieden? En 
bovenal: hoe konden zij hun 
kinderen de vrolijkheid, de ont-
spanning, de gewone lol van het 
leven bieden, als zijzelf steeds 
opnieuw in die doodlopende steeg 
van verdriet en hernieuwd beleefd 
isolement terecht dreigden te 
komen?

Ik denk vandaag aan die ouders
van ons, naoorlogse kinderen, 
met het grootste respect. Want 
terwijl in deze samenleving 
steeds opnieuw bleek hoe onver-
werkt het verleden eigenlijk was 
en iedere paar jaar hun wonden 
weer werden opengereten, als 
het om de drie van Breda ging, 
of later de twee, de Menten-
affaire, of Aantjes, of de weduwe 
Rost van Tonningen, over 
oorlogsschulden en gestolen 
bezittingen, temidden van grof 
publicitair geweld moesten zij 
proberen hun kinderen op te 
voeden, hen perspectief te bieden, 
een zo normaal mogelijk leven te 
laten leiden. 
Pas nu, nu ik onze kinderen vol-
wassen heb zien worden, besef 
ik welk een heroïsche daad onze 
ouders hebben verricht door niet 
bij de pakken neer te zitten, door 
hun verdriet onze levensvreugde 
niet te laten vernietigen. 
Natuurlijk het was onmogelijk 
ons van dat verdriet te vrijwaren 
en dat hoeft ook niet. Maar ze 
hebben hun best gedaan de draad 
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van het gewone leven weer op 
te pakken. Met hun verhalen, of 
hun zwijgen, met hun anekdotes 
en hun in eigen humor en idioom 
verpakte angst. 

Zoals deze sjoel een periode van 
vóór en van ná de oorlog heeft ge-
kend, zo heeft die oorlog ook hun 
tijd in tweeën gebroken. En het 
is hun omgang met die gebroken 
tijd, die van hen alles heeft ge-
vraagd, die hen tot de mensen 
heeft gemaakt zoals we ze hebben 
gekend.

Als ik als kind voor het Joods 
Nationaal Fonds met honing of 
amandelen langs de leden van de-
ze gemeente ging om geld op te
halen voor Israël, dan belde je el-

ke keer aan bij een levensverhaal, 
bij bijzondere mensen, bij overle-
venden. En als je voor de humor
of de ironie, voor de melancholie 
of de onmacht maar voldoende 
openstond, dan bood die rond-
gang langs de adressen op het
papiertje toch ook een vertrouwd-
heid, die geen andere gemeente
te bieden had. Daar was  steeds
die overbrugging van de nacht-
merrie die ze hadden doorge-
maakt naar het gewone leven 
van alle dag. Dan ontroerde bij-
voorbeeld de uitspraak van de 
grootvader van Frits Grünewald 
ons als hij tegen mijn moeder zei: 
”Wilst wel glauben Frau Wallage, 
das ich gar kein duuts meer kan 
verstehen…” 
In de slagschaduw van dit uitein-

delijk gerestaureerde gebouw 
heeft de generatie van mijn ou-
ders zich staande gehouden door 
hun identiteit weer verbinding 
te laten zoeken met de wortels 
van hun bestaan. En ook als dat 
geen religie was, maar cultuur, 
geschiedenis, lotsverbondenheid, 
dan wisten zij waar zij naar toe 
moesten omdat zij wisten waar zij 
vandaan kwamen. 
Zo voedden zij ons op in toleran-
tie, omdat zij wisten wat intole-
rantie kon aanrichten. Dan wil-
den zij dat wij respectvol omgin-
gen met andermans geloof, omdat 
zij hadden meegemaakt wat er 
gebeurt als mensen om hun ge-
loof, of hun uiterlijk, of hun taal 
werden bespot en vernederd. En 
dan leerden zij ons dat wij ons

Vervolg 'Toespraak van Jacques Wallage, burgemeester van Groningen
over 100 jaar sjoel'

Jacques Wallage en Oded Peles
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het lot van de ander moeten aan-
trekken omdat zij meegemaakt 
hadden wat er kan gebeuren als 
je mensen aan hun lot overlaat. 

Ik ben blij dat zij de kille verhar-
ding van de Nederlandse samen-
leving de afgelopen jaren niet 
mee hebben hoeven maken. 
Want ik weet precies wat voor 
associaties dat bij hen zou hebben 
opgeroepen.

Tijdens het laatste bezoek aan 
Israël dat ik met mijn moeder 
bracht vertelde een met ons mee-
liftende Israëlische soldaat hoe-
veel Palestijnen hij had gedood. 
Mijn moeder luisterde stil en zei 
opeens: ”Vraag hem eens of die 
Palestijnen ook moeders hadden”.

Ik hoop dat dit gebouw de volgen-
de honderd jaar in het teken van
menselijke solidariteit mag 
staan, van respect voor anders-
denkenden, van het recht op een 
eigen identiteit, van anders te 
zijn en toch gelijkwaardig. 

Nawoord
Sprak ik zojuist misschien iets 
meer als de zoon van mijn ouders 
dan als de burgemeester van de-
ze stad, staat u me toe tot slot 
namens het gemeentebestuur nog 
enkele opmerkingen te maken.

De sjoel heeft sinds de restauratie 
weer een bijzondere plek in onze
stad ingenomen. Ik doe niemand,
ook niet de Joodse gemeente, te-
kort als ik zeg dat dat in belang-

rijke mate is te danken aan het
bestuur van de Stichting Folkin-
gestraat Synagoge. Sommige le-
den van dat bestuur zorgen er al 
meer dan vijfentwintig jaar voor 
dat hier passende activiteiten 
plaatsvinden, die het karakter 
van de sjoel recht doen, aandacht 
voor de geschiedenis vragen 
en de culturele actualiteit niet 
schuwen. Het gemeentebestuur 
wil die inspanningen vandaag

graag eren, die inzet onderstre-
pen. Daarom hebben wij besloten 
de erepenning van de stad Gro-
ningen toe te kennen aan de
Stichting Folkingestraat Synago-
ge. Het is de eerste keer dat deze 
onderscheiding niet aan een 
persoon maar aan een instituut 
wordt toegekend. Ik verheug mij 
erop de penning uit te reiken op 
een speciale bijeenkomst op het 
stadhuis. 

Lika Tov, grafiek
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Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Melk in de vensterbank wordt 
yoghurt en die yoghurt wordt 
witte romige kaas en het wit 
symboliseert de puurheid van 
de Tora – kortom Sjawoe’ot. 

Binnenkort is het Sjawoe’ot, om 
precies te zijn op 6 en 7 Siewan 
(2 en 3 juni), de derde maand 
van het Joodse jaar. Zeven we-
ken na Pesach, na de Omer 
van 49 dagen (zie het artikel 
van rabbijn Evers op blz. 3). 
Ik heb het al vaker vermeld – het 
valt niet mee na bijna 20 jaar nog 
iets nieuws te verzinnen. Ieder 
jaar opnieuw wordt het immers 
gelukkig opnieuw Sjawoe’ot.  

Om weer eens iets anders te 
bedenken, gaan dan onwil-
lekeurig mijn gedachten (en her-
inneringen) terug naar vroeger. 
Naar wat er bij ons thuis met 
Sjawoe’ot zoal plaatsvond. Ja, de
yoghurt, natuurlijk. Met Sjawoe’ot 
worden er zuivelproducten gege-
ten, om diverse redenen, daar
ga ik nu verder niet op in. 
Mijn moeder had dan ver-
schillende flessen yoghurt in 
wording in de vensterbank van 
de keuken staan. Daar stonden 
ze precies goed, legde ze uit – een 
beetje namiddagzon op de flessen 
die ‘besmet’ of ‘geënt’ waren 

met een yoghurtplantje van een 
bekertje yoghurt uit de winkel. 
Gewoon een fles volle melk (al 
die halfvolle en light producten 
waren er uiteraard nog niet) en 
daar deed je een beetje yoghurt 
uit een potje uit de winkel in. De 
flessen werden, meen ik, afgedekt 
en dan een dag of wat wachten 
en alle melk was veranderd 
in yoghurt, wel wat vlokkerig, 
maar zeuren was er niet bij. 
Ongetwijfeld zullen er toen ook 
(ik heb het nu over eind jaren 
veertig en de jaren vijftig van 
de vorige eeuw) kwarktaarten 
hebben bestaan, maar mijn 
moeder maakte andere lek-
kernijen van die yoghurt. 
Ze maakte witte kaas. En 
crème caramel, of eierpudding 
(melk, eieren en suiker au 
bain-marie laten stollen); en 
dan hangop of uitgelekte yogh-
urt met de heerlijke verse 
vruchten die er dan altijd zijn. 

Witte kaas – hangop 
Maar die witte kaas, daar gaat 
het hier om. U hoeft van mij 
niet zelf de yoghurt te maken, 
gewoon flessen of bekers volle 
yoghurt kopen. Als u in het bezit 
bent van kaasdoek is dat handig, 
theedoeken zijn ook prima, of een 
oud (schoon) laken in vierkante 
stukken scheuren. Alle soorten 
doek die u gebruikt, ook al zijn 
ze schoon uit de was, even extra 
uitspoelen (de gerechten mogen 
niet de minste smaak van een 
of ander wasmiddel krijgen). 

Het verschil tussen witte kaas en

hangop is dat witte kaas uit-
gelekte yoghurt is en hangop 
oorspronkelijk van doorgelekte 
karnemelk wordt gemaakt. Dit 
is een wijsheid van mijn moeder, 
dus zal het wel zo zijn! Zij had 
natuurlijk jaren in Palestina 
– Brits mandaatgebied van 
vóór 1948 – gewoond waar zij 
veel optrok met onze Arabische 
buren op de Carmel; bovenop de 
Carmel was Haifa toen min of 
meer een gemengd dorp. Denkt 
u niet dat ik me dat herinner, 
dat zijn de familieverhalen en 
waarschijnlijk ook de feiten van 
vroeger. Mijn moeder leerde 
witte-kaas-technieken van de 
Arabische dorpelingen. Misschien 
leerden zij wel boterkoek bakken 
van mijn moeder... ik kan het 
haar helaas niet meer vragen.
Hoe dan ook, we houden 
het deze keer op uitgelekte 
yoghurt, witte kaas dus. 

Werkwijze
U neemt een vergiet, zet hem in 
de gootsteen en spreidt daarin uit 
een vierkante (kaas)doek of welke 
doek u ook maar gaat gebruiken. 
Daarop stort u de inhoud van 
een fles of beker volle yoghurt. U 
knoopt eerst de tegenover elkaar 
liggende punten aan elkaar en daar 
onderdoor de andere twee punten. 
Vervolgens hangt u de doek met 
inhoud aan de keukenkraan
(’s nachts, want overdag heeft u 
die kraan waarschijnlijk dikwijls 
nodig) of buiten aan een kraan 
of in het bad. In ieder geval op 
een plek waar de yoghurt rustig 
kan uitlekken. Hoe langer de 

Wit, Witter, Wit
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yoghurt hangt, hoe dikker en 
steviger de witte kaas wordt. 

Als dessert
Voor een dessert hoeft de ‘witte 
kaas’ niet zo dik te zijn; ongeveer 
6 uur laten uitlekken is dan ze-
ker voldoende. Mengen met verse 
vruchten die er dan volop zijn. 
U kunt de roomachtige witte 
substantie eerst vermengen met
honing (het Land van Melk en 
Honing!).  Of een bedje van de
romige honingcrème in een mooi 
schaaltje en daarop schijfjes man-
go! 
Is er een mooier symbool voor de 
puurheid van nieuw Tora-leven dan 
deze prachtige witte substantie?

Als ‘kaas’ 
Hiervoor laat u de yoghurt min-
stens 12 uur uitlekken – hoe 

langer hoe steviger, zoals ik al 
zei. Om de substantie zo goed 
mogelijk uit de doek te krijgen, 
is het een beetje ‘modderen’. U 
maakt de knopen los en u haalt 
‘het witte’ met een pannenlikker 
of een lepel uit de doek. Hierbij 
geldt: hoe dunner hoe moeilijker. 
Als we kaas maken, kunt u de
dikke en stevige substantie er zo
uitrollen. 
Er zijn vele variaties mogelijk: 
- mengen met groene verse krui-
den, een beetje ui en knoflook,
- mengen met paprikapoeder, een 
klein scheutje sojasaus en fijnge-
hakte bieslook,
- mengen met vers geraspte gem-
ber, een beetje knoflook en een 
beetje sojasaus,
- enzovoort; laat uw fantasie de 
vrije loop.
Een vers (warm) stokbrood of 

Turks brood erbij en een glas 
koele witte wijn en u kunt zich 
met een gerust hart wijden aan 
Sjawoe’ot en aan het boek Ruth. 

Geheugensteuntje
- Chag Mattan Tora betekent let-
terlijk het feest van het geven van 
de Tora op de berg Sinaï. In de sjoel 
worden het Aron Hakodesj en het 
almemmor met bloemen versierd.
- Jom Habikkoeriem is het maai-
feest en Dag der Eerstelingen.  
Op Sjawoe’ot werd vroeger een 
offer gebracht van de nieuwe 
tarwe. Twee broden, gebakken 
van de juist rijp geworden tarwe, 
werden in de Tempel gebracht. 
- Sjawoe’ot (Wekenfeest), de naam 
van het feest, komt natuurlijk van 
het Hebreeuwse woord sjawoea 
(week) en van de 49 dagen – 7 weken 
 – tussen Pesach en Sjawoe’ot. 
Er blijven nog genoeg vragen 
over: wat zijn de vijf andere na-
men voor dit feest dat op zeven 
verschillende manieren genoemd 
wordt in de Tora? Waarom wordt 
het boek Ruth gelezen? Wat zijn 
ook alweer de Sjiv’at Haminiem 
(‘zeven soorten’; Dewariem/
Deuteronomium 26:1-11)? 

Voor dit jaar: gaat u aan de slag
met WIT! 

Twee jonge zuivelwerkers -Ethiopische Joden, nieuw in Israel 
aangekomen- dragen zakken met gefermenteerde melk, de eerste 

fase voordat de melk in witte kaas verandert.



24 JaG13 mei jaargang 19 nummer 3 DaF 15 ijar jaargang 19 nummer 3 25

Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Twee boeken heeft het honderdjarig 
bestaan van de Groninger syna-
goge opgeleverd, een curieuze
zaak. Een inhoudelijke bespre-
king en vergelijking laat ik aan
anderen over. 
Stefan van der Poel 100 jaar 
Folkingestraat-Synagoge
Aan de hand van interviews, foto’s, 
herinneringen en documenten 
komt de geschiedenis van de sy-
nagoge in Groningen tot leven.  
€ 14.50 
Johan van Gelder Het Huis 
van Gronings Israël 
De synagoge en haar ge-
meente van 1906 tot 2006.  
Dit boek is een terugblik op deze 
periode. Het belicht eveneens de 
levens van verschillende  jood-
se Groningers. Een wandeling 
door de oude Joodse  buurt
sluit het geheel af.  
€ 18.00 
In de serie van de De Vey-Mest-
daghstichting is een  belang-
rijk deel verschenen: 
De joodse inwoners van de
stad Groningen en omstreken
1549-1945 en hun begraaf-
plaatsen aldaar, deel II van
1870 tot 1945 .
Met familieoverzichten van de 
joodse families die van 1870 tot
1945 in Groningen, Haren, Hoog-
kerk en Noorddijk woonden.  
Drie banden in een cassette.  
€  95,00 
Alessandro Piperno Met de 
slechtste bedoelingen 
Een opmerkelijke debuutroman, 
die in Italië al maandenlang in 
de bestsellerlijsten staat. Piperno 
schildert een portret van de deels 

joodse, deels katholieke familie 
Sonnino, tegen de achtergrond van 
de tweede helft van de twintigste 
eeuw. Grootvader Bepy heeft 
na het overleven van de Tweede 
Wereldoorlog geen boodschap 
meer aan welke levensovertuiging 
dan ook en houdt zich slechts be-
zig met drank, vrouwen en geld. 
Zijn gedrag brengt de familie op 
de rand van een faillissement. 
Hij is in alles de tegenhanger 
van opa Alfio, streng katholiek, 
bang voor seks en licht hypocriet. 
Kleinzoon Daniël, door wiens 
ogen we de familiegeschiedenis 
volgen, neemt de lezer mee van 
decadente feesten naar hilarische 
begrafenissen, van financiële 
schandalen naar droomvakanties.  
Een rake, ironische en soms 
treurige schets van verholen 
antisemitisme in de hogere 
bourgeois kringen van Rome.  
€  24.90  
Geert Kimpen De kabbalist 
Chaim, een jonge kabbalist uit 
de zestiende eeuw, heeft grote 
dromen. Hij wil de kabbala, 

tot dan een mystieke leer voor 
enkele ingewijden, toegankelijk 
maken voor alle mensen. De in-
zichten wil hij voor het eerst in 
de geschiedenis helder op papier 
zetten. Chaim vindt in Itschak 
Luria de meester die hem alle 
antwoorden op zijn vragen kan 
geven. In ruil daarvoor is Chaim 
bereid alles te doen. Maar dan 
wordt hij hevig verliefd op de 
vrijgevochten dochter van zijn 
leraar. Een meisje dat door haar
vader is voorbestemd om met
een ander te trouwen. Welke 
opdracht is dwingender? Het 
ervaren van de ultieme liefde, 
of het antwoord vinden op 
de vragen van de mensheid? 
Geert Kimpen was gegrepen 
door de raadselachtige levensge-
schiedenis van Chaim Vital, wiens 
boeken nu pas onder een groter pu-
bliek bekend worden. Hij reisde 
naar Israël, Egypte, Amerika, 
Engeland en Frankrijk, en ver-
ruilde vervolgens zijn hectische 
bestaan van theaterregisseur voor
dat van de stilte van de schrijf-
tafel. Het resultaat is het op
ware feiten gebaseerde, inspi-
rerende levensverhaal van 
Chaim Vital: De kabbalist.  
€  16.95 
Jessica Durlacher Arthuro 
d’Alberti 
In Arthuro d’Alberti reconstrueert 
Jessica Durlacher het tragisch ver-
lopen leven van haar grootvader 
Arthuro d’Alberti, operazanger,
die omkwam in Bergen-Belsen. 
€ 16.90 

Illustratie voorkant van het boek 
Met de slechtste bedoelingen.
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

De shekel wordt ‘lid’ van de 
exclusieve valutaclub

De Israëlische shekel wordt ver-
welkomd in de prestigieuze club 
van 15 leidende wereldvaluta’s.  
Zoals vermeldt door de Israëlische 
krant Ma'ariv betekent dit in de 
praktijk dat men de Israëlische 
shekels binnenkort moeiteloos kan 
inwisselen voor andere valuta, 
niet alleen bij banken in Israël, 
maar ook in het buitenland, 
eerst in Londen en daarna in 
andere grote Europese steden 
en later ook in de VS en Azië. 

Dit ‘lidmaatschap’ werd mogelijk 
dankzij de persoonlijke inspan-
ningen van de directeur van 
De Israëlische Bank Stanley 
Fischer. Hij heeft in het verleden 

de post van vice-president van 
de Citybank bekleed; tevens was 
hij directeur van het Wereld Mo-
netair Fonds. Juist dankzij zijn be-
moeiingen heeft de wereldmarkt 
erkend dat de Israëlische eco-
nomie stabiel en bestendig is. 

Volgens de woordvoerder van de 
afdeling internationale valuta van 
De Israëlische Bank Barry Taff 

zal het opnemen van de shekel in 
de elitaire valutaclub de groei van 
internationale investeringen in de 
Israëlische economie stimuleren. 
Ook vermeldde hij dat de omzet 
van de markt voor valutawisseling 
een triljoen dollar per dag 
bedraagt, aldus Israland News. 
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¦ Loeach
voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

Sjoeldiensten
In Leeuwarden worden sjoel-
diensten gehouden in de syna-
goge Slotmakersstraat 16. Wilt 
u informatie over de Joodse Ge-
meente, joodse lessen of over de 
diensten, dan kunt u bellen met 
de heer B. Troostwijk,
tel. 058 2884521.
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 
Gemeente in Drenthe kunt u 
bellen naar mevrouw T. van den 
Hof-Frankenhuis,
tel. 0528 235070.

28 april t/m 30 juli
Universiteitsmuseum Groningen. 
Oude Kijk in 't Jatstraat 7a 
Groningen.
Tentoonstelling 'De Jodenkamp'. 
Centraal staat de unieke 
fotoreportage die fotograaf Robert 
Mulder hiervan heeft gemaakt. 
Zie ook het vorige nummer van 
JaGDaF, waarin een artikel over 
'De Jodenkamp' is opgenomen.
Open: dinsdag t/m zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. 
Toegangsprijs: € 2.50.
info: www.rug.nl/museum of
www.robertmulder.nl (zie onder 
Exhibitions).
14 mei
14.00 uur. Lezing over 
en de bezichtiging van de 
tentoonstelling 'De Jodenkamp' 
in het Universiteitsmuseum, 
Oude Kijk in't Jatstraat 7a te 
Groningen. De lezing wordt 
verzorgd door drs. Han Borg, 
bestuurslid van de Stichting 
Historie Joods Groningen.
21 mei
12.30 uur, voormalige Synagoge, 
Sacramentstraat 19, Leeuwarden. 
Viering Jom Ha'atsmaoet met 
optreden van 'Kochawiem' met 
gezellige Israëlische en Joodse 
muziek. Zaal open 12.00 uur. 

Toegang vrij. De collecte bij de 
uitgang is voor voedselpakketten, 
die in Israël door
vrijwilligers aan noodlijdende  
gezin-
nen worden uitgedeeld. 
Postbanknummer 5018888, 
Onafhankelijkheidsdag Israël, 
Leeuwarden. Info tel.058 2121 
524.
26 mei
Jom Jeroesjalajiem/hereniging 
van Jeruzalem
26 mei
18.30 uur, L.J.G.Noord-
Nederland,
gebouw ’t Centrum, 
Schoterlandseweg 29, 8444 
CP Oudeschoot/Heerenveen. 
Vrijdagavonddienst. Info tel. 06 
227 629 67.
1 juni
begin jomtov 21.35 uur
2 juni
eerste dag Sjawoe'ot/Wekenfeest
begin sjabbat 20.15 uur
3 juni 
tweede dag Wekenfeest/Sjawoe'ot
3 juni
L.J.G. Noord 
Nederland.Landelijke Oneg 
Sjabbat bij L.J.G. Twente. Info tel 
06 227 629 67.
7 juni
20.15 uur, Stadsschouwburg, 
Groningen. Galili Dance.
Info tel. 050 3680 368 of 
www.stadsschouwburg-
groningen.nl.
13 juli
Vastendag 17 Tammoez/ Ta'aniet 
sjewa esser beTamoez
begin vasten 1.47 uur
24 juni
10.30 uur, L.J.G. Noord-Neder-

land, gebouw ’t Centrum, Scho-
terlandseweg 29, 8444 CP 
Oudeschoot/Heerenveen. 
Sjabbatochtenddienst. Info tel. 06 
227 629 67
22 juli
De volgende JaGDaF valt weer 
in uw bus. Iets voor de Loeach: 
graag voor 24 juni per e-mail 
naar ietschabbing@hotmail.com 
of schriftelijk naar bovenstaand 
adres.
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Joodse feest- en treurdagen 5766/2006

5766/2006
16 mei    Lag Ba'omer
26 mei    Jom Jeroesjalajim
2 juni    Sjawoe'ot
3 augustus   9 Aw

5767/2006
23 en 24 september  Rosj Hasjana

Illustratie: H.F.D. Davidson uit Jom Jom, D. Hausdorff
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