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Het zal u waarschijnlijk opvallen dat 
we in dit nummer nogal veel aandacht 
besteden aan de rampspoed de 
Joden aangedaan door de Tweede 
Wereldoorlog. Ook al is het niet 
eind april/begin mei. De toespraak 
van rabbijn Jacobs in Kamp Vught, 
het artikel van Stefan van der Poel 
‘Zwijgers en Vertellers’ evenals 
de bijdrage van Peter Vroege ‘A la 
mémoire des enfants’ verwijzen naar 
deze catastrofe.
Dit is geen toeval. Als nr. 93 van JaG-
DaF verschijnt bevinden we ons in 
de drie weken van rouw – tussen 17 
Tammoez (13 juli) en de negende Av, 
Tisja be’Aw (3 augustus) – gedurende 
welke periode vele rampen het Joodse 
volk troffen, waaronder de verwoes-
ting van de Tempel. 
De verwoesting van Salomons 
Tempel geschiedde in 587 voor de 
gewone jaartelling door de koning van 
Babylon, Nebucadnezar; Jeruzalem 
werd toen ‘bezet’.

Voor het eerst is in Nederland ver-
schenen een Nederlandse de Kitsoer 
van de Sjoelchan Aroech, een com-
pacte Joodse Codex met commentaar 
een bijlagen. Rabbijn Jacobs zal daar 
in het volgende nummer nader op 
ingaan.

De zomer is in volle hevigheid uit-
gebroken en nu – de dag waarop ik 
deze tekst typ – bevinden we ons 
middenin een hittegolf; voor mij beter 
binnen dan buiten.
Het is nauwelijks voor te stellen dat 
als het volgende nummer van JaG-
DaF verschijnt op Rosj Hasjana, de 
zomer dan praktisch voorbij is en 
na alle feestdagen in september en 
oktober het jaar 2006 ook alweer bij-
na afgelopen is. Zo snel gaat de tijd 
voorbij.

Ik hoop dat u allen, ondanks deze 
enigszins overdreven hitte van nu, 
toch volop van de zomer zult genieten, 
in binnen- of buitenland, in de tuin of 
op het balkon.

Ruth Lipschits-de Leeuwe

Model van de 1e tempel in
Jeruzalem, gebouwd door

Koning Salomo
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O.R.T.

door rabbijn S. Evers

“Zou je willen schrijven over 
Rosj Chodesj? En worden er met 
de nieuwe maan gebeden buiten 
gezegd? Zonder maanlicht? Beste-
den vrouwen hier in het bijzonder
aandacht aan?” 

29 of 30 dagen
Een  heleboel vragen die de re-
dactie op me afvuurt. Ik zal mijn 
best doen een antwoord te geven.
Rosj Chodesj betekent het begin 
van de maand. Een joodse maand 
heeft afwisselend 29 of 30 dagen 
en duurt van nieuwe maan tot 
nieuwe maan. Als een maand 30 
dagen heeft dan is de 30e van die 
maand al de eerste dag van Rosj 
Chodesj en is de 1e van de komende 
maand de 2e dag van Rosj Chodesj. 
Heeft de aflopende maand slechts 
29 dagen, dan is er alleen één 
dag Rosj Chodesj, de 1e van de 
maand die nu begonnen is. U kunt 
dit duidelijk zien in de Loeach.  
In de tijd van de Tempel werden 
er op Rosj Chodesj extra offers 
gebracht. Net zoals we op sjabbat 
en jom tov in plaats van de extra 
offers een moesafgebed hebben, zo 
is er ook op Rosj Chodesj een moe-
safgebed. In de reguliere gebeden 
worden stukjes toegevoegd voor 
Rosj Chodesj en er wordt een 
stukje uit de Tora gelezen. Ook 
in het bensjen is er een kleine 
toevoeging voor Rosj Chodesj. 

Vrouwen zijn beloond
Inderdaad is het de gewoonte dat
vrouwen op Rosj Chodesj geen 
zware huishoudelijke werkzaam-
heden doen. In verschillende com-

mentaren wordt een link gelegd 
naar de episode van Het Gouden 
Kalf. Aan het gouden kalf hebben 
alleen de mannen meegedaan en 
niet de vrouwen. Zij weigerden 
ook om hun sieraden af  te staan 
voor dit afgodenbeeld. Als belo-
ning hiervoor heeft G’d ze een 
extra rustdag gegeven, namelijk 
Rosj Chodesj. Een van de diepere 
verklaringen die ik hiervoor las is 
de volgende. Ook in het Jodendom 
spelen sterrenconstellaties een rol
We wensen elkaar mazzal tov, 
hetgeen niets anders betekent 
dan ‘een goed gesternte’. Het jood-
se volk wilde zich op dat moment
beperken tot een enkel sterren-

beeld, namelijk dat van de 
stier en daar een soort godheid
van maken en dat hebben  de toen-
malige vrouwen niet willen
accepteren. En daar profiteert de
vrouw van tot  op de dag van van-
daag.  

Sjabbat Mewarachiem
De sjabbat voorafgaande aan Rosj 
Chodesj wordt genoemd sjabbat 
mewarachiem, de sjabbat van het 
zegenen van de komende maand. 
Na het lezen uit de Tora wordt 
er door de chazzan een gebed uit-
gesproken waarin hij een zegen 
vraagt voor de komende maand en 
tevens de dag(en) van de komende 
Rosj Chodesj bekendmaakt. In 
vele gemeentes wordt er van deze 
sjabbat iets extra’s gemaakt in de 
vorm van een uitgebreide kiddoesj 
na afloop van de sjoeldienst. 

Rosj Chodesj

Vrouwen worden beloond! 
En weet u wat 'kiddoesj-le-
wanaletters' zijn? De maan: 

daar draait het om. 
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Kiddoesj Lewana – de heili-
ging van de maan
Gedurende het tweede kwart 
van de joodse maand wordt er 
een gebed uitgesproken  over de 
maan. Bij voorkeur wordt dat 
gebed uitgesproken uitgaande 
sjabbat, want dan heeft men z’n 
sjabbatkleren nog aan, maar als 
de maan dan niet zichtbaar is, 
moet je wachten tot een volgende 
dag van de week. In dat kwart 

is de maan aan het groeien van 
halve naar een volle maan. In 
dat gebed danken we G’d voor 
het functioneren van de hemel-
lichamen. De vaststelling van 
onze feestdagen is namelijk af-
hankelijk van de hemellichamen, 
evenals andere dingen die met 
tijd te maken hebben, zoals begin 
en einde van de sjabbat Dit gebed 
wordt uitgesproken als de maan 
zichtbaar is en niet wordt afgedekt 

door een dicht wolkendek. De hoe-
veelheid licht is dan echter toch 
nog redelijk beperkt, vandaar dat  
veel drukkers van gebedenboeken 
deze bladzijden in een wat groter 
lettertype hebben gedrukt. Er is 
zelfs een uitdrukking: 'Kiddoesj-
lewanaletters', waarmee men 
 doelt op grote goed leesbare letters.   

Vervolg 'O.R.T.'

Verwelkoming van de maan op Rosj Chodesj, Tekening 20e eeuw
Uit: Renberg, Jewish Holidays



4 JaG22 juli jaargang 19 nummer 4 DaF 26 tammoez jaargang 19 nummer 4 5

A la mémoire des enfants
door Peter Vroege

Als je door de Parijse straten loopt, 
kom je ze overal tegen. Briefjes, 
pamfletten, kleine annonces. Ze 
zijn op lantarenpalen geplakt, 
op muren en in raamkozijnen. 
Studenten bieden zich aan voor 
huiswerkbegeleiding of piano-
les. Café de la Gare kondigt 
het optreden van een lokaal 
bandje aan. Een oproep voor 
een protestbijeenkomst in een 
buurthuis voor beter toezicht op 
een kinderspeelplaats. Het zijn 
kleine, meestal wijkgbonden be-
richten. Soms zijn ze vergeeld 
en door de regen aangetast, en 
verwijzen ze naar gebeurtenissen 
die alweer een tijd achter ons 
liggen. Ik lees ze graag, ze geven 
iets bloot van wat er achter de 
muren van al die huizen en 
gebouwen om je heen omgaat. 

Toen ik dit voorjaar door Belleville 
liep, een buitenwijk in het oosten 
van Parijs, viel me temidden 
van aankondigingen van pop-
optredens en zich aanbiedende 
oppassen een vergeeld A4-tje 
op dat op een lantarenpaal was 
geplakt. Onder de foto van een 
schooljongen stond de tekst: 
Il habitait notre quartier
Paul Boruchowicz avait 10 nas
Il était né le 29 juin 1932 à Paris
Il habitait au 21, Rue de la Mare
Il a été deporté avec son frère 
Simon
par le convoi no 20 du 17 août 
1942.

Een doodsbericht uit een ver ver-
leden, met een foto van een jongen 
die vol optimisme en vertrouwen 

in de lens van de schoolfotograaf 
blikt. Het gaf even het gevoel 
alsof het er al sinds 1943 hing. 
In een mededeling onder de foto 
werden wijkgenoten uitgenodigd 
Paul Boruchowicz tijdens een bij-
eenkomst te komen herdenken 
in de buurtschool die hij had 
bezocht. Aan de datum viel af 
te lezen dat dit aanplakbiljetje 
al heel wat regen en wind had 
doorstaan, de bijeenkomst had al 
drie jaar geleden plaatsgevonden. 

Die school lag een straat verderop. 
Aan de muur was een zwart 
marmeren herdenkingsplaat aan-
gebracht, ter herinnering aan 
de leerlingen van die school die 
in de periode 1942-1944 waren 
gedeporteerd. Opvallend is de 
zinssnede: ‘avec la complicité 
active du gouvernement de Vichy’.  
Net als Nederlanders hebben de 
Fransen de neiging om bepaalde 
periodes uit hun geschiedenis 
wat minder te belichten, maar 
hier is toch duidelijk sprake 
van een onbevangen historisch 
verantwoordelijkheidsbesef. 

Later kwam ik ook op scholen 
in andere quartiers deze plaquet-
tes tegen. Op internet las ik dat 
ze in de periode 2001-2003 op 
initiatief van de gemeente Parijs 
in verschillende quartiers zijn 
aangebracht. Bij de onthulling 
werden bijeenkomsten georgani-
seerd waarin de gedeporteerde 
leerlingen met naam en toenaam
werden herdacht, zoveel mogelijk 
met foto’s en persoonlijke herin-
neringen daarbij. Het past in de 
trend om de mensen die achter al 
die abstracte slachtofferaantallen 
schuilgaan weer concreet voor de 
geest te halen. Voor de leerlingen 
van de school, voor de buurtgenoten 
en via zo’n velletje papier op een 
lantarenpaal ook voor een argeloze 
voorbijganger uit Groningen. 
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De bevolking van Israël 26:
Het nieuwe kabinet in 2006

door J.E. Ellemers

De vorming van een nieuw kabinet, 
dat na de verkiezingen van 28 
maart 2006 in Israël moest worden 
samengesteld, verliep grotendeels 
langs lijnen die konden worden ver-
wacht. Het werd samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de nieuwe 
en nu grootste partij, Kadima 
- met 28 van de 120 zetels in de 
Knesseth, die tevens de minister-
president leverde: Ehoed Olmert-,
Awoda (Arbeid, 19 zetels), Shash 
(de religieuze partij van de 
tweede generatie van vooral uit 
Noord-Afrika afkomstige immi-
granten, 13 zetels) en Gil 
(Leeftiid, de nieuwe lijst van 
‘gepensioneerden’, die meteen 
7 zetels verwierf). Tezamen be-
schikken zij over 67 zetels in het 
parlement - een niet al te grote, 
maar voor Israëlische begrippen 
vrij redelijke meerderheid. 
Er waren wel enige verrassingen 
bij de presentatie van de nieuwe 
regering. Allereerst de omvang: 
niet minder dan 25 ministers 
- een record in de Israëlische 
politiek, waar toch al jarenlang 
beweerd wordt dat de kabinetten 
veel te groot zijn. Maar dit lijkt 
min of meer onvermijdelijk in een 
politiek systeem van evenredige 
vertegenwoordiging, waarin niet
alleen fracties, maar ook 'vleu-
gels’ binnen fracties een zo sterk
mogelijke vertegenwoordiging op-
eisen. 
Ook enige verrassing wekte 
wie uiteindelijk wel en wie niet 
minister werden en wie welke 
portefeuille kreeg. Daar beston-
den bij voorbaat vrij stellige 
meningen over, die echter maar 

ten dele werden bewaarheid. 
Hierover valt natuurlijk van 
alles te zeggen. Maar het is mis-
schien goed om eerst en vooral 
aandacht te schenken aan de om-
standigheden die de achtergrond 
vormen van de voortijdige ver-
kiezingen van 2006 en wat in 
dit verband de vooruitzichten 
van het nieuwe kabinet zijn. 

De demografische factor
Toen in de Zesdaagse Oorlog van 
1967 Israël de Westelijke Jor-
daanoever veroverde op Jordanië, 
de Gazastrook en Sinaï op Egypte 
en de Hoogvlakte van Golan op 

Syrië, werd de Joodse staat vrij 
onverwacht geconfronteerd met 
de status van ‘bezetter’. Niemand 
had eigenlijk gedacht dat zo’n 
situatie zich ooit zou kunnen 
voordoen - laat staan hoe men 
dan verder zou moeten handelen. 
Destijds was de heersende me-
ning dat de nieuw veroverde 
gebieden een aantrekkelijk onder-
handelingsobject vormden om een 
definitieve vrede met de Arabische 
buurlanden te bewerkstelligen. 
De hoop hierop werd echter al 
spoedig teniet gedaan na de con-
ferentie van Khartoem in de zomer 
van 1967, waar de Arabische 
staatshoofden drie ‘nee’s’ lieten 
horen: geen erkenning van Is-
raël, geen onderhandelingen 
en geen vrede met Israël. 
Het leidde tot een situatie van 
besluiteloosheid en afwachten. 
Alhoewel ook toen al sommigen 
- waaronder de voormalige minis-
ter-president David Ben-Goerion 
- eenzijdige terugtrekking bepleit-
ten, bleef men aan de ‘gebieden’ 
vasthouden. Langzamerhand 
werden er - met name op de 
Westelijke Jordaanoever - Jood-
se nederzettingen gesticht, het-
geen op den duur ideologisch 
werd gerechtvaardigd door be-
wegingen als Goesh Emoniem. 
Het streven naar ‘Joodse kolo-
nisatie’ in de ‘gebieden’ - spoedig 
ook op de Hoogvlakte van Golan 
en in de Gazastrook en zelfs in de 
Sinaï - wordt vaak toegeschreven 
aan latere ‘rechtse’ kabinetten 
onder leiding van Begin, Shamir, 
Netanyahoe en Sharon. Het is goed 
eraan te herinneren dat dit proces 

Na de verkiezingen van 2006 
verliep de vorming van een 
nieuw kabinet min of meer 
zoals verwacht. Toch waren 

er enige verrassingen.
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al eerder is begonnen en ‘gedoogd’ 
door kabinetten die werden ge-
domineerd door de socialistische 
partij, toen nog Ma’arach geheten.  
Hoe dan ook, lang was kritiek op 
het stichten van nederzettingen 
- laat staan verzet daartegen 
- slechts een onderstroom in het 
politieke en publieke denken in 
Israël over de toekomst van de 
‘gebieden’. Wel ontstond lang-
zamerhand enig begrip voor de 
nationalistische aanspraken van 
de Palestijnse beweging, maar 
dit bleef grotendeels bij woorden. 
Interessant genoeg, is de kritiek 
op - of juister gezegd: zijn vragen 
over - het beleid met betrekking 
tot de ‘gebieden’, die sommige be-
leidsvoerders het meest aan het 
denken heeft gezet, afkomstig 
van wetenschappelijke zijde. Met 
name de hoogleraar geografie aan 
de Universiteit van Haifa, Arnon 
Soffer, heeft aan de hand van 
demografische analyses betoogd 
dat van de totale bevolking die 
woonachtig is in Israël (binnen de 
‘Groene Lijn’) plus de door Israël 
bezette gebieden, de Joden spoedig 
een minderheid zullen vormen. Dit 
heeft hij de afgelopen decennia in 
woord en geschrift talloze malen 
naar voren gebracht - onder andere 
al in 1992 op een conferentie in 
Amsterdam. Pas veel later trokken 
deze inzichten ook de aandacht 
van degenen die het beleid met 
betrekking tot de ‘gebieden’ echt 
bepalen - onder wie de toenmalige 
minister-president Ariel Sharon. 

Omslag in het denken van 
Sharon
Het schijnt dat Sharon, vooral na-
dat hij in 2003 opnieuw minister-
president werd, onder de indruk 
is geraakt van de prognoses van 
professor Soffer, die inmiddels 
door andere demografen werden 
bevestigd. Deze demografische 
overwegingen zouden een omslag 
in het denken van Sharon teweeg 
hebben gebracht, waarvan hij sinds 
2004 steeds duidelijker blijk gaf. 
Sharon en andere besluitvormers 
- met name op het Ministerie 
van Defensie - raakten er steeds 
meer van overtuigd dat Israël 
niet alleen alle nederzettingen 
in de Gazastrook, maar ook de 
meer geïsoleerde nederzettingen 
op de Westelijke Jordaanoever 
zou moeten opgeven en zou moe-
ten streven naar min of meer de-
finitieve grenzen, waarbinnen de 
Joodse bevolking een duidelijke 
meerderheid zou vormen. 
De ontruiming van de Joodse 
nederzettingen in de Gazastrook 
vond - onder tamelijk zwaar verzet 
- uiteindelijk plaats in de zomer 
van 2005. De plannen om ook 
een deel van de nederzettingen 
op de Westelijke Jordaanoever  op
te geven, riepen nog meer weer-
stand op - met name binnen 
Sharons eigen Likoed. Het leidde 
er in november 2005 toe dat hij 
Likoed verliet en de nieuwe partij 
Kadima (Voorwaarts) uitriep, 
die na vervroegde verkiezingen 
zijn nieuwe inzichten over (ge-
deeltelijke) terugtrekking zou 
moeten realiseren. Het zag er aan-
vankelijk naar uit dat de nieuwe 

partij, waarvan de kern bestond 
uit afvallige parlementsleden van
Likoed en overlopers uit de so-
cialistische Awoda, wel eens een 
groot aantal (40 of meer) zetels 
zou behalen bij de in maart 
2006 te houden verkiezingen. 
Maar, zoals bekend, Sharon 
werd op 4 januari getroffen door 
een ernstige hersenbloeding en 
verkeert sindsdien in coma. Zijn 
plaatsvervanger en opvolger, 
Ehoed Olmert, wist met de nieuwe 
lijst Kadima uiteindelijk niet 
meer dan 28 zetels te winnen. 
Likoed zakte weliswaar terug 
van 40 naar 11 zetels, maar veel 
kiezers (meer dan een derde) ble-
ven weg, stemden op de nieuwe 
lijst van ‘gepensioneerden’, die in 
één keer zeven zetels behaalde, 
of op andere, waaronder etnisch 
georiënteerde partijen, zoals 
ik in de vorige aflevering  uit-
voeriger heb beschreven. 

Geen duidelijk mandaat
Hoe moeten we tegen deze ach-
tergrond de vooruitzichten van 
de nieuwe coalitie duiden? Goed 
beschouwd, was er maar één echt 
programmapunt dat aanleiding 
tot de verkiezingen was. Dat was 
het nieuwe inzicht van Sharon en 
anderen dat Israël zich eenzijdig 
dient terug te trekken uit alle Pa-
lestijnse gebieden voor zover die 
niet (nagenoeg) homogeen Joods 
zijn en moet streven naar een staat 
met een zo groot mogelijke Joodse 
meerderheid. Dit programmapunt - 
in feite het enige punt waar Kadima 
de verkiezingen mee inging - werd 
uiteindelijk onderschreven door 
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minder dan een kwart van de-
genen die deelnamen aan de ver-
kiezingen - en die vormden minder 
dan tweederde van alle kiezers. 
De overgrote meerderheid van de-
genen die hebben gestemd, koos 
voor partijen en lijsten, die hetzij de 
aanspraken van Kadima afwezen, 
hetzij aan andere kwesties pri-
oriteit gaven, zoals reductie 
van de sociaal-economische 
en/of etnische achterstelling. 
Men kan zeggen dat de centrale 
vraag die inzet van de vervroegde 
verkiezingen had moeten zijn - over 
de toekomstige grenzen van Israël 
- niet duidelijk is beantwoord. Het 
is een vraag die pragmatisch leek 
te zijn verpakt, maar toch het 
wezen van de Israëlische staat 
betreft. Een groot deel van de 
kiezers gaf er blijk van andere 
inzichten te hebben óf andere 
kwesties minstens even belangrijk 
of belangrijker te achten. 
Dit wil nog niet zeggen dat de 
nieuwe coalitie bij voorbaat ge-
heel kansloos is om eenzijdige 
terugtrekking te bewerkstelligen. 
Men mag aannemen dat in ieder 
geval de socialistische partij 
dit voornemen van Kadima 
zal steunen. In hoeverre de 
beide andere coalitiepartners 
dit ook zullen doen, is echter 
minder duidelijk. De lijst van 
‘Gepensioneerden’ is in dit opzicht 
een volstrekt onbeschreven blad 
en de religieuze partij Shash 
staat op zijn minst ambivalent 
tegenover verdere eenzijdige 
terugtrekking. Maar zo’n voor-
nemen zou vermoedelijk wel 
kunnen rekenen op ‘gedoogsteun’ 

van de ‘linkse’ partij Meretz 
(4 zetels) en de gezamenlijk 
Arabische lijsten (11 zetels). 
Daarmee bestaat echter nog 
allerminst een duidelijk man-
daat voor verdere eenzijdige te-
rugtrekking en nog minder voor 
het vaststellen van definitieve gren-
zen. Met name het restant van Li-
koed (11 zetels), de combinatie Na-
tionale Unie/Nationaal Religieuze 
Partij (9 zetels) en mogelijk ook 
Israel Beitenoe (12 zetels) zullen 
zich blijven verzetten tegen 
iedere verandering van de status 
quo, terwijl voorlopig onduidelijk 
is welk standpunt Shash en de 
derde religieuze partij (Verenigde 
Thora, 6 zetels) zullen innemen. 
Anders gezegd: Het is nog maar 
de vraag of het hoofdpunt waar 
Kadima de verkiezingen mee 
inging - eenzijdige terugtrekking 
en definitieve grenzen - wel de 
brede steun zal verwerven die 
nodig lijkt voor zo’n belangrijke 
beslissing over de toekomst 
van de Israëlische staat. 
Ik ga nu niet in op het ironische 
feit dat inmiddels is gebleken dat 
de demografische analyses van 
Soffer niet helemaal juist zijn, 
omdat ze niet op correcte cijfers 
zijn gebaseerd. Amerikaanse 
onderzoekers hebben begin 2005 
geconstateerd dat er in 2004 in 
Israël en de bezette gebieden 
niet ruim vijf miljoen, maar ver-
moedelijk ruim 1,2 miljoen minder 
Arabieren wonen dan Soffer c.s. 
hadden becijferd. Het is interessant 
in te gaan op de achtergronden 
van deze discrepanties. Hier wil 
ik volstaan met de opmerking 

dat deze nieuwe inzichten in de 
loop van 2005 in Israël wel enige 
aandacht trokken, maar - althans 
tot nog toe - nauwelijks een rol 
speelden in de politieke discussies. 

Steun buiten Israël?
Misschien nog belangrijker dan 
de vraag hoeveel steun eenzijdige 
terugtrekking en het vaststellen 
van definitieve grenzen in Israël 
zal krijgen, is of het door Olmert 
voorgenomen beleid ook steun 
zal ondervinden van andere be-
langrijke betrokkenen bij het 
vredesproces, met name ‘het 
Kwartet’ - de Verenigde Staten, 
Rusland, de Europese Unie en de 
Verenigde Naties, die het initiatief 
namen tot de ‘Routekaart’ - èn 
uiteraard de Palestijnse Autoriteit. 
Hierover kan men betrekkelijk 
kort zijn. Het is volstrekt onaan-
nemelijk dat de Palestijnse Auto-
riteit - in welke samenstelling dan 
ook - op een of andere manier zal 
meewerken aan eenzijdige terug-
trekking en het vaststellen van 
definitieve grenzen voor zover die 
niet volledig samenvallen met de 
grenzen van vóór 1967. Dan blijft 
er nog het uiterst gevoelige punt 
van de status van Oost-Jeruzalem 
- dat door de Palestijnen wordt 
gezien als toekomstige hoofdstad 
- en de Palestijnse eis dat alle 
na 1948 verdreven vluchtelingen 
moeten kunnen terugkeren naar 
hun oorspronkelijke woonplaatsen 
- ook in Israël zelf. Om nog maar 
te zwijgen over het vooralsnog vol-
strekt onoplosbare dilemma dat de 
huidige Palestijnse regering van 
Chamas tot geen enkele erkenning 

Vervolg 'De bevolking van Israël'



8 JaG22 juli jaargang 19 nummer 4 DaF 26 tammoez jaargang 19 nummer 4 9

van of overleg met Israël bereid is. 
Men kan redeneren - zoals Olmert 
doet - dat Israël dan maar eenzijdi-
ge stappen moet ondernemen en de 
Palestijnen voor voldongen feiten 
stellen. Maar dat zal toch minstens 
enige internationale steun vergen. 
Toen Olmert zich kort na het aan-
treden van zijn nieuwe kabinet 
naar de Verenigde Staten begaf, 
ondervond hij bij president Bush 
kennelijk wel enig begrip, maar 
geen overduidelijke steun voor zijn 
plannen. Naar buiten toe spreken 
deze plannen overigens niet van 
‘eenzijdige terugtrekking’, maar 
van ‘convergentie’, ‘realignment’ 
of in het Hebreeuws hitkansoet. 
Van de andere partners van ‘het 
Kwartet’ kan nog minder worden 
verwacht dat zij Olmerts plannen 

zonder meer steunen. Zij zullen zo 
lang mogelijk blijven vasthouden 
aan het ‘Stappenplan’ en aan 
overleg met de Palestijnen. Het 
blijft in dit opzicht voorlopig 
bij ‘pappen en nathouden’.  

De portefeuilleverdeling
Het ziet ernaar uit dat zowel binnen 
Israël zelf, als in de internationale 
arena, Olmerts plannen nog een 
lange weg hebben te gaan alvorens 
ze gerealiseerd zullen (kunnen) 
worden. Dat ligt in de rede. Het 
gaat om ingrijpende kwesties die 
nog veel overleg zullen vergen. 
In principe kan dit het nieuwe 
kabinet de gelegenheid geven 
ook en vooreerst aandacht te be-
steden aan andere kwesties, die 
eigenlijk de ‘verborgen agenda’ 

van de verkiezingen vormden: met 
name vraagstukken van sociaal-
economische achterstelling. 
Veel zal daarbij afhangen van 
de mate van samenwerking en 
de verstandhouding tussen de 
partijen en vooral de ministers die 
samen de coalitie vormen. Dat is 
moeilijk te voorspellen, ook omdat 
velen voor het eerst minister zijn. 
Daarbij waren, zoals gezegd, 
enige verrassingen. Een van die 
verrassingen was dat de leider 
van de socialistische partij, 
Amir Peretz, een voormalige 
vakbondsbestuurder, minister 
van Defensie werd. Het is een 
benoeming die verbazing en bij 
ex-generaals, die tegenwoordig 
het parlement bevolken, ook ir-
ritatie wekte. Maar waarom zou 

Minister president Olmert zit een vergadering voor van de fractie van Kadima in de Knesset.
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een ‘burger’, die bovendien over 
enige miltaire ervaring beschikt, 
geen minister van Defensie 
kunnen zijn? Ook David Ben-
Goerion, Shimon Peres en Moshe 
Arens hadden geen militaire 
achtergrond en waren niet de 
slechtste ministers van Defensie. 
Een daarmee verband hou-
dende verrassing is, dat niet 
de gedoodverfde kandidaat van 
Awoda, Avishay Braverman, 
minister van Finaciën werd, maar 
Avraham Hirshon van Kadima. 
Braverman, een bekende econoom, 
die hoogleraar en later president 
van de Ben-Goerion Universiteit 
was, had zich op verzoek van Peretz 
kandidaat gesteld met de bedoeling 
dat hij minister zou worden. Nu 
zal hij voorlopig als ‘backbencher’ 
lid van de Knesseth zijn. 
Daarentegen gaf het nieuwe 
parlementslid voor Kadima, de 
hoogleraar Uriel Reichman, zijn 

zetel onmiddellijk op toen duidelijk 
werd dat hij geen minister van On-
derwijs zou worden, zoals - naar hij 
beweert - Sharon hem had beloofd. 
Onderwijs is naar Yuli Tamir 
(Awoda) gegaan. Zij is met Tzipi 
Livni (Kadima) - die minister van 
Buitenlandse Zaken en tevens 
vice-minister president werd 
- de enige vrouw in het kabinet. 
Er waren geruchten dat er nog 
een derde vrouwelijke minister 
zou komen: Marina Solodkin, 
van Russiche afkomst, in vorige 
kabinetten onderminister (staats-
secretaris) voor Likoed, die 
als nummer zes op de lijst van 
Kadima stond. Zij verwachtte 
minister van Absorptie van Im-
migranten te worden en voelt zich 
ernstig gepasseerd. Misschien 
nog serieuzer is dat nu voor het 
eerst sinds jaren er geen enkele 
minister van Russische afkomst 
meer lid van het kabinet is. 

Russische immigranten en hun 
nakomelingen maken meer dan 
een miljoen van de bevolking 
van Israël uit - een vijfde van de 
Joodse bevolking. Maar een nog 
talrijker bevolkingsgroep - de 
Israëlische Arabieren - is ook niet 
in het kabinet vertegenwoordigd 
- zelfs niet door een onderminister, 
zoals in vorige kabinetten nog wel 
eens het geval was. Het nieuwe 
kabinet kent trouwens helemaal 
geen onderministers. Deze functie 
is (voorlopig) afgeschaft, omdat 
het kabinet al groot genoeg is. 
We moeten afwachten in hoeverre 
premier Olmert deze en andere 
problemen, die zich aftekenen bij 
de vorming van zijn kabinet, de 
baas kan blijven. Een voordeel 
is vermoedelijk dat hij een zeer 
ervaren politicus is en een deel 
van de ministers betrekkelijke 
nieuwkomers zijn in de politiek. 

Vervolg 'De bevolking van Israël'
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De uitroeping van de staat Israël op 14 mei 1948.

Jom Ha’atsmaoetviering in Leeuwarden
door Iet Schabbing

Op zondag 21 mei werd 
in Leeuwarden de 58ste 
Onafhankelijkheidsdag van Israël
gevierd. 
Bij binnenkomst kon iedereen 
koffie of thee kopen en de or-
ganisatie had voor lekkere 
cake en koek gezorgd. 
Om 12.30 uur heette Trees Troost-
wijk, voorzitter van Wizo-afdeling 
Friesland iedereen hartelijk wel-
kom, en kondigde het optreden 
van het duo ‘Kochawiem’ aan. 
Deze ‘sterren’ speelden Israëlische 
en Joodse  muziek op saxofoon 
en accordeon. Tijdens een korte 
pauze werd wijn en druivensap 
uitgedeeld, en daar hoorden na-
tuurlijk ook chips en nootjes bij.      
De loco-burgemeester van Leeu-
warden, de heer G.Krol hield 
een korte toespraak, waarin hij 
de Israëlische technologie prees. 
Aan het eind van zijn speech 
bracht hij een toast uit op de 
staat Israël. Hierna werden het 
Wilhelmus en het Hatikwa ge-
zongen. Het duo deed ook nu 
weer haar best de zaal warm te 
krijgen, door de mensen mee te 
laten zingen en klappen, maar dat 
lukte niet echt. Misschien kwam 
dit door de vrij lage opkomst?  
Emanta Koster, bestuurslid van de 
Liberaal Joodse Gemeente Noord-
Nederland, bedankte de dames 
van de muziek met een roos.
Verder bedankte zij de heer 
Cees Drijver, bestuurslid van 
het Genootschap Nederland-Is-
raël, die voor de grote menora 
met een prachtig bloemstuk had 
gezorgd; ook bedankte zij de heer 
Reitsema, die voor vlaggetjes 

op de tafeltjes en een stander 
met grote vlaggen had gezorgd. 
Tenslotte bedankte Emanta al-
le aanwezigen voor hun komst 
en wenste iedereen welthuis. 
Deze middag werd georganiseerd 
door de Joodse Gemeente Leeu-
warden, Wizo-afdeling Friesland, 
Genootschap Nederland-Israël, 
Israël Comité Nederland, Ver-
eniging Drachten-Kiryat Ono en
de Liberaal Joodse Gemeente
Noord-Nederland. 
De collecte bij de uitgang is 
bestemd voor Fund for food 
from friends in Israël, een or-

ganisatie van vrijwilligers, die 
voedselpakketten verstrekt aan 
mensen die dat nodig hebben. 
Suggestie voor volgend jaar; ook 
uitnodigingen naar Groningen 
en Drenthe sturen, en een groot 
feest op Jom Ha’atsmaoet orga-
niseren.  Wilt u ook een persoon-
lijke uitnodiging hebben? 
Stuur dan uw adres naar e-mail:
wizofriesland@hotmail.com of 
naar Wizo-afdeling Friesland, 
Anton Mauvestraat 9, 8932 KH 
Leeuwarden. 
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Drie weken van rouw
Al drie weken voor de val van 
Jeruzalem, op 17 Tammoez, werd 
de stadsmuur van Jeruzalem 
door de vijand doorbroken. Maar 
de gevechten om Jeruzalem te 
redden en de onafhankelijkheid 
van het Joodse volt te behouden, 
zouden nog drie weken duren. 
Daarom is 17 Tammoez een vas-
tendag en worden er gedurende 
drie weken, tot 9 Aw geen feesten 
gevierd, geen huwelijken gesloten, 
koopt men geen nieuwe kleren en 
knipt men zijn haar niet. Tijdens 
de eerste tien dagen van Aw eet 
en leeft men sober. Op de avond 
voor Tisja be’Aw, bij de laatste 
maaltijd voor het vasten, eet men 
een hard gekookt ei en ronde 
krakelingen als teken van rouw.
Uit: Vragen over joods leven, Tlila 
Ellemers-Etzioni z.l.

Dit jaar vallen 17 Tammoez en de 
negende Aw op respectievelijk 13 
juli en 3 augustus.

Toespraak Rabbijn Jacobs
Wederom zijn wij hier weer bij-
een. Bijeen om te gedenken en 
tegelijkertijd ons weer schuldiger 
te voelen dat het leven met de 
gedachte aan onze zusjes en 
broertjes weer een jaartje mak-
kelijker is geworden…verder
weg … afstandelijker…
Ik stap dadelijk de auto weer 
in om naar een synagoge te 
gaan, voor een choepa, een 
huwelijksinzegening, van twee 
mensen die met elkaar een toe-
komst gaan opbouwen. En ik 
zal vrolijk zijn en vergeten dat 

ik zojuist in Kamp Vught heb 
gestaan op de plaats waar mijn 
zusjes en broertjes die mijn 
vader en moeder hadden kunnen 
zijn, werden afgevoerd…..naar 
een speciaal kinderkamp, zo 
heette het. Iedere keer weer 
wanneer ik een zomerkamp 
organiseer of geadverteerd zie 
voor joodse kinderen om hun va-
kantie spelend door te brengen 
betrap ik mij er zelf op dat ik 
het geen zomer- of winterkamp 
wil noemen, vanwege de af-
schuwelijke bijsmaak…..maar 
misschien ligt dat wel aan mij, te 
emotioneel.

Vijf juni 1943: de bekendmaking. 
De kinderen mochten naar een 
speciaal kinderkamp, zo werd 
bekendgemaakt hier in Vught. 
De mama’s mogen mee voor de 
allerkleinsten en voor de iets 
groteren óf papa óf mama…
En dan de reis naar Westerbork 
op zes en zeven juni om uit-
eindelijk in de gaskamers van 
Sobibor te belanden…via de 
beestenwagons zonder licht, zon-
der voedsel, zonder drinken,
zonder sanitair… een kinder-
kamp…

Het equivalent van vijf juni 1943 
is volgens de Joodse kalender 
2 Siewan. Op 2 Siewan kregen 
onze kinderen te horen dat ze 
zouden vertrekken, 63 jaar 
geleden. En 3318 jaar geleden, 
op precies dezelfde datum, kreeg 
het Joodse volk, dat net de 
uittocht uit Egypte had beleefd, 
staande bij de berg Sinai te 

horen: “Jullie zullen voor Mij zijn, 
een koninkrijk van Priesters, 
een heilig volk”. En dan 3 en 4 
Siewan – zes en zeven juni 1943 
– dagen van voorbereiding om 
op 6 Siewan, de Tora van G’d te 
mogen ontvangen. De geboorte 
van het Joodse volk. 
Die dagen van voorbereidingen 
hebben onze broertjes en zusjes 
gehad, afscheid van papa of van 
mama, naar het kinderkamp. 
Maar de geboorte maakte plaats 
voor een hel op aarde. 
Sterker nog: als toen 3318 jaar 
geleden het Joodse volk niet 
geboren zou zijn geworden, daar 
bij die berg Sinai, wie weet 
hadden dan ook die vijf, zes en 
zeven juni niet ontstaan… wie 
weet… maar wij mensen weten 
niet. Wij voelen het verdriet, 
wij voelen ons schuldig dat we 
vergeten, wij proberen hun 
herinnering levend te houden… 
terwijl wij weten dat G’ds wegen 
niet te doorgronden zijn. Mijn 
broertjes en zusjes die mijn papa 
en mama hadden moeten zijn, 
zetelen dichtbij de G’ddelijke 
Troon. In het Gan Eden, het 
Paradijs, genieten zij een voor 
ons niet voor te stellen genot…wij 
lijden onder het waarom dat niet 
beantwoord zal worden.

Ik wil een herdenkingsgebed 
uitspreken voor mijn 1269 broer-
tjes en zusjes die mijn vader 
en moeder hadden kunnen zijn 
en ik wil kadiesj zeggen, maar 
niet slechts één keer, want dan 
voel ik mij schuldig. Neen, ik 
wil 1269 keer het kadiesj-gebed 

Toespraak Rabbijn Jacobs in Kamp Vught
in verband met de treurtijd
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uitspreken en iedere keer weer 
gedenken en huilen, bittere 
tranen, innig verdriet. Boven zit 
het wel goed, maar hier beneden 
gaat zoveel fout, nu… toen… wat 
doen mensen elkaar aan… pijn, 
verdriet…

Jizkor 
Herdenkingsgebed

waarna

Kadiesj
 het gebed voor de doden

Binyomin Jacobs, hoofdrabbijn
Vught 4 juni 2006 / 8 Siewan 5766
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Naast mijn passie voor JaG-
DaF, heeft o.a. geologie mijn 
belangstelling. Mijn vader was 
amateur geoloog en heeft tijdens 
zijn leven een prachtige ver-
zameling opgebouwd, waarvan 
de museumwaardige stukken nu 
in mijn verzameling zitten. Mijn 
zuster en ik kregen de geologie 
als het ware ‘met de paplepel 
ingegoten’, hoewel wij daar toen 
wel over mopperden, omdat ‘de 
stenen’ ons te vaak onderwerp van 
gesprek waren. Als ik met de auto 
naar een vriendin in Zweden ging, 
riep mijn vader: rijd even via Mǿns 
Klint in Denemarken. Er zijn nog 
wel mooie fossiele zee-egels op 
het strand te vinden. En aldus ge-
schiedde. Ik heb er dan ook vele. 
Op mijn eerste reis naar Israël in 
1972 heb ik een tocht door de Sinaï 
gemaakt. Ik heb mooie stukken 
kwarts gevonden. Ook een fossiele 
afdruk van een varen in steen.  
Israël is geologisch een  zeer
interessant land.  Dat vinden de
Israëliërs zelf ook. Er zijn zelfs post-
zegels met geologische afbeel-
dingen uitgegeven. Deze uitgifte
was de aanleiding tot dit artikel.

Het botsen der continenten
In oeroude geologische tijden lag 
Israël op de noordoostelijke grens 
van een continent dat Afrika en 
Arabië bevatte. Naar het noorden 
strekte zich een oceaan uit die 
Tethys heette en die van tijd tot 
tijd het gebied onder water zette. 
Een sliblaag van zandsteen, aar-
de en moerasbezinksel hoopte 
zich op het blootliggende (Isra-
elische) land op. Toen de zee 

het gebied overstroomde werd er 
kalksteen en krijt met fossielen 
afgezet die sporen droegen van 
zowel het ondiepe als het diepe 
oceaanmilieu. Op onze aarde 

zijn de continenten wereldwijd 
(altijd) in beweging. Door bot-
singen van continenten zijn de 
bergen ontstaan, bijvoorbeeld 
de Kaukasus en de bergen in 
Noord-Iran. De aarde schuift en 
hoopt zich op. Het Afrika-Arabië 
continent bewoog noord-oost- 
 waarts en botste met het 
Europees-Aziatische continent. 
De daaruit voortkomende 
verschuiving van de aardlagen in 
het gebied waar nu Israël ligt, nam 
nog verder toe tijdens een latere 
scheuring langs het Dode Zee/
Rode Zee- rift (een splijting van 
land). Deze processen hebben de 
topografie van o.a. Israël gevormd 
en zijn nog steeds aan de gang, 
zoals blijkt uit de aardbevingen in 
het gebied in o.a. Iran en Turkije. 

Geologie van Israël

Wat maakt Makhtesh 
Ramon, een grote ‘krater’ 
bij Mitspé Ramon in de 

Negev tot een uitzonderlijk 
natuurhistorisch museum?

door Anneke van Rhijn

Blokje postzegels Geologie van 
het land Israël, uitgegeven in 

2002.
Van links naar rechts:

De ammoniet Proeucalycoceras 
haugi is een mulluskschelp van 
een uitgestorven dier dat ver-
want is aan de octopussen en 

pijlinktvissen. Ammonieten zijn 
belangrijke fossielen waarmee 
geologische perioden bepaald 

kunnen worden.
De fossiele vis Aipichthyoides 

galeatus is een van de vele 
overblijfselen van gewervelden 

die van grote wetenschappelijke 
betekenis zijn.

De blauw groene Eilatsteen, 
die veel in Israëlische sieraden 

wordt verwerkt, bevat ko-
permineralen die al zes eeuwen 
gewonnen worden in het gebied 

van Timna, ten noorden van 
Eilat. De Timnamijn was actief 

tussen 1958 en 1976.

Verticale dijk van gestolde lava, 
Makhtesh Ramon
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Opmerkelijke verschijnselen
Van bijzonder geologisch belang 
in Israël is Makhtesh Ramon (40 
km lang en 2 tot 10 km breed), de 
grootste uitgesleten vallei van de 
Negev die uitgesneden is in een 
opwaartse geplooide geologische 
structuur. Dit soort valleien is 
helemaal omgeven door steile 
rotsen met één smalle opening 
naar het zuidoosten en doen 
daarom denken aan een krater, 
in het Hebreeuws makhtesh. De 
langgerekte uitgesleten vallei 
van Makhtesh Ramon legt een 
oeroude oceaan en aardlagen 
bloot, ingeperste lava en vulka-
nische gesteenten en andere 
opmerkelijke verschijnselen.  
Makhtesh Ramon is een groot 

Kiezellaag in aardlagen ten noorden van Eilat

natuurhistorisch museum dat 
op initiatief van prof. Emanuel 
Mazor van het Weizmann Insti-
tute of Science een officieel 
geologische park is geworden. 

In 1994 zijn wij in Makhtesh 
Ramon geweest. Met een gids en 
een jeep hebben we een tocht door 
‘de krater’ gemaakt. Zeer ruig en 
onherbergzaam terrein, zelfs voor 
een jeep moeilijk begaanbaar. 
Op de foto’s is duidelijk te zien wat 
de aarde te weeg brengt. Aardlagen 
en daarin opgesloten ‘een verticale 
dijk’ van gestolde lava. In het 
landschap van de Negev zijn veel 
bergen met duidelijke aardlagen. 
Bij Eilat vonden wij aardlagen 
met 'kiezels' die aangeven dat 

hier vroeger water is geweest. 

Bronnen:
Geologisch Instituut van Israël.
Informatieblad  van Postzegel-
handel van Triest, Ede, bij 
uitgifte van het blokje postzegels 
Geologie van het land Israël.
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Joodse Groningers van Weleer
Meester Maurits Levie

door René S. de Vries

Op vrijdagochtend 18 januari 
1929 legde IJje Wijkstra met 4 
wel gerichte schoten vier agenten 
neer. Voor hij tot bezinning 
kwam had hij er al drie de keel 
doorgesneden. Hij was dit ge-
wend bij het doden van wild, 
want hij was een berucht stroper.  
Er ging een schok door Nederland 
door de daad van deze ‘Beestmens’. 
Er was weldra een liedje op ge-
maakt: 
IJje Wijkstra uit Grootegast,
Schoot 4 agenten door de ribben-
kast,
Het leven had voor hem geen 
waarde meer,
En daarom schoot hij 4 agenten 
neer. 

Mijn eerste kennismaking met 
mr. Maurits Levie gaat terug naar 
eind jaren dertig, waarbij ik de eer 
had, in sjoel naast hem te mogen 
zitten. Samen met mijn grootvader, 
Samuel van Gelder, waar ik u 
de vorige keer over verteld heb. 
Tijdens het moessaf-gebed, dat 
erg mooi is, staande gezegd 
dient te worden en ook erg lang 
duurt, stond ik zijns inziens 
vaak niet genoeg rechtop. Dit re-
sulteerde dan in een por in mijn 
rug, hetgeen een bijdrage moest 
leveren aan een betere houding 
ten opzichte van de eredienst. Dit 
werkte slechts tijdelijk, maar heeft 
beslist geen bijdrage geleverd tot 
het frequenteren van de sjoel in 
de laatste jaren voor de oorlog. 
U zult begrijpen dat hij op 
dat moment wel bekend was, 
maar zeker niet bemind.
Meester Maurits Levie was een

aristocraat, hij gedroeg zich  in
ieder geval zo. Zijn wieg stond
op de hoek Carolieweg-Gelkin-
gestraat, waar hij op  5 juni 
1885, nu 121 jaar geleden, ge-
boren werd als eerste zoon van 
Andries Levie en Roosje Pop-
pens. Na hem kwamen er nog 
twee jongens, Theo en Sander. 
Roosje, zijn moeder, zei altijd 
“De jongens hebben de fabriek, 
maar mijn zoon is advocaat”. 
Hij wist achter zijn aristocratische 
houding zijn werkelijke gevoelens 
te maskeren, hetgeen bij zijn om-
geving veel respect opriep, maar 

tevens een isolement veroorzaakte. 
Uiteraard leverde deze houding 
ook stof tot vele grappen en anek-
dotes, waarvan ik u de meest 
bekende niet onthouden wil.  

Meester Maurits Levie zit in de 
zomer van 1925 op het terras van 
Hotel de Doelen in Groningen. 
– De rechtgeaarde Groninger 
zal het niet ontgaan zijn dat 
Hotel de Doelen destijds het 
meest gerenommeerde hotel van 
Groningen was. Als Koningin 
Wilhelmina in Groningen verbleef 
bracht zij hier meestal de nacht 
door. – De ober komt bij hem 
en zegt: “Wat wilt u drinken 
meneer?” Zonder aarzelen zegt 
hij: “Ober breng mij wat ik ben”. 
Hiermee doelend op zijn beroep 
van advocaat. De ober, ook niet 
voor één gat te vangen laat prompt 
een “komt voor mekaar meneer” 
horen, verdwijnt achter het buffet 
en keert terug met een glas kwast.
Toch heeft deze man vele goede wer-
ken gedaan en is deze rubriek veel 
te klein voor een ‘Groot Man’ als 
hij. Zo heeft hij in 1929 in de zaak 
tegen IJje Wijkstra (zie aanhef 
van dit artikel) de verdediging 
gedaan. Dit geheel ‘pro deo’ en 
ondanks het feit dat hier voor een 
advocaat niet veel eer te behalen 
viel. Ook de Joodse Invalide, waar 
hij bestuurslid was heeft veel 
aan hem te danken. Naast zijn 
jarenlange functies in het bestuur 
heeft hij ervoor gezorgd dat er 
een daktuin kwam. Deze werd 
geheel door hem zelf bekostigd, 
hetgeen hem de bijnaam ‘Maupie 
Daktuin’ opleverde. Jarenlang, 

Wel bekend, maar niet
bemind?

Later werd dat anders .....
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ook nog na 1945,  is hij voorzitter 
van de Joodse Gemeente geweest. 
Verder was hij een verwoed en 
begaafd amateur filmer hetgeen 
genoeg stof opleverde om in 2002 
een expositie over hem te hou-
den. Deze werd eerst in het her-
inneringscentrum Kamp Wester-
bork gehouden, waar ik de eer had 
deze te mogen openen. Daarna 
werd de expositie verplaatst  naar 
de Synagoge te Groningen. Ver-
meldenswaardig is nog dat deze 
geopend werd door zijn voormalig 
compagnon en vennoot mr. E.G. 
IJspeerd. Helaas is deze inmiddels 
ook overleden zodat mondelinge 
aanvullingen over deze bijzondere 
man niet meer mogelijk zijn. 
Op dinsdag 24 september 1957 is 
hij te Groningen gestorven – 72 ja-
ren, 3 maanden en 19 dagen oud. 
Zijn grafsteen aan de Iepenlaan 
vermeldt als inleidende spreuk:
“Al ging ik in het dal der 
schaduwen des doods, ik zal geen 
kwaad vrezen, want gij zijt met 
mij.” Een psalm David’s - vers 23. 
Nu ik door onderzoek deze 
man beter heb leren kennen, 
is hij  niet alleen bij mij be-
kend, maar ook bemind. 

  
Zie ook onderstaande websites:
http://geschiedenis.vpro.nl/
artikelen/5574342/
http://www.wijkstra.tk/
http://www.geschiedenisbeeldge
luid.nl/nieuwsarchief/
nieuwsbrief2_2002_8_levie.html
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De kampoverlevende worstelt met 
een groot dilemma. Enerzijds 
voelt hij de morele noodzaak 
te getuigen, anderzijds wordt 
hij geconfronteerd met de on-
mogelijkheid van een dergelijke 
getuigenis. Onmogelijk door de 
aard van het overkomene en het 
ontbreken van woorden om deze 
verschrikkingen weer te geven. 
Primo Levi (1919-1987) heeft 
kampoverlevenden eens onderver-
deeld in zwijgers en vertellers. 
Zelf behoorde hij tot de vertellers. 
Terug in Turijn voelde hij de 
onbedwingbare behoefte te ver-
tellen, te schrijven over wat 
hem was overkomen. Gerhard 
Durlacher (1928-1996) gold 
daarentegen lange tijd als een 
zwijger. Pas op 56-jarige leeftijd 
debuteerde hij als schrijver. Tot 
zijn debuut overheerste vooral 
de schaamte, schaamte die hem 
tot zwijgen veroordeelde. Maar 
uiteindelijk werd Durlacher een 
verteller en verstomde Levi. 
 
Primo Levi
Is dit een mens maakte Primo 
Levi uiteindelijk wereldberoemd. 
Het boek kwam direct voort uit 
zijn enorme behoefte te vertellen, 
te getuigen. Dwangmatig noteerde 
hij kort na aankomst in Turijn op 
treinkaartjes, sigarettendoosjes en 
alles wat verder maar schrijfbaar 
was de plotseling opduikende 
kampherinneringen. Niets mocht 
worden vergeten. Willekeurige 
passanten klampte hij aan om 
zijn verhaal te vertellen. Slechts 
eenmaal werd hij in zijn ver-
telwoede onderbroken. Tijdens een 

treinreis vroeg een medepassagier 
waarom hij de mensen met zul-
ke ‘verschrikkelijke verhalen 
moest lastigvallen’. Levi 
antwoordde slechts dat hij 
het zelf ook niet kon helpen. 
Het zijn deze verhalen die uit-
eindelijk de hoofdstukken zijn 
gaan vormen van Is dit een mens.
Na zijn debuut volgde nog vele 
boeken, maar het is zeer de vraag 
of het schrijven Levi ook enige 
verlichting schonk. Op latere leef-
tijd raakte hij in ieder geval in 
grote geestelijke moeilijkheden 

en twijfelde hij openlijk of hij 
wel het recht had te getuigen. 
Waren de ware getuigen immers 
niet de omgekomenen? Hadden 
niet alleen zij ‘de diepste diepten 
van het kampleven’ gepeild? Ook 
schuldgevoelens teisterden Levi. 
In zijn laatste boek De ver-
dronkenen en de geredden oppert 
hij de gedachte dat de besten 
niet zijn teruggekeerd, maar 
slechts zij die zich in de ‘grijze 
zone’ bevonden: de scrupulozen, 
de ritselaars, de bevoorrechten. 
Levi verzonk zo tegen het 
einde van zijn leven in sombere 
overpeinzingen. Vrienden vonden 
hem gedeprimeerd en in zich-
zelf gekeerd. Of zijn val in het 
trappenhuis nu zelfmoord was, 
zullen we nooit zeker weten. 

Gerhard Durlacher 
“We waren in de kampen min 
of meer tot dieren gereduceerd, 
erger nog, tot schurftige dieren. 
Als ik aan mezelf terugdenk, die 
hologige vogelverschrikker die 
zich na de oorlog in de spiegel 
zag, dan voel ik schaamte.” Het 
was deze schaamte die hem 
veertig jaar lang tot zwijgen ver-
oordeelde. Het was de dood van 
een goede vriendin, tevens oud-
kampbewoonster (Sonja Witstein) 
die de aanleiding vormde om de 
muur waarachter hij zich veilig 
waande te doorbreken. Op haar 
sterfbed in 1978 kreeg zij ver-
schrikkelijke angstaanvallen 
waarvan Durlacher getuige was. 
Hij besefte dat hij hetzelfde 
zou doormaken wanneer hij
niets zou ondernemen. 

Zwijgers en vertellers

door Stefan van der Poel

Primo Levi

Het doorgemaakte 'vertel-
proces' van Primo Levi en 

Gerhard Durlacher.



18 JaG22 juli jaargang 19 nummer 4 DaF 26 tammoez jaargang 19 nummer 4 19

Er volgden therapie en LSD-be-
handelingen bij Bastiaans, en op 
56-jarige leeftijd debuteerde Dur-
lacher als schrijver met Strepen 
aan de hemel. Het vormde het 
begin van een klein, maar zeer 
indringend oeuvre. Zo doet hij 
in De zoektocht verslag van 
zijn zoektocht naar voormalig 
barakgenoten uit Auschwitz-Bir-
kenau, allen jongens tussen de 
13 en 16 jaar oud die met een 
speciaal doel door Mengele waren 
geselecteerd. Uit de gesprekken 
met de opgespoorde lotgenoten 
wordt duidelijk dat op een ieder de 
last van het verleden drukt, maar 

dat de omgang met dit verleden 
per persoon sterk verschilt. 
Terwijl de een niets meer van het 
kampverleden wil weten, spreekt 
de ander over niets anders. 
Herinnert de een zich vrijwel 
niets meer, bij de ander staat ieder 
detail in het geheugen gegrift. 
Een van de jongens is rabbijn ge-
worden, een ander begrijpt niet 
dat je na Auschwitz nog in een god 
kunt geloven. Durlacher verbaast 
zich over deze verscheidenheid en 
komt met de volgende verklaring. 
“Ieder gebruikt zijn verleden al 
naar zijn karakter, al naar zijn 
begaafdheden, de vroegere en

huidige omstandigheden,  zijn
beelden van toen en nu, al 
naar zijn toevallige ontmoe-
tingen, zijn lichamelijke con-
ditie en nog veel meer”.  

Zwijgen of vertellen?
Het zwijgen dan wel vertellen 
lijkt dus sterk persoonlijk be-
paald. Wat de een oplucht is voor 
de ander een onoverkomelijke 
barrière. Dat het onderdrukken 
van gevoelens en herinneringen 
op lange termijn per definitie 
minder goed uitpakt, lijkt een 
wat achterhaalde zienswijze. Deze 
overlevingsmechanismen, want 
dat zijn het tenslotte, zijn per-
soons- en tijdsgebonden waarbij 
vertellers tot zwijgen kunnen ver-
vallen en omgekeerd. Het trieste 
einde van Primo Levi neigt mo-
gelijk zelfs tot de conclusie dat 
zowel de verteller als de zwijger 
uiteindelijk met zijn trieste er-
varingen alleen achterblijft.   
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Men Neme

Het valt niet mee om aan JaGDaF 
te denken. Ik ben bij mijn broer in 
in Zuid-Frankrijk, in de Var,  het
zuidoostelijke puntje van de Pro-

vence. Het dorp heet Lorgues en hij woont even buiten 
het dorp. Net ver genoeg om met een oud autootje, 
krakend en met de choke een beetje uit (wie heeft er 
nog van een choke gehoord?) naar het dorp te rijden 
om een verse baguette bij de bakker te halen. Even een 
koffie op een terrasje gedronken onder de platanen. 
Eigenlijk zou ik de Volkskrant ophalen voor monsieur 
Lion (zo heet mijn broer hier), maar helaas, ze liet me 
het lege zakje zien – geen Volkskrant deze week; het is 
vandaag zondag. Dan maar weer terug in het gammele 
Pandaatje.

Ik had me voorgenomen hier mijn bijdrage te schrijven. 
Ooit gaf ik mijn schoonzuster Claudia Roden, De 
Joodse Keuken, cadeau. Dat komt nu goed van pas. 
Al bladerend en lezend, kwam ik terecht bij Desserts. 
Deze afdeling lijkt me ook verreweg het meest 
toepasselijk in deze glorieuze omgeving. U kent het 
wel: een heg van bloeiende oleanders, grote palmboom  
in de tuin, uitkijkend op olijfbomen en 
cipressen; het overdekte terras bezwan-
gerd met een hemelse geur van een soort 
vervolg: zie pagina hiernaast

Crème d’amardine
Abrikozencrème
voor 6 personen

Tatli tharid
Gestoofde kersen op brood

voor 8 personen

Salade d’oranges

Tekening: Anjo Mutsaars
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oriëntaalse wilde bloeiende jas-
mijn; in Israël ook veel voorko-
mend. Deze zeer doordringend 
geurende bloemetjes aan grote, 
soms klimmende struiken groeien 
heel veel in de Provence en 
worden in Grasse (de  parfum-
stad) gebruikt om waarschijnlijk 
in heel veel parfums te verwer-
ken. Ik heb daar, op dat terras, 
gisteren uren zitten lezen in het 
nieuwste boek van Zeruya Shalev 
(inderdaad de nicht van…), De 
tweede familie, adembenemend, 
bijna dronken van die verrukke-
lijke bloemengeur.
We volgen hier de Nederlandse 
televisie en kunnen constateren 
dat het in Nederland net zo warm
is, zelfs iets warmer, dan hier.
Alleen het verschil in ‘gevoels-
warmte’ (zou de weerman dat zo 
noemen?) is enorm. Het voelt hier 
als in Jeruzalem, heel droog en 
aangenaam. Toch loopt de warm-
te op naarmate de dag vordert 
– dan maar even een duik in het 
zwembad, samen met het hondje; 
daarna heerlijke koelte.

En dan nu maar de drie zomerse 
recepten die ik voor u uitgezocht 
heb.

Crème d’amardine
Abrikozencrème
Gebruik hiervoor de beste 
onbewerkte gedroogde 
abrikozen, meestal afkomstig 
uit Australië of Oost-Europa, in 
ieder geval verkrijgbaar in een 
natuurwinkel.

Benodigdheden
voor 6 personen
500 gram gedroogde abrikozen
750 ml water
1 eetlepel oranjebloesemwater, 

of meer, naar smaak (Turkse 
winkel)
sap van een halve citroen, of naar 
smaak (desgewenst)
2 eetlepels suiker, of naar smaak
4 eetlepels gehakte pistaches of 
amandelen
250 ml kaimak, slagroom, crème 
fraîche, mascarpone of ingedikte 
yoghurt
(Voor kaimak, zie kader op 
pagina 27).

Werkwijze
Spoel de abrikozen af en zet ze 
een nacht in het water. Draai 
ze fijn in een keukenmachine of 
blender met genoeg weekwater 
om er een dikke saus van te ma-
ken.
Breng op smaak met oranjebloe-
semwater, citroensap en suiker. 
Bestrooi met gehakte pistaches 
of amandelen en serveer er room 
(zie boven) bij.

Variatie
Het dessert is ook lekker met de 
room erdoor geroerd.

Tatli tharid
Gestoofde kersen op brood
Voor 8 personen

Verschillende sefardische ge-
meenschappen hebben dit Turkse 
dessert overgenomen, waaronder 
de Syrische en de Egyptische. Ik 
(Claudia Roden) vind het heerlijk. 
Het kan makkelijk voor een grote 
groep mensen worden gemaakt, 
dus houd het ’s zomers in ge-
dachten. In Egypte gebruikten 
we hier een briocheachtig brood 
voor, maar galle of een goed boe-
renbrood zijn ook geschikt.

Benodigdheden
8 grote boterhammen van ruim 1 
cm dik
1 kilo donkere kersen
340 gram morellen- of kersenjam
sap van een halve citroen
300 ml kaimak (zie het kader)

Werkwijze
Snijd de korstjes van het brood en 
rooster ze licht (desgewenst in de 
oven). Was de kersen en laat ze 
uitlekken. Verwijder de steeltjes. 
Sommige mensen ontpitten de 
kersen.
Doe de jam in een pan met 150 
ml water en breng aan de kook 
(gebruik jam waar weinig suiker 
inzit). Voeg de kersen toe en het 
citroensap en laat de kersen 20 
minuten zachtjes stoven, tot ze 
zacht zijn. Laat ze afkoelen en 
boven een kom uitlekken.
Leg het brood op een schaal 
en giet er een beetje sap over 
zodat het brood zacht, maar niet 
papperig wordt. Schep de kersen 
op het brood en serveer met de 
kaimak, room of mascarpone.

Ten slotte
Salade d’oranges

Dit is het dessert dat in Noord-
Afrika het meest wordt gegeten.
Schil de sinaasappels en snijd
al het wit weg. Snijd de sinaas-
appels in dikke plakken, bestrooi 
met kaneel en besprenkel met 
oranjebloesemwater.

U hoeft van de zomer niet meer 
na te denken over desserts! 
Geniet van de zomer na de 
overgeslagen lente.

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Chaya Brasz Bonee Haärets 
- de geschiedenis van Beth 
Joles, Nederlands ouderhuis 
in Haifa, 1956-2006 
In Haifa in Israël staat 
een ouderhuis (Beit Ho-
riem), Beth Joles, dat is 
gebouwd met geld van onder andere 
Beth Zekenim, het vroegere Joodse 
bejaardenhuis in Groningen. Er 
hebben in Beth Joles heel wat
Groningers  gewoond onder wie
Clara Asscher-Pinkhof gedu-
rende 18 jaar. Voorzitter van het
bestuur was gedurende enkele 
jaren Abraham van Adelsbergen, 
gehuwd met Betsie Stern (beiden 
Groningers). Tot de oprichters
behoorden Mirjam de Leeuw-
Gerzon en Toob van Blankenstein, 
allemaal Groningse namen. Ook 
de huidige directeur is een
Groninger van geboorte, Arjé
Cohen. 
Met 50 foto’s en gedichten van 
Clara Asscher-Pinkhof en van
Betsie Stern.  
Lijsten van bestuurders en be-
woners, een notenapparaat en
een  register op namen van per-
sonen en verklarende woordenlijst.  
Geb. € 12.50

Zeruya Shalev De tweede 
familie 
De mislukking van een huwelijk 
is een sluipende aangelegenheid. 
In de nieuwe roman van Zeruya 
Shalev besluit een vrouw een 
abrupt einde te maken aan 
dat pijnlijke proces, dat wel 
wat van een langzame vergif-
tiging heeft. Van de ene dag 
op de andere verzoekt ze haar 

man hun woning te verlaten 
– voorgoed. Zij blijft achter 
met hun gemeenschappelijke 
kind en vervalt in getwijfel en 
getob. Plotseling ziet ze zich 
geconfronteerd met de angst 
voor grote eenzaamheid, met 
neerslachtigheid en met het 
vreselijke gevoel dat ze haar 
kind vaderloos heeft gemaakt. 
Verwarrend is ook het langzaam 
doorbrekend besef dat je een 
persoon met wie je door een 
kind verbonden bent, nooit 
helemaal verlaten kunt. Een 
nieuwe liefde zorgt dan weer 
voor nieuwe kinderen uit een an-
der gescheiden huwelijk – en zo 
maakt deze vrouw opeens weer 
deel uit van een volgend gezin.   
€ 22.90
 
Irène Némirovsky Storm in 
juni 
Irène Némirovsky (Kiev 1903-
Auschwitz 1942) woonde pas tien 

jaar in Frankrijk toen ze in 1929 
haar eerste manuscript  David 
Golder naar de Franse uitgever 
Bernard Grasset stuurde. De ro-
man oogstte meteen een enorm 
succes. Haar literaire carrière 
werd echter bruut afgebroken door 
de inval van de nazi’s in Frankrijk. 
Toen ze in 1942 als statenloze Jo-
din werd weggevoerd, lukte het 
Irène nog net een koffertje met 
het manuscript van Storm in juni 
aan haar dertienjarige dochter 
Denise te geven. Denise besloot 
op haar 74ste dat Storm in juni 
gepubliceerd mocht worden. 
Storm in juni doet rechtstreeks 
verslag van de uittocht in juni 
1940, toen stromen vluchtelingen 
Parijs verlieten. Het lot van 
allerlei Franse families, van 
de voornaamste tot de armste, 
raakte met elkaar verweven.  
In een directe stijl beschrijft 
Irène Némirovsky de ontelbare 
kleine en grote lafheden en het 
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broze saamhorigheidsgevoel van 
een volk op de vlucht. Het boek 
is een aangrijpende, intieme 
en eerlijke roman. Het brengt 
een bewogen episode uit de re-
cente geschiedenis tot leven. 
Goedkope herdruk € 14.95
 
A.B.Yehoshua Kijken in de 
spiegel - over verzoening, 
identiteit en de toekomst van 
Israël 
De Israëlische schrijver legt in 
dit boek  wortels van het anti-
semitisme bloot en laat zien 
welke rol Joden zelf daarbij spe-
len. Hij stelt dat alleen moreel 
zelfonderzoek de Israëli’s een op-
lossing kan bieden voor het conflict 
met de Palestijnen. Dat leidt 
noodzakelijkerwijs tot pijnlijke 
en fundamentele vragen over de 
aard van het Jodendom en het be-
staansrecht van de Joodse staat, 
en daarmee tot een ingrijpende 
wijziging van het joodse zelfbeeld.  
In heldere taal en met krach-
tige argumenten houdt Yeho-
shua Israël en de Joden een 
spiegel voor en geeft hij een 
antwoord op de uitdagingen 
waar het land voor staat.  
€ 14.90

Sophie Calle De Eroev van 
Jeruzalem  
De joodse wet bepaalt dat een 
gebied dat is omheind door een 
eroev, als een privéruimte mag 
worden gezien waarbinnen het 
is toegestaan om gedurende de 
sjabbat voorwerpen te vervoeren. 
Sophie Calle heeft  14 mensen 
gevraagd om haar mee te nemen 

naar een plaats binnen de eroev 
van Jeruzalem, die voor hen 
een bijzonder karakter heeft.
Deze leporello (harmonicaboek) 
toont aan de ene kant foto’s van 
de eroev van Jeruzalem en aan 
de andere kant foto’s en korte 
verhaaltjes van de 14 plekken.  
€ 17.70 

Gabriele Mandel Gezeichnete 
Schöpfung - eine Einführung 
in das hebräische Alphabet 
und die Mystik der 
Büchstaben 
Uitvoerige, royaal geïllustreer-
de uitgave over het Hebreeuwse
alfabet en de symboliek van de
letters. 
Gebonden boek voor slechts:   
€ 9.95
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

de belangrijkste rabbijn uit het 
posttalmoedische Jodendom. 

Volgens Maimonides behoorde 
tot de verboden magie alles  
wat gebaseerd is op het be-
lijden van een ander geloof 
of overtuiging in de invloedsfeer 
van  mystieke figuren  op mensen.  
Ook alles wat een rationele 
verklaring met betrekking tot 
de natuurverschijnselen ont-
kent en een bovennatuurlijke 
kracht toekent aan magische 
amuletten en spreuken, hoorde 
volgens Maimonides niet 
binnen het Jodendom thuis. 

Geen van deze volgens Mai-
monides verboden magie, is te 
vinden in de boeken van Rowling, 
aldus de conclusie van de Kelners. 
De magie van Rowling is metho-
dologisch. Deze is gebaseerd op 

de wetten van logica en natuur. 
Dit soort magie is een tak der 
wetenschap. “Niets in de wereld 
van Harry Potter is gebaseerd 
op dingen of krachten, die zich 
niet tot het bestuderen lenen”, 
aldus de wetenschappers Kelner. 

De wereld van Harry Potter 
botst niet met het Jodendom

De seculiere toverwereld van Har-
ry Potter, het hoofdpersonage uit 
het gelijknamige wereldberoemde 
kinderboek van de Britse 
schrijfster Joan K. Rowling, botst 
niet met religie en beïnvloedt 
deze  ook niet. Tot deze conclusie 
kwamen op 17 mei jongstleden 
hoogleraar in de filosofie van 
het Jodendom Abraham Kelner 
van de Universiteit van Haifa 
en zijn dochter Rivka Kelner, 
phD studente aan de Bar-Ilan 
Universiteit. Beiden gaven een 
lezing met als titel 'De wonderen 
van de wetenschap en de 
wetenschap der wonderen.  Har-
ry Potter versus Rambam' op de 
conferentie Wetenschappelijk-lite-
rair  avontuur met Jules Verne 
aan de Universiteit van Haifa. 

Deze lezing was voornamelijk  ge-
richt tegen Joodse of christelijke  
filosofen die de boeken over 
Harry Potter aanvallen, bewerend 
dat deze sprookjes de magie 
en de beheksing bevorderen.  

Vader en dochter Kelner bestu-
deerden jarenlang de criteria, die 
binnen het Jodendom de magie en 
het toveren verbood. Al in de vroege 
middeleeuwen hebben de Joodse 
geleerden zich gebogen over wat 
wel en niet was toegestaan. Een 
van deze geleerden was Rambam, 
of Rabbi Moshe ben Maimon, 
beter bekend als Maimonides.  
Hij was Toraverklaarder, filosoof 
en arts en wordt beschouwd als 
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Ik breng haast de hele zomer door 
op ’t land. Zwermen vliegen gonzen 
om me heen. De zon schijnt door de 
takken en strooit kleine cirkeltjes 
licht in ’t rond, die je onmogelijk met 
je handen kunt beetpakken. Steeds 
glippen ze weer tussen mijn vingers 
door. Onder je voeten kun je ze ook al 
niet vasthouden of uittrappen.
Als ik buiten ben, vergeet ik de stad 
helemaal, ik voel me dan net een 
grashalm, een plantje.
Ik hol op blote voeten en ruik naar 
regen, naar aarde, rol als een dikke 
rode bes langs de korenvelden, waar 
de blauwe bloemen mij als kleine 
hoedjes temidden van de korenaren 
toewuiven.
Ik dring door in het bos, klauter over 
wortels, over omgehakte bomen en 
zoek bosbessen, die ik in een mandje 
bewaar. Ik kijk vaak naar mijn blote 
benen. Langer zijn ze geworden, 
steviger. Ik drink me zat aan de lucht 
en de zon en merk zelfs niet hoe snel 
de dagen en nachten voorbijgaan, hoe 
de zon steeds verder wegzakt, steeds 
maar verder en dieper en hoe de 
schaduwen die hij werpt, elke avond 
een stukje langer worden.

Mama laat me de boodschap bren-
gen: ‘Baschka, kom naar huis, mor-
gen is ’t Tischa-be-aw.’
Ik ben blij, want ik ben al zo lang van 
huis weg.
‘O, o, wat ben jij groot geworden!’ zal 
Pascha zeggen. Mama zal me met een 
blik van verholen vreugde aankijken, 
heel even maar, opdat, God verhoede, 
geen boze blik me zal treffen.
Blij stap ik ons huis binnen en blijf
in de deuropening staan. Is er 
iemand gestorven? Waarom huilen ze 

allemaal? Waarom heeft mama me 
naar huis laten komen? Ik ben zo uit 
de zonnige hemel in een duister graf 
gevallen.
Ik blijf verlegen naar mama staan kij-
ken die met gebogen hoofd aan tafel 
een klaaglied zit te lezen.
Zonder ook maar één keertje op te 
kijken, huilt ze zachtjes voor zich 
heen. Het lange witte tafellaken ligt 
als een dode op tafel. In de kandelaar 
smeulen enkele opgebrande kaarsen, 
daarnaast liggen gebedenboeken. 
Vlak naast haar staat vader, zijn 
witte sokken vallen me meteen op. De 
angst slaat om ’t hart.
O God! Waarom ziet alles er zo 
grauw en somber uit? Buiten is ’t 
volop zomer, daar schijnt de zon. 
Bij de christelijke families zijn de 
volwassenen druk in de weer, daar 
spelen en lachen de kinderen. En 
hier?
Vader en moeder zitten op lage 
bankjes, net of ze op stenen zitten, te 
treuren en te jammeren. ’t Lijkt wel 
of ze zelf versteend zijn. Ze houden 
maar niet op met huilen, alsof ze 
met hun tranen stenen week willen 
maken. De grond is bedekt met stof 
en as. Wat voor vreselijke zonde heb-
ben mijn ouders begaan dat ze zo tot 
God moeten bidden? Welk ongeluk 
beklagen ze?
Mijn broer Mendel zegt treurig tegen 
mij: ‘We hebben onze tempel verloren. 
Hij is vernield, verbrand, ons land is 
verwoest. ’t Is Tischa-be-aw.’

Nu voel ik me ook treurig worden. 
Zo-even bloeiden de rode en blauwe 
bloemen nog voor mijn ogen. Nu is 
mijn zomer plotseling als door een 
windvlaag weggevaagd.
Abrascha komt binnen en trekt me 
aan mijn mouw mee naar buiten. 
‘Wat sta je daar toch? Kom mee 
naar de binnenplaats, dan gaan we 
dennenappels gooien.’
Ik vind alles best. Ik laat me mee-
voeren naar de binnenplaats. 
Abrascha heeft al een heleboel 
dennenappels verzameld. Als hij me 
daarmee raakt, zal ik gaan bloeden. 
Ik sla de handen voor de ogen en 
Abrascha begint te gooien alsof 
hij ze met een geweer afschiet. De 
dennenappels blijven in mijn haar en 
aan mijn kleren hangen. Ik kan me 
nauwelijks meer bewegen.
‘Hou op, Abrascha, hou op! Laat mij 
er ook een paar gooien!’ ’t Huilen 
staat me nader dan ’t lachen.
Daarna pak ik een handvol dennen-
appels. ‘Zo en nu is ’t jouw beurt, 
alsjeblieft!’
Ik trek de dennenappels van mijn 
kleren en smijt ze naar Abrascha, 
ik kan gewoon niet meer ophouden 
met gooien en zie niet eens wat 
Abrascha doet. Die staat ondertussen 
doodgemoedereerd de projectielen 
die ik afvuur, bij elkaar te rapen en 
hangt de dennenappels als knopen 
aan zijn jas. Zelfs boven op zijn muts 
plant hij er een.
Door de openstaande ramen dringt 
een onderdrukt snikken door naar 
buiten. Zal er nooit meer vreugde 
heersen in ons huis?

Uit: Brandende kaarsen van Bella 
Chagall, tekeningen Marc Chagall.

Tischa-be-aw
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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.
De eerste sjoeldienst na de 
vakantie is op sjabbat 26 augus-
tus. De eerste lernavond is op 23 
augustus, aanvang 19.00 uur in 
het Rabbinaatshuis.

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.

29 juni t.m. 1 november
Genezen verklaard voor ...
Een ziekenhuis in kamp 
Westerbork, 1939-1945. 
Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork, Oosthalen 8, 
Hooghalen. Info: 0593 592600 of 
info@kampwesterbork.nl
2 juli t.m. 6 augustus
Schilderijen en tekeningen 
van de Joodse kunstenaar Bob 
Hanf (1894-1944). Synagoge 
Folkingestraat 60, Groningen. 
Info: www.synagogegroningen.nl
t.m. 30 juli
De Jodenkamp. Serie  foto's van
Robert Mulder. 
Universiteitsmuseum, Oude kijk 
in't Jatstraat 70, Groningen. Info: 
050 5422740 of
han_borg@hotmail.com
3 augustus
Tisja beAv/ Vastendag van 9 Av. 
Verwoesting van de Tempel. 
20 augustus
Groningen Noorderzon Festival
met Galili Dance. Info 
www.Noorderzon.nl, of  
e.voeten@nnd.nl.
22 september
18.30 uur begin sjabbat en jom 
tov/Nieuwjaar.

23 september 
eerste dag Nieuwjaar/Rosj 
Hasjana 5767
24 september
tweede dag Rosj Hasjana/
Nieuwjaar
25 september 
5.49 uur begin Vastendag van 
Gedalia.

De volgende tentoonstellingen 
zijn in het Joods Historisch 
Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, 
Amsterdam. Tel. 020 531 0310. 
www.jhm.nl.
Vanaf 21 juli is de Begane grond 
van de Nieuwe Synagoge weer 
geopend voor publiek, met als 
eerste tentoonstelling van 
21 juli tot en met 8 oktober
Satellieten, foto’s van Jonas 
Bendiksen. 
Vijf jaar reisde de Noorse 
fotojournalist Jonas Bendiksen 
(1977) door de halfvergeten 
enclaves, onwrikbare conflicten 
en geïsoleerde gemeenschappen 
aan de rand van de voormalige 
Sovjet-Unie. Zijn beklemmende 
foto's nemen ons mee naar de 
vrijwel onbekende wereld van 
Transdnjestrië, Abchazië, Na-
gorna-Karabach, de Fergana-
vallei, de joodse autonome regio 
Birobidzjan en de streken nabij 
de steppe van Kazachstan waar
de brokstukken van ruimtesche-
pen neerstorten.
26 juli tot en met 28 augustus
Academie van Bouwkunsten 
(poortje t.o. JHM), historische 
foto’s van het Waterlooplein.
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Joodse feest- en treurdagen 5766/2006

5766/2006
3 augustus   Vastendag van 9 Aw

5767/2006
23 en 24 september  Rosj Hasjana
25 september   Vastendag van Gedalja
2 oktober   Jom Kippoer
7 en 8 oktober   Soekot
14 oktober   Sjeminie Atseret
15 oktober   Simchat Tora
16 t.m. 23 december  Chanoeka 
31 december   Vastendag van 10 Tewet

5767/2007
3 februari   Toe Bisjwat
1 maart   Ta'aniet Esther
4 maart   Poeriem
3 t.m. 10 april   Pesach
15 april   Jom Hasjoa
23 april   Jom Ha'atsmaoet
6 mei    Lag Ba'omer
16 mei    Jom Jeroesjalajim
23 en 24 mei   Sjawoe'ot
3 juli    Sjiva-asar beTammoez
24 juli    Vastendag van 9 Aw

Sjeminie Atseret en Simchat Tora (Vreugde der Wet)

Kaimak

Dikke room

Kaimak is de dikke room 
die boven komt drijven als 
buffelmelk eerst wordt verhit 
en dan een paar uur blijft 
staan. Kaimak is zo dik dat 
je het kunt snijden. Mensen 
kochten er rolletjes van 
en sneden het in blokjes of 
reepjes. Wat er het meest op 
lijkt zijn de dikke, Engelse 
clotted cream, heavy cream en 
de Italiaanse mascarpone.
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Volgende keer uw advertentie op 
de achterpagina?


