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Ongeveer zestig mensen hebben hun 
abonnementsgeld nog niet betaald, 
dat is een aanzienlijk aantal. 
Onze financiële toestand is helaas niet 
zo rooskleurig. Ik hoop dan ook dat 
ik de volgende keer kan melden dat 
(bijna) iedereen betaald heeft!

We hebben dit keer een heel bijzon-
dere bijdrage van Bram van Pink-
steren uit Leeuwarden. Hij heeft 
zich afgelopen zomer als vrijwilliger 
aangemeld bij Mageen David Adom. 
Het is een lang verslag, maar zo inte-
ressant dat we het integraal hebben 
opgenomen.

Ook rabbijn Evers verdient extra aan-
dacht; hij heeft zijn 25-jarig jubileum in 
Amersfoort gevierd; daarvan doet hij 
op originele wijze verslag. Natuurlijk 
laat ons dat ook niet onberoerd. Vanaf 
nummer 1 van JaGDaF in 1988 is hij 
onze trouwe rabbinale medewerker 
– kol ha kawod ! Op afroep en met 
Gila, zijn vrouw, nog wel eens als 
‘mediator’, lukt het hem iedere keer 
weer. Wij zijn daar dankbaar voor.

Ten slotte: in één adem – happy 
Chanoeka, een vrolijke Toe Bisjwat en 
gut Poerim!

Ruth Lipschits-de Leeuwe
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O.R.T.

door rabbijn S. Evers

In mei 1981 zijn wij vanuit Jeroe-
sjalaim naar Nederland gekomen. 
Naast mijn werk als docent aan het 
Maimonides ben ik gaan werken 
in Amersfoort, in Twente en in 
het JaGDaF-gebied. In de loop der 
tijd is het een en ander veranderd 
en is van het oorspronkelijke 
IPORgebied alleen Amersfoort 
overgebleven. Toch denk ik af en 
toe met weemoed terug aan de 
periode in het JaGDaF-gebied. 
Aangezien er in mei allerlei acti-
viteiten waren, daarna de zomer 

25 Jaar Amersfoort en 
mediene

Shimon Evers: vanaf het al-
lereerste begin  medewerker 
aan JaGDaF: kol hakawod, 

ere wie ere toekomt!

kiddoesj op sjabbat parsjat 
Noach, 28 oktober jongstleden.  
Er zijn lieve en vriendelijke 
woorden gesproken en in reactie 
daarop heb ik onderstaand 
gedicht voorgelezen. Het is toe-
gespitst op de Amersfoortse 
situatie, maar het geldt zeker 
ook in breder perspectief. Een 
enkele passage heb ik eruit ge-
haald, omdat die alleen op dat 
moment van toepassing was. 

Vervolg pagina 4

kwam, het daarna druk was van-
wege de jomtovdagen, heeft het 
even geduurd tot er aandacht aan 
ons jubileum werd besteed. Dit 
is gebeurd tijdens een feestelijke 

familie Evers
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25 Jaar Amersfoort en mediene

Een gedicht kan soms op rijm zijn
Maar soms is het de cadans van de woorden

Die het maakt tot poëzie als drager van je boodschap
Dat is de vorm die ik vandaag grotendeels heb genomen.

Soms lijkt het alsof de tijd voorbij raast
En je nog het gevoel van ‘pas begonnen’ ervaart

Maar laat ik voorop stellen:”Fijn dat u er bent
U allen samen en ieder van u individueel”

Diegenen die vandaag gekomen zijn
Om deze simche met ons te delen

En diegenen die dat op andere wijze lieten merken
Hun warmte en waardering voor ons werk.

Alleen onze 2 kleintjes zijn hier vandaag 
De rest is elders verspreid over vele plaatsen

Dankbaar zijn zij voor hun Amersfoortse roots
Juist het opgroeien hier heeft hen gevormd

Tot zelfstandige mensen met een open vizier
Voor anderen vroom of vrij, ieder hoort er bij.

25 jaar joodse les, soms tot bar- of  bat-mitswe
Gelukkig vaak langer, tot het eindexamen of daarna

25 jaar les voor volwassenen, van basis
Tot diep in Torah of Nach of halaga

Een clubje met waardering en ruimte
Voor ieder zijn of haar persoonlijke inbreng 

In het gemeenschapshuis of bij u thuis
Bijna 25 jaar lajenen in sjoel

Sinds het vertrek van meneer Brom.
Af en toe neemt een ander de jad ter hand

En neem ik even rust aan de zijkant
25 jaar bezoeken bij leden, jong en vooral oud

Gezond, maar heel vaak ook zwak of ziek
25 jaar gasten op sjabbat en jomtov

Bij de seider of in de soeka
En dit jaar 25 jaar het soekiner

Een kamer vol, een heerlijk gevoel
25 jaar warmte ontvangen bij onze simches

Het gevoel van samen één grote familie
25 jaar proberen te delen in vreugde of verdriet

Van lewajes tot geboorte en choepa
25 jaar drosjes, tot vorig jaar in sjoel

Nu hier, waardoor het contact beter verloopt
25 jaar boodschappen doen voor de kille
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Soms voor mensen privé, soms voor de kiddoesj
25 jaar lang zorg voor klokken, licht en warmte

Parochet verhangen en kleedjes verwisselen.
Met liefde hebben we dit allemaal gedaan
En hopen we nog vele jaren door te gaan. 

Een woord van dank is vandaag op zijn plaats
Aan allen die meehielpen dit te organiseren

Al die lieve dames en behulpzame heren.
Telkens weer bereid en vol overgave
Om ons allen te voeden en te laven.

 
Dank naar Hashem, de Allerhoogste die ons

Allen de kracht geeft om verder te gaan met ons werk
Ons in te zetten voor het welzijn van onze kille

Voor het behoud van de joodse vonk hier en elders.

En dankend wil ik verder gaan naar ons bestuur
Naar vorige besturen die zich allen hebben ingezet

Ja ik weet het, soms zijn  wij wat vroom en schwartz
Een beetje rechtlijnig en niet al te meegaand

Maar Baroech Hasheem, we komen er altijd weer uit
Want het welzijn der kille is ons aller motief.

Lieve bestuurders van toen van nu
Toda, bedankt voor alles wat jullie doen.

Maar laat ik teruggaan naar 26 jaar geleden
In Amersfoort was een rabbijn, een Lubavitcher chassied

Die had zoveel werk in de Keistad en daarbuiten
Dat hij hulp zocht, hij wilde nog een 2e chassied.

Binyomin heeft toen contact met ons gezocht
Zodoende is het Amersfoort en mediene geworden

Bedankt Binyomin, bedankt Blouma voor alle support
25 jaar trekken we nu deze  IPOR-kar in een poging
Om in stand te houden, te steunen en te versterken

Moge ons de kracht gegeven worden tot nog vele jaren.

Gilah, last but not least, zonder jou had ik het niet gered
Als klankbord, als stimulator of juist als kalmerende factor.

Als organisator van ons huis tot open huis voor u allen
Als opvoeder en begeleider van ons elftal.

Moge het ons gegeven zijn om samen 
Tot in lengte van jaren te genieten van dat elftal 

En van al het mooie dat daaruit voortkomt
Te genieten van onze kehille en van de mediene

En vooral te mogen genieten van de mooiste simcha
De komst van mashieach, bimhera wejamenoe 

Spoedig in onze dagen, wenomar omein. 
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De bevolking van Israël 27:
 Impasse na de oorlog in Libanon

door J.E. Ellemers

In de Proloog van zijn in juni ver-
schenen boek Het zijn net mensen: 
Beelden uit het Midden-Oosten, 
waarin hij verslag doet van zijn 
ervaringen als correspondent, 
schrijft Joris Luyendijk: ‘Soms 
zag ik in de krant of op tv iemand 
beweren dat het fundamentalisme 
zus in elkaar zat of zo, en dat 
er vrede in het Midden-Oosten 
zou komen “als Israël zich maar 
terugtrok uit de bezette gebieden” 
of “als Amerika niet langer de 
dictators steunde”. En dan dacht 
ik: daar kun je goede argumenten 
voor bedenken. En je kunt er 
ook goede argumenten tégen be-
denken. Ik kwam er niet uit ...’ 
Dit is een treffende weergave 
van de problematiek van Israël 
en het Midden-Oosten: Er zijn 
allerlei mogelijke ‘oplossingen’ te 
bedenken, waarvoor goede argu-
menten bestaan. Tegelijkertijd 
kan men op even goede gronden 
argumenten bedenken die daar te-
gen pleiten. Men komt er niet uit. 

Israël na de oorlog in Libanon
De oorlog die Israël in juli en 
augustus 2006 tegen Hezbollah 
in Libanon voerde, duurde 34 
dagen. Het was echter niet al-
leen een oorlog van Israël in 
Libanon, maar ook een oorlog 
die Hezbollah tegen en in Israël 
voerde. In die vijf weken vielen 
er op steden en dorpen in Noord-
Israël zo’n 4.000 raketten. Vele 
daarvan troffen geen doel - dat wil 
zeggen: er werden relatief weinig 
mensen en gebouwen geraakt. 
Toch kwamen er 44 Israëlische 
burgers om  - onder wie ook Ara-

bische Israëli’s  - en werd het 
sociale en economische leven in 
dit deel van Israël ontwricht. En 
dan waren er nog veel grotere 
aantallen burgerslachtoffers en 
een enorme ravage in Libanon. 
Het was een oorlog waarvoor bei-
de partijen - Hezbollah èn Israel 
- ‘succes’ claimen. Hezbollah, 
omdat zij erin slaagde Israël te 
‘provoceren’ en te treffen met 
raketten. Israël, omdat een 
deel van de strijders en van het 
wapenarsenaal van Hezbollah 
werden uitgeschakeld. Toch was 
het voor geen van de partijen een 
duidelijke ‘overwinning’. In Israël 

werd het in ieder geval door de 
meerderheid van de bevolking niet 
als zodanig gezien. In tegendeel: 
er werd gesproken van een ‘de-
bâcle’, een ‘fiasco’, een oorlog 
waarop het leger niet goed was 
voorbereid, waarin het ontbrak 
aan coördinatie en waarvoor de 
landstrijdkrachten onvoldoende 
waren toegerust. Alom was er 
een roep om een commissie van 
onderzoek, zoals die er ook waren 
na de Yom Kippoer-oorlog (1973) 
en de ‘eerste’ oorlog in Libanon 
(1982). Alhoewel de regering en 
de militaire leiding zich daar 
aanvankelijk tegen verzetten, 
werd in september een dergelijke 
commissie ingesteld. Deze zal zich 
vermoedelijk vooral bezighouden 
met vragen over politieke verant-
woordelijkheden en militair-
organisatorische kwesties. 

Malaise: Hoe verder?
Er heerst een breed ongenoegen 
over de ‘zin’ van de oorlog, over 
de regering, over de relatie tus-
sen regering en leger, over de 
effectiviteit van het leger en nog 
veel meer. Tegelijkertijd is er 
maar weinig consensus hoe het 
verder moet: met Libanon, met 
Hezbollah en bovenal met het 
‘Palestijnse vraagstuk’ en de 
positie van Israël in het Midden-
Oosten. Zoals in het begin werd 
gesteld, er zijn vele - schijnbaar 
plausibele - ‘oplossingen’, waar 
goede argumenten voor lijken te 
bestaan, maar waar met evenveel 
recht overtuigende argumenten 
tegenover  kunnen worden ge-
plaatst. 

Na de oorlog tegen Hezbol-
lah in Libanon raakte 

Israël in een impasse, waar 
voorlopig nog geen eind aan 

lijkt te komen.
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Het is goed eraan te herinneren 
dat na de verkiezing van maart 
2006 er in mei een nieuwe re-
gering aantrad die pretendeerde 
een oplossing te hebben voor 
het Palestijnse vraagstuk: na de 
ontruiming van de Joodse neder-
zettingen in de Gazastrook, een-
zijdige terugtrekking uit - een 
groot deel van - de Westelijke 
Jordaanoever. Nu, een halfjaar 
later, hoort men weinig meer over 
eenzijdige terugtrekking, woedt 
de strijd met Chamas voort en is in 
feite de Gazastrook opnieuw bezet. 
Ondertussen is het vertrouwen in 
de regering gedaald tot een diepte-
punt, is de politieke partij Israël 
Beitenoe onder leiding van Avigdor 
Lieberman - met zeer afwijkende 
ideeën over de Palestijnse kwestie 
- tot de regering toegetreden en 
dreigen er processen tegen de 
president van Israël en sommige 
(ex-)ministers. Kortom, de situa-
tie is onduidelijker dan ooit en 
malaise overheerst. En dan is 
er nog de dreiging dat Iran bin-
nen afzienbare tijd een atoom-
mogendheid zal worden, waardoor 
de politiek-militaire verhoudingen 
in het Midden-Oosten ingrijpend 
kunnen veranderen. Over al 
deze kwesties bestaan in Israël 
zeer uiteenlopende opvattingen. 

Ander soort oorlogen
Wat echter in het denken en 
de publieke discussies over de 
veiligheidssituatie en de positie 
van Israël in het Midden-Oosten 
minder aandacht krijgt, is dat de 
wijze van oorlogsvoering waarmee 
Israël de afgelopen decennia is 

geconfronteerd, ingrijpend is 
veranderd. Tot en met de Yom-
Kippoer-oorlog van 1973 was er 
sprake van oorlogen tussen staten, 
die gevoerd werden door ‘reguliere’ 
legers. Dat was het geval in de On-
afhankelijkheidsoorlog van  1948,
toen Israël strijd leverde tegen 
legers van Egypte, (Trans-)Jor-
danië, Syrië en Irak. Dat was 
ook zo in de ‘Sinaï-campagne’ 
(in 1956 tegen Egypte), de Zes-
daagse oorlog (in 1967 tegen 
Egypte, Jordanië en Syrië) en, 
zoals gezegd, de Yom Kippoer-
oorlog (tegen Egypte en Syrië).
Sinds de ‘eerste’ Libanon-oorlog 
in 1982, is de gewapende strijd 
van Israël niet meer gericht tegen 
staten, maar tegen bewegingen.
De invasie van het Israëlische leger 
in Libanon in 1982 (aangeduid als 
‘Vrede voor Galilea’) was bedoeld 
om de terroristische aanvallen van 
de Palestijnse Organisatie (PLO) 
op Noord-Israël een halt toe te 
roepen. Het leidde er uiteindelijk 
toe dat de PLO en Yasser Arafat 
uit Libanon werden verdreven om 
zich in Tunesië te vestigen. Ironish 
genoeg zou Arafat zijn hoofdkwar-
tier ruim tien jaar later op de 
Westelijke Jordaanoever vestigen. 
Ook de oorlog van afgelopen zomer 
in Libanon was niet tegen de staat 
Libanon gericht, maar bedoeld 
om de beweging Hezbollah het 
zwijgen op te leggen. Tussen de 
twee oorlogen in Libanon waren 
er gewapende conflicten die het 
karakter van oorlog hadden, 
namelijk de twee Intifada’s (vanaf 
eind 1987 en opnieuw vanaf de 
zomer van 2000) en het laatste 

jaar de strijd tegen Chamas in de 
Gazastrook. Deze oorlogen waren 
echter niet gericht tegen een 
staat en een bijbehorend regulier 
leger, maar tegen terreurdaden 
van - in wezen anonieme 
- terroristische bewegingen. 
Sinds 1982 droegen de oorlogen 
die Israël voerde een ander en 
meer diffuus karakter dan in de
voorgaande periode. Er werd vaak
ook niet meer gesproken  van
‘oorlog’, maar van ‘terreur-
bestrijding’. Het waren echter 
wel militaire acties, die op oor-
log leken. Ze waren alleen meer 
asymmetrisch van aard: van een
regulier leger tegen een veel diffu-
sere verzetsbeweging te midden 
van een burgermaatschappij,
waarvan een deel met het
verzet sympathiseert en een an-
der deel zich afzijdig tracht te 
houden. Het betekent eveneens 
dat ‘onschuldige burgers’ een 
grotere kans hebben slachtoffer 
te worden van militair geweld, 
zoals de oorlogen in Libanon, 
de militaire acties tijdens de In-
tifada’s en die tegen Chamas in 
ruime mate hebben laten zien. 
Dit geldt evenzeer voor Israël met 
een toenemend aantal slachtoffers 
van terroristische aanslagen. 
Het ingrijpend veranderde ka-
rakter van de oorlogen die Israël 
sinds 1982 voert, roept vragen op 
over de strategie en tactiek van 
het Israëlische leger. Zeker, men 
heeft deze deels ‘aangepast’ aan 
de gewijzigde omstandigheden. 
Maar nog steeds geldt als hoogste 
wijsheid dat men tegen iedere 
dreiging van oorlog, verzet of ge-
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weld hardhandig moet optreden 
met inzet van alle militaire 
middelen - inclusief vliegtuigen, 
helicopters, artillerie en tanks. 

Andere benadering?
Het is de vraag of deze wijsheid 
nog steeds past bij het soort 
militaire strijd dat Israël de af-
gelopen decennia heeft gevoerd. 
Inderdaad een staat die wil blijven 
voortbestaan, kan eenvoudig niet
tolereren dat er voortdurend ter-
reur en gewapend verzet plaats-
vindt. Maar tegelijkertijd kan 
men de vraag stellen of - zoals 
vaak wordt gezegd - generaals niet 
steeds de vorige oorlog opnieuw 
voeren. Stelt een oorlog tegen 
guerilla-bewegingen - want daar 
gaat het hier over - niet andere 
eisen dan een ‘conventionele’ 
oorlog van het ene leger tegen 
het andere leger? Zoals gezegd, 
ook in Israël is het karakter van 
militaire acties aangepast. Er is 
sprake van andere vormen van 
‘intelligence’, er vindt infiltratie 
plaats in ‘verdachte’ organisaties, 
acties zijn veel meer gericht op 
specifieke groeperingen of zelfs 
op individuen dan in een con-
ventionele oorlog. Maar toch blijft 
de vraag of de strategieën en tac-
tieken die worden toegepast in 
de strijd tegen Fatah, Chamas 
en Hezbollah nog wel passend 
en - vooral - effectief zijn. Het 
zijn vragen waarvoor geen 
eenvoudige ‘oplossing’ bestaat - 
of juister gezegd: het zijn vragen 
waarvan allerminst duidelijk is 
of de ene oplossing ‘beter’ is dan 
de andere. Bovendien het gaat 

om vragen die het voortbestaan 
van Israël betreffen, waarbij 
het kiezen van een ‘andere’ 
oplossing ernstige, zeer bedrei-
gende gevolgen kan hebben. 
Om van dit laatste twee voor-
beelden te geven: In de tweede 
helft van de jaren tachtig heeft 
Israël op instigatie van de toen-
malige minister van defensie, 
Rabin, de toen opkomende moslim-
beweging Chamas enige tijd ge-
steund. Het was een beweging die 
door het verstrekken van sociale 
en medische zorg en onderwijs 
opkwam voor de ‘underdog’ in 
de Palestijnse gebieden. Het 
leek een goed idee Chamas te 
steunen als tegenwicht tegen de 
toen zeer militante Fatah. Uit-
eindelijk ontwikkelde Chamas 
zich tot een nog extremere en 
geweldadiger beweging. Bij het 
Oslo-akkoord (1993) kwamen 
Israël en het Palestijnse Gezag 
overeen dat de Palestijnse politie 
bewapend mocht worden. Het 
leidde tot (legale) import van 
wapens, maar vervolgens tot 
wapensmokkel en het ontstaan 
van kolossale wapendepots. 
Het is dus niet onbegrijpelijk dat 
er over mogelijke alternatieven 
voor de tot nog toe gevoerde 
strijd tegen guerilla-bewegingen 
gemengde gevoelens bestaan. 
Toch lijkt het onvermijdelijk dat 
op den duur weer zal worden na-
gedacht over alternatieven. Want, 
zoals bijvoorbeeld de oorlogen in 
Algerije en Vietnam en nu weer 
in Irak leren, oorlogen tegen 
guerilla-bewegingen zijn moei-
lijk te winnen. 

Wat verder tot nadenken kan 
stemmen, is dat de recente mi-
litaire acties tegen Chamas en 
Hezbollah begonnen als reactie 
op de ontvoering van Israëlische 
militairen. Dat is ook eerder 
gebeurd en het leidde uiteinde-
lijk tot - vaak langdurige - on-
derhandelingen via een ‘derde par-
tij’, waarbij in sommige gevallen 
door ruil van gevangenen een ver-
gelijk tot stand kwam. Men kan 
zich afvragen of bij de dreiging 
van een gewapend conflict of het 
ontvoeren van militairen men 
niet beter meteen kan beginnen 
met onderhandelen. Natuurlijk, 
daar bestaan grote bezwaren te-
gen, het kan opgevat worden als 
een teken van zwakte en het kan 
makkelijk leiden tot chantage. 
In ieder geval zal een dergelijke 
benadering op groot verzet stui-
ten - niet alleen bij de miltaire 
leiders, maar ook bij een groot 
deel van de Israëlische bevolking. 
Aan de andere kant, wil men het 
‘Palestijnse vraagstuk’ ooit op-
lossen en tot vreedzame relaties 
geraken tussen Israël en haar 
buurlanden - dus óók met Libanon 
en Syrië - dan zal men toch eens 
tot onderhandelingen moeten 
komen. Zou de huidige impasse 
niet kunnen leiden tot een omslag 
in het militair-strategische den-
ken en tot andere opvattingen 
over de ‘Palestijnse kwestie’?  

Ongunstige voortekens
De voortekens hiervoor lijken niet 
gunstig. Internationaal lijkt er 
weinig eensgezindheid te bestaan 
over Irak, Iran en het Israëlisch-

Vervolg 'De bevolking van Israël'
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Palestijnse conflict, behalve dat 
de Verenigde Staten Israël nog 
steeds steunen - tot nog toe! 
Binnen Israël lijkt er nog minder 
aanleiding te bestaan om te 
verwachten dat op korte termijn 
een omslag in het denken over 
de toekomst zal plaatsvinden. 
De jongste verkiezingen hebben 
slechts geleid tot een verdere 
fragmentatie van het politieke 
landschap. Wegblijvende kiezers, 
versterking van kleinere par-
tijen met sterk uiteenlopende 
belangen van religieuze, etnische 
en sociaal-economische aard 
en bovenal het ontbreken van 
enige consensus over centrale 
vragen, zoals de relatie met de 

Palestijnen en de Arabische 
buurlanden, maken de impasse 
alleen maar groter. Bovendien 
het toetreden tot de regering van 
Avigdor Lieberman en zijn Israël 
Beitenoe zal de besluiteloosheid 
alleen maar vergroten. 
Kortom, een weinig hoopvol per-
spectief. De crisis in de politiek 
wordt nog verder vergroot door het 
feit dat de president van Israël en 
enkele (ex-)minsters vermoedelijk 
zullen worden vervolgd wegens 
ernstige inbreuken op de inte-
griteit. Dit is wel eens anders 
geweest. De toenmalige minister-
president Yitzchak Rabin trad in 
1977 af omdat zijn vrouw tegen 
de toenmalige regels in een bank-

rekening in Amerika bleek te 
bezitten - regels die daarna zijn 
opgeheven. De vroegere minister-
president Menachim Begin trad in 
1983 af omdat hij achteraf meende 
geen verantwoordelijkheid te kun-
nen dragen voor de door zijn 
kabinet (lees: Sharon) gevoerde 
(eerste) oorlog in Libanon. 
Toch zegt het feit dat de procureur-
generaal de president en enkele
(ex-)ministers  vermoedelijk  zal 
vervolgen, ook iets over de 
scheiding van machten en het 
democratisch gehalte van de Is-
raëlische maatschappij - zelfs in 
een tijd van crisis en verwarring. 
Bijvoorbeeld in Nederland  - dat 
in termen van politieke cultuur 
zeer vergelijkbaar is met Israël 
- worden hoge functionarissen, 
die een loopje nemen met wet-
ten en democratische regels, 
zelden vervolgd - er wordt 
dan hooguit een ‘schikking’ 
getroffen of iemand wordt in 
een andere functie benoemd. 
Het is moeilijk te zeggen of in Israël 
seksuele intimidatie of corrup-
tie onder hoge functionarissen 
meer of minder voorkomt dan in 
Nederland. Maar in ieder geval 
wordt zoiets in Israël in sommige 
gevallen aan de kaak gesteld en 
ook vervolgd. Dit is tenminste een 
hoopvol teken, zoals er in Israël - 
ook in tijden van oorlog en crisis - 
meer open discussies plaatsvinden 
over misstanden, vergeleken met 
menig ander democratisch land. 
Zo is er steeds meer aandacht voor 
wat er allemaal fout is (gegaan) 
met de bezetting van de Westelijke 
Jordaanoever en de Gazastrook. 

Foto uit: NIW Extra 21 juli 2006
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Kranten, televisieprogramma’s, 
films en fototentoonstellingen 
hebben dit openbaar gemaakt en 
Israëli’s vragen er ook buiten Israël 
aandacht voor. In Nederland rust 
nog steeds een taboe op het praten 
over ‘excessen van geweld’ tijdens 
de koloniale oorlog in Indonesië 
- nu al zestig jaar geleden. 
Het ontbreekt in Israël dus 
niet aan discussie hoe het níet 
moet, maar er bestaat weinig 
eensgezindheid over hoe het 
(verder) wél moet. Het is niet 

verbazingwekkend dat in een 
situatie waar zoveel onzekerheid 
heerst en zich zoveel absoluut 
niet te voorspellen risico’s voor-
doen, men besluit om niets te 
besluiten. In wezen is dit de situ-
atie die al sinds 1967 bestaat, 
toen Israël besloot ‘voorlopig’ 
geen beslissing te nemen over 
de toekomst van de veroverde 
gebieden. Na de onduidelijke af-
loop van de oorlog in Libanon 
afgelopen zomer is deze impasse 
alleen maar groter geworden. 

Het zou in allerlei opzichten 
een belangrijke vooruitgang 
zijn wanneer de impasse wordt 
doorbroken. Maar het lijkt erop 
dat men onderhandelingen en 
overleg opnieuw uitstelt en blijft 
doormodderen tot nieuwe ‘om-
standigheden’ tot een - deels 
- andere koers dwingen. Dit 
is hoe internationale en na-
tionale politiek meestal werkt
- kennelijk ook in Israël. 

Vervolg 'De bevolking van Israël'
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Even voorstellen
Laat ik beginnen met me voor
te stellen. Ik ben Bram van Pinx-
teren, zit in de 6de klas van het Piter 
Jelles Gymnasium te Leeuwarden, 
ben 18 jaar en heb afgelopen 
zomervakantie anderhalve maand
vrijwilligerswerk gedaan voor Ma-
gen David Adom in Israël. Waarom 
ik per se daar wilde werken vraagt 
u? Simpel eigenlijk, als zionistisch 
opgevoede joodse jongeman vond 
ik dat ik iets moest doen in Israël 
en wilde me daarbij oriënteren op 
het eventueel daar gaan studeren.  
Omdat ik medicijnen wil gaan 
studeren leek MADA (zo wordt 
Magen David Adom afgekort in 
het Hebreeuws) mij een goede 
plek om me te oriënteren. In de 
MADA kom je in contact met alle 
aspecten van Israël en krijg je 
bovendien een ‘behind the scenes’ 
blik op de gezondheidszorg daar. 
Zo, nu weten jullie wie ik ben en 
waarom ik naar de MADA ging. 

Maar wat is de MADA dan?
Wat ik van de MADA weet, en 
ik ben geen MADA official, is 
dat ze het Israëlische equivalent 
is van het Rode Kruis, en sinds 
kort ook officieel aangenomen als 
Rode-Kruis-lid. Ze vervult alle 
taken die het Rode Kruis elders 
vervult, maar is vooral altijd de 
officiële ambulance-dienst van 
Israël geweest. Ze werkt dus in
samenwerkingsverband met de
verschillende ziekenhuizen maar
staat officieel los van deze zie-
kenhuizen. De werking van de 
MADA, het coördineren van 
ambulances en verzamelen van 

informatie over de patiënten, is 
op zijn minst indrukwekkend. 
De MADA is een welgeoliede 
machine die zeer efficiënt werkt.  
Om een voorbeeld te geven: in 
het geval van een mass casualty 
event (MCE), iets wat helaas veel 
voorkomt in Israël, zijn na 10 tot 
15 minuten de eerste slachtoffers 
in het ziekenhuis en na drie kwar-
tier kunnen al 100 patiënten 
geholpen en onderweg zijn. Na 
uiterlijk anderhalf uur (tijden zijn 
afhankelijk van waar je in Israël 
bent en bedenk daarbij dat een 
MCE bijna altijd gebeurt in grote 
steden waar de ziekenhuizen 
dus dichtbij zijn) kunnen 100 
patiënten ín het ziekenhuis zijn. 
De maximale aanrijtijd, waar 
dan ook in Israël, is 25 minuten. 

Maar genoeg over algemene 
zaken, ik schrijf dit om mijn 
verslag te doen. Dus laten we be-
ginnen bij het begin: 

De Cursus
Toen ik op 4 augustus in Israël 
aankwam ben ik eerst naar 
familie gegaan in Omer, een klein 
stadje bij Be’er Shevah. Ik zou na 
de cursus in Jeruzalem in Be’er 
Shevah gestationeerd worden, 
dus had ik afgesproken om bij de 
familie in Omer af en toe langs 
te gaan voor sjabbat en zo. Na 
daar te zijn bijgekomen van de 
reis vertrok ik dan op de ochtend 
van 7 augustus met de bus naar 
Jeruzalem. We zouden daar om 
12 uur beginnen dus ik was al 
vrij vroeg op pad. Toen ik daar 
aankwam in de jeugdherberg 

van Bait Vagan begon ik meteen 
met het ontmoeten van de an-
dere deelnemers, iets waar ik 
ruim de tijd voor had omdat de 
inschrijvingen door verkeer (lees 
Israëlisch organisatorisch ta-
lent) waren verzet naar 3 uur ’s 
middags. Hoe het ook zij, de cur-
sus begon diezelfde avond op de 
geplande tijd. Na de eerste les zag 
ik meteen al in dat dit werkelijk 
vreselijk zwaar zou worden. Niet 
alleen omdat we in één week vre-
selijk veel informatie zouden krij-
gen te verwerken, maar ook omdat 
het psychisch zwaar zou worden. 
Niemand vindt het leuk om te 
leren over de afschuwelijkste 
dingen die je kunt tegenkomen. 
Het gebeurde dan ook regelmatig 
dat iemand begon te huilen 
of er even tussenuit moest.
Ikzelf hield me groot totdat we bij 
het hoofdstuk ‘zelfmoord’ kwamen, 
dat werd me te veel.  Anderen 
hadden al een instorting gehad 
op de tweede dag toen we het 
hadden over kindersterfte. Maar 
uiteindelijk had iedereen  wel
een moment waarop het te veel 
werd. Zelfs de stoerste kerels 
daar stortten wel in aan het eind 
van de week. Wat wil je ook als 
je elke dag tot diep in de nacht 
(soms wel tot 3 uur) zit te blokken 
op vreselijke onderwerpen, om 
vervolgens om 8.30 uur weer te 
beginnen met de volgende ronde 
ellende. Dit hoorde allemaal 
gewoon erbij en daar waren we 
ook voor gewaarschuwd. Maar 
op donderdag kwam er een klap 
waar niemand op voorbereid was.
Mijn donderdag begon vreselijk. 

Met gillende sirene op weg naar het onbekende
Verslag van een MADA vrijwilliger
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’s Ochtends had ik mijn zusje El-
sien gebeld, zij zat op dat moment 
ook in Israël en had meer kijk op 
het nieuws dan ikzelf. Ze vertelde 
dat de vuurgevechten in het 
noorden heviger waren geworden 
en dat een Palestijnse vriend van 
ons die in Haifa woont die nacht 
had moeten vluchten omdat de 
katusha’s te dicht bij zijn huis 
neerkwamen. Ook vertelde ze dat 
vrienden en familie van ons over 
de grens waren gestuurd en op 
dat moment vochten in Libanon. 
Ik schrok me kapot en zakte 
ter plekke in elkaar. Natuurlijk 
vond ik de oorlog vreselijk maar 
nu kwam hij toch wel heel dicht-
bij. Ik weet nog dat Dani, een 
van de Australische jongens, bij 
me kwam zitten en me wat kal-
meerde. Toen wist hij nog niets.
Die avond waren alle Auzies ineens 
weg en we kregen het volgende 
nieuws te horen. De Auzies 
waren in Israël met een speciaal 
programma van verenigde Joodse 
Jeugdbewegingen van Australië. 
Tijdens hun programma was een 
van hun groepsleiders opgeroepen 
door het leger en naar Libanon 
gestuurd. Daar was zijn peloton 
onder vuur genomen en hij had het 
niet gered. De begrafenis zou die 
zondag zijn. Alle Auzies zouden 
stoppen met het programma en 
de week daarna verdergaan, op 
Dani na. Die zou morgen weer 
meedoen. Later vertelde Dani me 
zelf wat er gebeurd was en wat er 
in hem omging, maar dat is een 
verhaal dat te lang is om hier 
te vertellen. Wat ik er wel over 
kwijt wil is dat ik vreselijk veel 

respect heb voor Dani om hoe hij 
ermee omging. Voor de hele groep 
gold dat de oorlog nu te dichtbij 
was gekomen en dat we allemaal 
kapot waren van dit nieuws. 
Gelukkig was er in de klas ook 
veel plaats voor grappen en ge-
zelligheid. Veel van het gelach vloei-
de voort uit de constante stroom 
van spraakverwarring,  niet onlo-
gisch in een klas met 12 nationa-
liteiten, en de rivaliteit tussen 
de Amerikanen en de Engelsen. 
Degene die het meeste melig was,
was een van de leraren zelf, 
Jamie. Jamie, een geboren en 
getogen Engelsman, probeerde 
met succes om de lessen luchtig 
te houden. Dit nam niet iedereen 
hem in dank af maar ikzelf vind 
dat dit wel nodig was omdat het 
anders een ondragelijke  week
zou zijn geworden. 

De cursus zelf liep voorspoedig 
en iedereen heeft dan ook het 
examen gehaald. Maar op de 
dag van het examen bleek nog 
eens hoe dichtbij de oorlog kwam. 
Terwijl ik zat te blokken kwam 
Iris, de coördinator, naar me toe 
om te vragen of ik eventueel ook 
in Ashdod zou willen werken in 
plaats van in Be’er Shevah. Reden 
hiervoor was dat door de oorlog 
zoveel mensen waren weggeroepen 
dat Ashdod nu bijna onbemand 
was geworden. Na kort overleg 
met de familie daar besloot ik dat 
dit geen probleem zou zijn en zelfs 
wel goed uitkwam omdat mijn 
ouders en jongere zusjes daar een 
paar dagen zouden logeren. Ook 
kende ik Ashdod al een beetje 

van eerdere bezoeken; al met al 
was het dus wel leuk om daar 
heen te gaan. Ik zou samen met 
drie meisjes en een oudere man 
naar Ashdod gestuurd worden. 
Woensdag zouden we vertrekken. 

Kakkerlakken op je kamer
Toen we aankwamen in Ashdod 
werden we heel enthousiast bij 
het zien van onze slaapplaats. 
We zouden slapen in een Merkaz 
Klitah, een absorption center. 
Het absorption center in Ashdod 
heette Beth Canada en zag er 
van buiten heel goed uit, daar-
bij stond het gebouw op een 
steenworp afstand van zowel 
het MADA station als de zee. 
Helaas wachtte ons binnen een 
minder aangename verrassing. 
Toen we op onze kamers aan-
kwamen bleek meteen dat ze te 
klein waren en in verouderde 
staat verkeerden. Tot overmaat 
van ramp bleek dat de vorige be-
woners de kamers niet hadden 
schoongemaakt, daar waren  dus
honderden kakkerlakken op 
afgekomen. Of zoals Dan, de 
volunteer-coordinator, het een 
dag later bracht: er kwam er maar 
één, die ging dood en zijn hele 
familie is er nu voor de begrafenis.
Hoe het ook zij, in onze kamer 
viel het mee, overdag zagen we ze 
niet. Bij de meisjes kon je overdag 
al een stuk of 20 djoekim vinden. 
Djoekim zijn Amerikaanse kak-
kerlakken die soms tot 25 cm 
groot worden. Dat je ze overdag 
ziet is geen goed teken want 
het zijn nachtdieren die zich 
overdag meestal verstoppen. 
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’s Nachts waren er op de meis-
jeskamer honderden te zien, 
overal. Ze kropen in de douche, 
in het eten, in de kasten, zelfs 
in de koffers. Zij besloten om 
geen moment langer te blijven.  
Ik wilde eerst zien of ik er zou 
kunnen slapen voor een paar 
nachten om dan met hen weg te 
gaan naar een nieuwe locatie… 
niet dus. Ik kwam terug op mijn 
kamer en zag een stuk of tien van 
die beesten op de vloer, een stuk 
of vijf over het aanrecht en een 
paar in de wastafel. Ook zaten er 
een paar in de douche en in mijn 
etenskasten. Maar ik dacht: ja je 
kan nu wel moeilijk doen maar 
djoekim heb je overal in Israël 
en je moet er maar mee leren 
leven. Ik wilde mijn bed op maken 
en er de nacht doorbrengen om
’s ochtends naar een oplossing 
te zoeken, maar toen ik op mijn 
bed keek kroop daar een enorme 
djoek. Ik besloot ook geen moment 
langer te blijven. Ik ging lekker 
slapen op het station. Niemand 
van ons heeft ook maar één nacht 
in Beth Canada doorgebracht. 
Als oplossing kregen we een 
plek toegewezen in de Merkaz 
Klitah van Ashkelon, deze was 
naar horen zeggen de mooiste 
van Israël. Bovendien kregen 
we een reiskostenvergoeding 
om elke dag dat we niet een 
lift konden krijgen op een am-
bulance een taxi te nemen. 
Deze oplossing bleek perfect 
voor iedereen. Merkaz Klitah 
Kolanith had gratis internet, 
leuke mensen, grote kamers en 
een geweldig gevoel voor hygiëne. 

Ik heb daar veel interessante 
mensen ontmoet en vele leuke 
avonden en middagen gehad. 

Het Station
De woensdag dat we aankwamen 
zijn we ’s avonds voor een ont-
moeting naar het MADA station 
gegaan. Het station zag er zwaar 
gehavend uit en leek niet veel 
waard behalve de kamer van de 
moked, de dispatch (degene die het 
werk verdeelt en coördineert, red.), 
waren alle kamers gevuld met 
kapotte banken en er stond voor 
ons een oude tv en er waren twee 
matrassen voor ons klaargelegd. 
De reden dat alles kapot was en 
lelijk en oud, was dat er al be-
gonnen was met de bouw van een 
nieuw station. Daarom werd er 
niets nieuws meer geleverd aan 
het oude station. De ambulances 
zelf zagen er echter geweldig uit. 
Maar het leukste van het station 
waren nog wel de mensen. Op een 
enkeling na was iedereen heel aar-
dig voor ons en we werden dan ook 
warm ontvangen. Men was blij 
ons te zien, want zelfs met ons in 
het station was er nog steeds een 
ernstig personeelstekort door de 
oorlog. Er reden zelfs al onbemande 
ambulances rond, alleen met een 
bestuurder en verder niemand. 
De belangrijkste kamers voor 
ons waren de kamers voor de vrij-
willigers, hier zouden we kunnen 
rusten tijdens diensten, de kamer 
van de moked waar altijd wel 
iemand in was voor een potje 
sjeshbesh, het verboden deel dat 
gereserveerd is voor de intensive-
care crew en de belangrijkste 

kamer van alle: de keuken. In 
de keuken stond een geweldig 
koffieapparaat waar dankbaar en 
veel gebruik van werd gemaakt.
Op de eerste avond deden er al 
meteen twee van ons een dienst. 
Een dag later gingen we samen 
met een groep jonge vrijwilligers 
naar het noorden toe. Het staakt-
het-vuren was die dag van kracht 
gegaan en we zouden op een hu-
manitaire missie gaan naar Kyriat 
Shmone en Tiberias. Doel was om 
de vluchtelingen op te vangen en 
te helpen de huizen weer op orde 
te brengen. Daar zagen we pas 
goed wat de oorlog had betekend 
voor de bewoners. Zo’n raar gevoel 
geeft dat. Op die dag heb ik veel 
mensen ontmoet met fascinerende 
verhalen over hoop in donkere 
tijden. Een geweldige ervaring 
dus. Iedereen vertelde daarbij 
hoe geweldig ze het vonden om 
te zien dat er Joden van over de 
hele wereld kwamen, zelfs nu 
nog, om te helpen. Dat stak ons 
een hart onder de riem voor de 
volgende dag want dan zouden 
we beginnen met het echte werk. 

De diensten
Een dienst draaien is best bij-
zonder, je komt aan in het station 
en je weet nog helemaal niet hoe 
je dag eruit gaat zien. Je zoekt 
een ambulance waar plaats is en 
maakt hem gereed. Dat houdt in 
dat je nagaat of alles er is wat 
er moet zijn en de voorraden aan-
vult. Dan ga je zitten wachten 
op je eerste oproep. Er gaat dan 
op een bepaald moment een 
alarm af en er wordt een num-

Vervolg 'Met gillende sirene op weg naar het onbekende'
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mer omgeroepen. Als dat het 
nummer is van jouw ambulance 
ren je naar buiten, spring je 
aan boord en vraag je wat er is.
In het algemeen kan je twee situ-
aties krijgen: spoed of geen spoed. 
Bij spoed gaat de sirene aan en 
wordt er echt geracet. Als er geen 
spoed is rijd je er gewoon naar toe. 
Voor beide situaties geldt dat je 
nooit weet wat je precies aantreft. 
Elke keer is het iets nieuws. 
Je kan je ook nooit helemaal 
voorbereiden op wat je gaat zien. 
Als de sirene aan is dan wordt het 
echt spannend. Dwars door het 
woeste verkeer scheur je dan af op 
een patiënt die direct hulp nodig 
heeft. Je gaat na met de moked 
op de radio wat er gebeurd is en 
maakt je spullen al vast in orde. 
Op een gewone ambulance zijn er 
meestal geen levensbedreigende 

situaties, daar wordt een intensive 
care unit op af gestuurd. Maar toch 
kom je soms rare dingen tegen. 
Zo is het mij een keer overkomen, 
het was op mijn tweede dienst, dat 
de ICU bezet was en dat wij dus 
moesten verschijnen bij iemand 
die een zware hartritmestoornis 
had. Deze man kon elk moment 
zijn bewustzijn verliezen dus moes-
ten we zo snel mogelijk een infuus 
plaatsen (dat doet de chauffeur, 
de vrijwilliger bereidt alleen het 
infuus voor) verder moesten we 
de hartmonitor al vast aansluiten 
en een uitdraai maken voor de 
ICU. Gelukkig kwam deze al 
snel aan en kon de man naar 
het ziekenhuis. Een andere keer 
gebeurde het dat de ICU te ver 
weg was waardoor we met een 
gewone ambulance een patiënt 
met een hartaanval moesten 

ophalen en hem halverwege als-
nog op een ICU overplaatsen.
Soms gebeurt het ook dat je dienst 
hebt en er niets interessants of 
helemaal niets gebeurt. Dan baal 
je een keer en ga je naar huis 
terug. Zulke dagen zijn dan de 
mindere dagen. Gelukkig kan 
je dan wel veel slapen tijdens je 
dienst zodat je niet uitgeput thuis 
komt en nog wat aan je dag hebt. 

Vrije tijd
Na het werk was er genoeg te doen 
voor ons. We waren niet gebonden 
aan een bepaalde plaats. We moch-
ten op eigen houtje heel Israël 
door zolang we maar niet in risico 
gebieden kwamen. We zijn dus en-
kele keren met de hele groep op 
pad gegaan en ik ben ook zelf op 
stap geweest. Met de groep zijn we 
onder andere naar Haifa geweest. 

Van links naar rechts: Josh, Clara, Jael, Lorene, Bram
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De ouders van Jael, een van de 
twee meisjes uit Parijs, hadden 
daar een vakantiehuisje en wij 
waren uitgenodigd om daar met 
het hele team en enkele vrienden 
van Jael sjabbat te vieren. Ik was 
eerst bang dat ik geen aansluiting 
zou kunnen vinden in deze groep. 
Ik was de jongste daar en de enige 
die nog niet studeerde. Gelukkig 
bleek al snel dat deze groep wel 
bestond uit mijn soort mensen, ge-
zellige, avontuurlijke, open, half 
losgeslagen jonge mensen. Een 
gezellige boel dus. Ook hier liepen 
de nationaliteiten flink uiteen, 
er waren Fransen, Engelsen, een 
Amerikaan, een Rus en ik. Er 
werd die vrijdagavond heel wat 
afgepraat. Over studeren, werken, 
de MADA, de oorlog, het staakt-
het-vuren, eigenlijk over alles.
Het appartement was prachtig. 
Vanuit de woonkamer keken we uit 
op de zee en de kustlijn. Een van
de jongens die in Haifa woonde, liet 
mij zien waar de katusha’s waren 
ingeslagen. Daar viel  al niet
veel meer van te zien. Een paar
gebouwen stonden in de steigers
maar verder was er niets
meer zichtbaar. 
De zaterdag verliep heerlijk rustig, 
lekker hangen in de tuin met een 
goed boek, kletsen en elkaar wat 
beter leren kennen, kortom een 
heerlijke sjabbes. Ik moest helaas 
die zondag al vroeg weg om een 
groep Nederlanders toe te spreken 
die de MADA kwamen bekijken 
in Tel Aviv. Nadat ik samen met 
twee andere vrijwilligers uit mijn 
klas deze groep had toegesproken 
en wat vragen had beantwoord 

bleven we met zijn tweeën nog 
even hangen in het station om ’s 
avonds weer terug te gaan naar 
Ashdod voor onze dienst. Al met al 
was het voor mij wel een geslaagd 
weekend en ik was blij om weer 
Nederlands gehoord te hebben. 
Andere daguitstapjes bestonden 
uit het opzoeken van vrienden en 
familie, of gewoon op eigen houtje 
wat rondlopen in de stad of met 
mensen van de Merkaz Klitah 
naar het strand gaan. Deze dagen 
waren niet alleen leuk, maar ik 
denk ook dat ze nodig zijn. Als je 
vreselijke dingen ziet of drukke 
dagen hebt gehad moet je ook even 
stoom kunnen afblazen. Daarbij 
is Israël natuurlijk ook gewoon 
een geweldig vakantieland en kwa-
men we er ook voor ons plezier.
Een van de leukste dingen die 
we gezamenlijk gedaan hebben 
vond ik nog wel het dagje naar 
het Jam Kinerret, waar twee 
vrijwilligers en ik met ons drieën 
heengingen om vervolgens in een 
impuls te besluiten om te gaan 
eten in Tel Aviv in het David 
Brenner restaurant. Dat soort 
dagen met elkaar zijn echt leuk 
en ik kan iedereen aanraden die 
naar Israël gaat om gewoon zoiets 
te doen. ’s Ochtends gewoon op 
pad gaan en gaande weg besluiten 
wat je eigenlijk gaat doen. Maar 
bedenk wel dat je toch een beetje 
voorbereiding moet treffen anders 
sta je, net als wij toen, ineens 
op het strand zonder badkleding 
en moet je ter plekke nog een 
zwembroek kopen (op zich geen 
probleem, maar het staat zo dom). 

Is het dan allemaal leuk wat 
je doet?
Helaas heeft de medaille ook een 
keerzijde. Je komt ook in vreselijke 
situaties terecht. Tijdens de lessen 
word je wel enigszins voorbereid 
op het ergste maar als je er ineens 
middenin staat is alles anders. Het 
ergste voorbeeld hiervan is moord 
of zelfmoord. Bijna iedereen krijgt 
op een gegeven moment iets te zien 
waar hij of zij moeite mee heeft, 
maar moord en zelfmoord zijn 
gelukkig toch zeldzame gevallen.
Het was mijn eerste dienst op 
de ICU. Iedereen had wel een 
woord van advies. Maar iedereen 
vertelde ook dat het allemaal ei-
genlijk niets voorstelde. Over de 
ICU, zo werd mij verteld, doet ie-
dereen alsof het heel wat is, maar 
eigenlijk is het heel zeldzaam dat 
je ook echt actie te zien krijgt. Zo 
vaak gebeurt het niet dat er iets 
bijzonders gebeurt en meestal 
kom je alleen maar om mensen 
zo snel mogelijk weg te halen 
en als er al iemand overleden is 
dan kijkt de dokter even en ga 
je weer weg en handelt de politie 
het verder af. “But anyway, I hope 
you have an interresting night.” 
Ik hoor het Jael nog zeggen.
Alsof ze magische krachten 
had ging op het moment dat 
ze ophing het alarm af van de 
ICU. Mijn eigen ambulance was 
nog onderweg terug van het zie-
kenhuis, maar de andere ICU 
crew sleurde mij letterlijk in hun 
ambulance met de boodschap 
dat mijn ambulance ook wel zou 
komen. Vlak voordat ik de deur 
achter mij dichttrok hoorde ik nog 

Vervolg 'Met gillende sirene op weg naar het onbekende'
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omroepen: “All ambulances stand-
by! All ambulances stand-by!”
En daar gingen we dan. Op weg 
naar het onbekende, de sirene al 
aangezet voordat we wegreden. 
“Bram, ik wil je niet bang maken, 
maar kan je, voor het geval dat, 
even controleren of de kogelvrije 
vesten er allemaal liggen?”  
Een stortvloed van gedachten 
schoot door mij heen terwijl de 
crew al was begonnen met ver-
band pakken, handschoenen 
aantrekken en alle apparatuur 
controleren. Ik probeerde me te 
concentreren op mijn taak en 
begon me ook al biddend voor 
te bereiden op het ergste. Ik 
vroeg wat er was gebeurd. Eén 
woord kreeg ik als antwoord: 
“Rètsach!” Moord. Het ergste was 
dan toch gebeurd. Iemand had 
moedwillig een ander van het le-
ven beroofd. Het onmogelijke en 
toch gebeurde het net die avond.
Toen we aankwamen stond het 
SWAT team (speciale politie-
eenheid voor zwaar gewapende 
conflicten) er al en de politie en 
ongeveer 200 ramptoeristen. We 
moesten op de 4e verdieping van 
een flat zijn. Op de trap stonden 
nog meer mensen, ongeveer 80. 
Een groot deel van hen waren 
bekenden van de slachtoffers en 
waren uitzinnig van verdriet. We 
moesten ons een weg banen door 
de massa van mensen en renden de 
kamer binnen. Wat ik daar aantrof 
zal ik niet in detail vertellen maar 
ik was met stomheid geslagen. Ik 
stond te trillen op m’n benen, 
keek nog eens goed, sloeg mezelf 
een keer in mijn gezicht, raapte 

al mijn moed bijeen en vroeg: 
“Waar wil je me hebben?” “In 
de keuken ligt nog iemand, kan 
jij controleren of ze nog leeft?”
Ik rende de keuken in en vond 
daar een vrouw van middelbare 
leeftijd, ze was zwanger maar in 
één oogopslag was al te zien dat 
het kind het waarschijnlijk niet 
gered had; ze had een steekwond 
in haar onderbuik. Ik bukte me 
net om te controleren of ze nog 
een hartslag had toen een arts 
achter mij riep dat het niet meer 
uitmaakte. Ze was al dood. Toen 
ik opkeek zag ik het ook. Ook 
hier zal ik niet zeggen wat ik zag 
maar er was geen twijfel mogelijk.
Een man in de huiskamer leefde 
nog wel, ik werd naar beneden 
gestuurd om de spullen voor 
vervoer te halen. Weer baande 
ik me een weg door de massa, 
maar toen ik buitenkwam ston-
den de eerste aasgieren er al. 
Journalisten. Honderd vragen 
paraat. Ik liep gewoon door en 
toen een journalist op me afstapte 
maakte ik een gebaar naar een po-
litieagent die mij vervolgens door 
de massa heen hielp. Ik bracht 
de spullen naar boven en heb 
verder buiten gewacht. Ik was zo 
dom om een agent te vragen wat 
er nou precies was gebeurd. Een 
man had zijn zwangere vrouw en 
schoonmoeder van het leven be-
roofd terwijl in hun slaapkamer 
nog vier kinderen lagen te slapen. 
Die nacht deed ik geen oog dicht. 
Het gezicht van die man bleef 
door mijn hoofd spoken. Ik had 
de dag daarna vrij en heb de hele 
dag met vrienden doorgebracht. 

De volgende dag voelde ik me 
daardoor al zoveel beter dat ik 
besloot om weer een ICU dienst te 
doen. Zo vreselijk als mijn eerste 
dienst was geweest, had ik wel 
door dat dit het echte werk was. 
Het gevecht op leven en dood. 
Die avond deed ik ICU dienst en 
ik kan nu vol trots melden dat ik 
ook bij een succesvolle reanimatie 
heb geassisteerd. Mij werd de be-
ademing onderweg toegewezen 
en tegen de tijd dat we in het 
ziekenhuis aankwamen kon de pa-
tiënt al weer zelfstandig ademen. 

Kortom
Het werk op een ambulance is 
zwaar, je maakt vreselijke dingen 
mee. Maar de goede dingen wegen 
daar ruimschoots tegenop. Er 
bestaat geen beter gevoel dan 
weten dat je iemand geholpen 
hebt, weten dat je werkelijk iets 
goeds gedaan hebt. Daarbij kan 
ik iedereen aanraden om vrij-
willigerswerk te gaan doen in 
Israël. Waar je ook zit en wat je 
ook doet, het is de moeite waard. 
Je ontmoet geweldige mensen en 
je krijgt een kans om iets nuttigs 
te doen en tegelijkertijd heb je 
een geweldige vakantie en zie 
je het dagelijkse leven in Israël 
eens vanuit het oogpunt van een 
bewoner in plaats van een toerist. 

Pa en ma, bedankt, bedankt dat 
jullie me deze geweldige kans 
hebben gegeven en me gesteund 
hebben toen het moeilijk was. 
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Joodse Groningers van Weleer
Ome Lou

door René S. de Vries

Over het verleden, een 
vleugje Indië,  66 jaar later 
en stukjes van een puzzel 

die in het heden op hun plek 
vielen.

Eigenlijk is mijn Ome Lou geen 
Groninger en hoort dus niet thuis 
in deze rubriek. Toch meen ik 
dat hij hier een plaats verdient, 
want hij was getrouwd met Rika 
van Gelder, de jongste zuster van 
mijn moeder. Zijn eigenlijke naam 
luidde Louis Broekman; hij was op 
13 juli 1910 geboren in Apeldoorn. 

Indische impressies
Ome Lou was de clown van 
de familie zoals de foto ook 
duidelijk laat zien. Hij was ver-
tegenwoordiger van Citroën 
automobielen en in Indië gesta-
tioneerd. Ome Lou en Tante 
Riek  hadden geen kinderen. Via 
hen kwamen vele impressies van 
Indië in onze familie binnen.  
Liedjes als ‘Sarina het kind uit 
de dessa’, een spannende Maleise 
vocabulaire, als ‘Slamat Tidoer, 
Djongos, Baboe, Makan Ennak, 
Tempo Doeloe’ en vele andere uit-
drukkingen maakten een onver-
getelijke indruk op mij. Deze im-
pressies  welke voor mij  ‘A touch 
of Oriënt’ waren, leken mij als 
zevenjarig kind een droomland 
van veel bedienden, weinig wer-
ken en altijd mooi weer.  
Aan het einde van de dertiger jaren 
kwamen ze terug naar Nederland.
Tante Riek herinner ik mij als 
een mooie lieve en zeer artistieke 
vrouw. Ze kon prachtig tekenen, 
papierknipsels  maken en bordu-
ren.  Ze woonden in Heemstede 
aan de Spoorlaan nummer  11
met een hondje, een wit dwerg-
poedeltje Seppie genaamd.  
Ik logeerde vaak bij hen. 

Voorjaar 1940
In gedachten ga ik terug naar de 
gebeurtenissen in het voorjaar 
van 1940, waarin vele discussies 
gevoerd werden met als inhoud: 
“Wat te doen als de Duitsers ons 
land binnenvallen?” Nú, nu de 
tijd er nog voor is, naar Engeland 
vluchten? Dit betekent ook alles 
in de steek laten. Dat betekent 
ook verscheuring in de familie 
en scheiding der geesten. Oma 
die al oud is en niet meer mee 
wil, mijn vader die zijn moeder 
in Groningen niet alleen wil 
achterlaten, tante Gientje die met 
haar enige kind  toch liever bij 
haar ouders wil blijven. In onze 
gedachten creëren we een wereld 

vol  ontsnappingsmogelijkheden. 
Bovendien, de Duitsers zullen ons 
land niet binnen durven vallen!   
Het eerste compromis wordt ge-
sloten. Mijn grootvader koopt een 
grote villa in Aerdenhout. Dat is 
achter de waterlinie, en voordat 
de Duitsers die gepasseerd 
zouden zijn, kunnen we nog naar 
Engeland vluchten. Op 10 mei 
1940 is de hele familie in dit gro-
te huis aanwezig en wordt ons 
land door de Duitsers bezet. De 
waterlinie veroorzaakt echter, 
in tegenstelling met wat wij 
dachten, geen enkel oponthoud.
Er wordt nog een vertwijfelde 
poging gedaan om het land te ver-
laten. Met ons achten persen we 
ons in de auto van ome Lou – een 
Citroën traction avante – en rijden 
naar IJmuiden. Daar aangekomen 
worden we aan het begin van 
de pier door een politieman te-
gengehouden en teruggestuurd 
met de woorden: “U kunt hier 
niet verder, want men heeft 
vijf uur geleden een schip in de 
binnenhaven tot zinken gebracht. 
De uitgang is volledig versperd en 
er kan niemand meer in of uit”.  
Verslagen keren we terug. 
Eerst naar Aerdenhout  en later
naar Groningen. 
In 1942 duiken Ome Lou en 
Tante Riek, net als wij, onder. 
Het mocht hen niet baten. 
Ze werden verraden. Via een 
dagboekje, wat ons na de oorlog 
toegestuurd werd en wat karige 
mondelinge informatie komen we 
te weten dat ze verraden zijn. Ze 
zaten ondergedoken in Leersum, 
met een groep van zo’n vijftien 

Ome Lou in zijn geliefde 
imitatie van Napoleon  
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mensen. Tante Riek beschrijft in 
haar dagboekje de spanningen, 
de angsten en de hoop uit die 
dagen. Hier volgt een fragment 
dat woordelijk is overgenomen.
We krijgen vanavond een logee.
Een jongen van vijftien jaar 
komt een maand bij ons. Hij 
is erg pedant, maar heeft een 
goed verstand. Liever zijn we al-
leen, maar hij moet er ook door 
net als wij. Ofschoon het niet 
meevalt, steeds met 3 mensen in 
een kamer opgesloten te zitten 
en geen moment alleen te zijn. 
Maar het is allemaal moeilijk. 
In de oorlog gaat het slecht. In 
Tunis weer teruggeslagen. Zo 
krijg je het gevoel  dat het nog 
jaren duurt en lijkt het of je 
geen toekomst meer hebt. Of het 
allemaal is afgelopen en alleen 
nog maar ellende en dood wacht. 
Het duurt te lang. En zij (onbekend 
persoon*) maakt me nog nerveuzer, 
zegt niet eens meer te geloven 
dat de geallieerden winnen.
Wat verlang ik naar mijn 
familie. Geef God dat we elkaar 
in gezondheid terug mogen zien. 

Het bleek, dat deze jongen, die 
zonder naam in het dagboekje ge-
noemd werd,  een verrader was en 
als indringer fungeerde. Na enige 
tijd kwamen de Duitsers dan 
ook huiszoeking doen. Ze vonden 
echter niets, want iedereen zat 
goed verstopt in de schuilplaats. 
Toen de Duitsers alweer buiten 
waren heeft hij, volgens het ver-
haal het dakraam geopend en 
geroepen: “Hier zitten ze!” Het 
Dagboek houdt dan ook prompt op. 

Ruim 66 jaar later
Op zondag 30 juli 2006 was het 
‘s middags mooi weer in mijn 
woonplaats Delfzijl. Ik besluit 
om met mijn hond Banjer te 
gaan wandelen op de dijk. Een 
uitgelezen middag. Goed zicht, 
zodat je met de kijker de boei 
van het vissersplaatsje Greetsiel 
exact in noordelijke richting 
aan de overkant van de Eems 
kunt zien liggen. Velen met 
mij hadden kennelijk dezelfde 
gedachte om te wandelen, 
want het was druk op de dijk.
Ik was net op de terugweg naar 
mijn auto, toen ik Hans Beukema 
en zijn vrouw Ria tegenkwam. 
U moet weten Hans is schrijver 
van beroep, schrijft veel boeken 
over maritieme zaken. Hans ken 
ik al vele jaren en soms wisselen 
we wel eens wat gegevens uit. 
Hans ziet mij en valt meteen 
met de deur in huis. “Ik heb een 
e-mail van een collega gekregen” 
vertelt hij, “die gevraagd heeft 
om te kijken of ik nog mensen 
in Delfzijl kan vinden, die 
Kapitein Jan Klugkist van 
het m.s. Friso gekend hebben”.
“Want” gaat hij verder, “deze 
collega, is bezig met het verhaal 
dat een echtpaar met hun twee 
kinderen, in 1940 in IJmuiden 
met de auto aankwamen”. Het 
verhaal komt me vaag bekend 
voor, “net als ik toentertijd”, denk 
ik nog.  Onverstoorbaar echter 
vervolgt Hans zijn verhaal: “Ze 
kunnen niet verder en stappen 
uit. Ze lopen echter verder tot 
ze aan het einde van de pier in 
de buitenhaven komen, waar het 

m.s. Friso ligt afgemeerd. Er 
komt een vrouw de loopplank af 
die vraagt: ‘Jullie willen zeker 
mee  naar Engeland’. ‘Kan dat 
dan’, vragen ze. De vrouw draait 
zich om en roept naar de man 
in de stuurhut: ‘Jan, dit kan er 
nog wel bij hé?’  Jan roept terug, 
‘laat maar aan boord  komen, ik 
lig nog lang niet aan mijn merk!’ 
Er bleken zich toen al tachtig 
mensen aan boord te bevinden.” 
“En nu wil, een van die kinderen, 
dat jongetje van toen, Harry 
Philips, een eerbetoon aan 
wijlen Jan Klugkist in het 
Joods Historisch Museum or-
ganiseren. Het zal 13 maart 
2007, in de namiddag plaats-
vinden. In verband met een 
verbouwing kan het helaas niet 
eerder. Weet jij nog mensen 
die daar heen zouden willen”? 
“Ja” stamelde ik. “Ik wil er 
wel heen, want ik was er 
bijna bij, wij zijn alleen niet 
uitgestapt en doorgelopen”. 
De stukjes van de puzzel vielen 
op dat moment voor mij in el-
kaar. Als in een flits zag ik 
voor mijn geestesoog die fatale 
dinsdagmiddag 14 mei 1940 
weer aan me voorbijtrekken. Ik 
voelde mijn maag samentrekken 
en even werd het heel koud. 

Ome Lou en Tante Riek zijn beiden 
vergast in Sobibor op 28 mei 1943.  

Fragment uit mijn boek: 
Het verbroken geheugen.  
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Is de invloed van de Duitse Joden 
op de Joden in Groningen wer-
kelijk van belang geweest? Wel 
voor de stichting van de Joodse 
Gemeente Groningen in 1744. 

Onderstaande tekst is een uiterst 
beknopte samenvatting van een 
lezing die ik op 1 september 2006 
hield in Münster onder de titel Die 
Bedeutung der Deutschen Juden 
für Stadt und Provinz Groningen. 
Migrationsbewegungen im Ems-
Dollart Region. 
Op 1 en 2 september vond te
Münster een congres plaats 
onder de titel Jüdische Ge-
schichte im regionalen Raum. 
Grenzüberschreitende Studien in
vergleichender Perspektive. 

Maar 50 km van de Duitse 
grens
De stad Groningen, gelegen 
op ongeveer 50 kilometer van 
de Duitse grens, omvatte voor 
de oorlog een van de grootste 
Joodse gemeenschappen in 
Nederland. Amsterdam was 
natuurlijk hét belangrijkste 
Joodse centrum, mokum alef, 
maar buiten Amsterdam was 
Groningen na Rotterdam en 
Den Haag het belangrijkste cen-
trum in de mediene. En zeker 
gezien de excentrische ligging 
van de stad – in tegenstelling 
tot Rotterdam en Den Haag 
– kon je hier daadwerkelijk 
spreken van mediene.  

Mediene niet aantrekkelijk?
Zo dicht bij Duitsland, zo ver 
van Amsterdam: het doet ver-

moeden dat de invloed en be-
tekenis van de Duitse Joden 
in Groningen groot moet zijn 
geweest. Opmerkelijkerwijs gold 
dit slechts ten dele. Wanneer 
men bijvoorbeeld de herkomst 
van de zogenaamde kernfamilies 
in de stad Groningen onderzoekt 
– families die 60 jaar of langer in 
deze stad leefden (zie de boeken van 
De Vey Mestdagh Stichting) – dan 
ligt slechts bij een kleine negen 
procent de directe oorsprong in 
de Duitse gebieden. Blijkbaar lag 
het voor Duitse Joden niet zo voor 
de hand zich juist in Groningen te 
vestigen. Dit kan ten dele met het 
‘mediene imago’ van Groningen 
samenhangen. Duitse Joden die 
zich in Nederland wilden vestigen 
kozen liever voor Amsterdam en 
gebruikten hierbij Groningen 
hooguit als halteplaats. Daarbij 
waren de economische omstan-
digheden en mogelijkheden aan 
beide zijden van de grens niet bij-
zonder gunstig.  Anderzijds vorm-
den beperkende (deels finan-
ciële) maatregelen en vestigings-
voorwaarden tot 1796 voor veel 
Duitse Joden mogelijk een te 
groot obstakel voor vestiging 
in Groningen; maatregelen en 
voorwaarden die in Amsterdam 
bijvoorbeeld grotendeels afwezig 
waren. Pas met de aanname van 
het Emancipatiedecreet in 1796, 
waarbij Joden in Nederland gelijke 
burgerrechten ontvingen, werden 
deze beperkende maatregelen 
van bovenaf opgeheven. 

Rabbijnen afkomstig uit 
Duitse gebieden
Het aantal Duitse Joden dat 
zich daadwerkelijk in Groningen 
vestigde moge dan beperkt zijn 
geweest, zij die de stap waagden 
hebben een enorm stempel gezet 
op de ontwikkelingen binnen de 
Joodse Gemeente van Groningen. 
Zo waren het Duitse Joden die 
aan de basis stonden van de 
stichting van de Joodse Gemeente 
in Groningen (1744) en waren 
vrijwel alle rabbijnen afkomstig 
uit de Duitse gebieden. Verder 
werd het Joodse onderwijs aan 
de hand van Duitse pedagogen 
en voorbeelden opgezet en werd 
in 1905 door enkele leden van 
de Joodse Gemeente plus ar-
chitect een studiereis langs 
Duitse steden gemaakt om 
daar inspiratie op te doen voor 
de nieuw te bouwen synagoge. 
Het is echter zeer de vraag of 
Groningen als grensregio deze 
Duitse beïnvloeding nu sterker 
ondergaan heeft dan Joodse 
gemeenten elders in het land.  
De intellectuele en culturele ge-
richtheid op Duitsland gold – op 
de sefardische gemeenschappen 
na – voor alle Joodse gemeenten 
in Nederland. Opmerkelijk hierbij 
is ook dat de Duitse Joden die 
in Groningen zo’n belangrijke 
rol speelden zelden uit de 
grensstreek afkomstig waren. 

Koorzang reden tot scheu-
ring...
Nieuwe ideeën kwamen dus veelal 
uit Duitsland, maar deze werden 
zelden klakkeloos overgenomen.  

Zo dicht bij Duitsland, zo ver van Amsterdam
door Stefan van der Poel
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In tegendeel, vaak ging daar een 
fikse strijd aan vooraf. Zo was 
de invoering van koorgezang in 
Groningen aanleiding tot een 
scheuring binnen de gemeenschap 
en het ontstaan van een nieuwe 
Joodse Gemeente. Eerder was 
het zo dat deze vernieuwingen tot 
een Nederlandse schaal werden 
teruggebracht. En zo ontstond 
ook in Groningen uiteindelijk 
een Jodendom met een specifiek 
Nederlands karakter en toonde 
het meer overeenkomsten met 
Joodse Gemeenten elders in 

het land dan met die in het na-
bijgelegen Emden of Oldenburg. 
Hierbij speelde eerdergenoemd 
emancipatiedecreet een belang-
rijke rol, het stond als het ware 
aan de basis van die typisch Ne-
derlands-Joodse identiteit, door 
Salomon Seligmann (1874-1940) 
eens aangeduid met de term 
‘species hollandia judaica’. Dit 
decreet had namelijk niet alleen 
verstrekkende gevolgen voor de 
integratie van de Nederlandse 
Joden, maar ondergroef op de lan-
gere termijn de onderlinge Joodse 

saamhorigheid en solidariteit. Uit 
de in Nederland levende Joden, 
groeiden Nederlandse burgers wier 
burgerrechten (in tegenstelling 
tot de Duitse gebieden) niet meer 
ter discussie werden gesteld. De 
verschillen met Joden van elders 
werden zo naar verloop van tijd 
groter en sterker geaccentueerd. 
In Groningen werden deze 
verschillen goed zichtbaar toen 
hier  groepen Joodse vluchtelingen 
van elders arriveerden: Russische 
Joden eind 19e en begin 20e 
eeuw, Belgische Joden rond 1914 
en, misschien nog wel het meest 
opvallend, Duitse Joden in de 
jaren dertig. De houding van 
de Groningse Joden tegenover 
hun vreemde geloofsgenoten 
deed vrijwel nauwelijks onder 
voor die van de niet-Joodse Gro-
ningers. In het geval van de 
Duitse Joden leek de grens die 
slechts 50 kilometer verderop lag, 
plotsklaps lichtjaren verwijderd. 

MAOZ    FALAFEL
is weer open aan de 

Westerhaven
A-straat 23

vegetarisch
verse salades
verse falafel

www.maoz.nl
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Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Van het Centraal Station in 
Bern (Zwitserland) via gepof-
te kastanjes, naar gefrituurde
gerechten met Chanoeka. 

Er bestaan vele vooroordelen om-
trent Zwitserland. Bijvoorbeeld 
dat Bern een oervervelende en 
saaie stad zou zijn, alleen banken. 
Niets is minder waar. Sinds ik de 
laatste paar jaar geregeld Bern 
bezocht omdat mijn zoon daar 
woont (als dit magazine verschijnt 
moet ik schrijven ‘woonde’, want 
dan is hij teruggegaan naar
Israël), ben ik het iedere  keer
leuker, interessanter en plezie-
riger gaan vinden. 
Zo kun je op het Centraal Station 
met een lift helemaal naar het dak. 
Daar bevindt zich een verrukkelijk 
zelfbedieningsrestaurant (vegeta-
risch) en bij helder weer kun je 
daar genieten van een schitterend 
uitzicht op de besneeuwde Alpen. 
Als de buitentemperatuur het 
toelaat kun je buiten zitten. 
Ik zal er verder geen reisverslag
van maken, omdat het hier ten-
lotte om een culinaire rubriek gaat.  

Kastanjes
Vermicelli Zeit, zag ik op ver-
schillende borden bij thee/kof-
fiehuizen staan. Even wist ik niet 
wat dat betekende, tot ik een heel 

groot gebakje afgebeeld zag met 
vermicelli-achtige sliertjes en een 
dot slagroom erop – en toen wist 
ik het meteen weer: vermicelli 
van gepureerde kastanjes. Eén 
keer geprobeerd en toen was het 
ook genoeg: zoet, zwaar en melig. 

Of je nu in Parijs, Londen, Wenen 
of Bern bent in deze tijd – overal 
zijn er standjes met warme kas-
tanjes in een papieren zakje (je 
kunt kiezen uit verschillende 
hoeveelheden). Nooit kan ik de 
verleiding weerstaan; je brandt je 
vingers bijna aan de hete schillen; 
toch moet je ze meteen pellen. 
Maar wat ik nu in Bern zag, 
had ik nog nooit eerder gezien en 
bevestigt een van de vooroordelen 
met betrekking tot Zwitserland: ze 
zijn daar obsessief netjes, helder 
en opgeruimd, ook op straat. Stel 
u voor – ik kocht een zakje warme 
kastanjes, begon ze te pellen en 
zag dat er een tweede zakje aan 
het zakje met de kastanjes was 
bevestigd. Jazeker, een extra 
zakje voor de schillen! Wee je 
gebeente als je een schilletje 
op straat zou laten vallen... 

Tibits
Ik keer terug naar het Centraal 
Station. Geen idee hoeveel plekken 
er zijn waar je allerlei soorten 
koffie, chocolademelk, witte cho-
colademelk (!), ovomaltine, brood-
jes, fruit, yoghurtijs etc. kunt 
nuttigen. Het gaat mij nu om 
Tibits, pal naast de hoofduitgang, 
nog steeds van het Centraal Sta-
tion en alweer een vegetarisch 
restaurant met een ongelofelijk 

zelfbedieningsbuffet. Je kunt 
binnen en buiten zitten. Rond 
lunchtijd moet je wachten tot je 
een plekje kunt bemachtigen. 
Buiten – ongeveer vanaf nu – zijn 
er fleecedekens met een kettinkje 
aan de stoelen bevestigd, zodat 
je dat dekentje over je knieën en 
benen kunt leggen en met je jack 
aan toch buiten kunt zitten. Tja 
dat kettinkje – zelfs in Zwitserland 
is de criminaliteit toegeslagen! 

Je gaat met een bord het buffet 
langs, neemt wat en hoeveel je 
maar wilt (nou ja, je hebt maar 
één tamelijk groot bord); dan 
ga je naar de kassa; je bord 
wordt gewogen en er wordt een 
bedrag aangeslagen; vervolgens 
wordt je bord op een blad gezet 
met bestek en een servet.  

U begint zich inmiddels natuurlijk 
af te vragen wat dit hele verhaal 
met de rubriek ‘Men Neme’ en 
Chanoeka te maken heeft. Daar 
kom ik nu aan toe. Er móet ge-
frituurd worden met Chanoeka – in 
de olie! Hoe kunnen we ons anders 
de fascinerende geschiedenis van 
de Macabeeën herinneren?  Het 
kruikje heilige olie dat acht dagen 
bleef branden in de opnieuw – door 
Juda de Macabeeër en zijn maten 
– ingewijde Tempel in Jeruzalem. 

Ik was dus in dat restaurant Tibits 
in Bern, had mijn bord behoorlijk 
volgeladen en bovenop had ik een 
stuk of wat gefrituurde ringen 
gelegd. Ik vroeg aan mijn zoon: 
dat is toch geen inktvis (zo zagen 
die ringen eruit)? Nee, zei hij, dat 

Via gepofte kastanjes naar gefrituurde gerechten
met Chanoeka 
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zijn gefrituurde uiringen; in een 
vegetarisch restaurant wordt geen 
vis geserveerd! En hoewel ze koud 
waren, smaakten ze verrukkelijk.

Alle kleuren...
Dat is dus wat ik u ga adviseren. 
Een prachtig kleurrijk bord met 
daarop knalgroene peultjes (niet 
al te gaar gekookt), grove (gele) 
eiersalade, paarse bietensalade, 
plakjes tomaat (tussen twee plak-
jes een dun schijfje mozzarella), 
alfalfaspruiten, dunne witte 
sliertjes rammenas en op mijn 
bord lagen ook nog glimmende 
geglaceerde kastanjes; en dan ten-
slotte de gefrituurde uirringen. 
Natuurlijk waren er nog veel meer 
mogelijkheden, maar hoeveel kan 
een mens op één bord schikken? 
Qua kleurstelling hadden de oran-
je geraspte worteltjes het ook goed 
gedaan, maar daar hou ik niet van. 
Aan het eind van het buffet kon je 
kiezen uit verschillende dressings.  

Ingewikkeld is het niet, mis-
schien een beetje werk, maar 
wel heel feestelijk wanneer u  in 
de chanoekaweek gasten krijgt of
gewoon met z’n tweeën eens
iets anders wilt doen. 

Ik geef u het recept voor het fri-
turen van de uiringen of andere 
groentes die u op dezelfde manier 
kunt frituren, bijvoorbeeld bloem-
koolroosjes of komkommerschijf-
jes. In de Japanse keuken noemen
ze dit tempura. 

Benodigdheden
1 of meer grote uien

andere groentes, eventueel zonne-
nebloem- of arachideolie

Voor het beslag
1 kop tarwemeel
een kwart theelepel zout
3⁄4 kop ijskoud water

Werkwijze
U maakt zo kort mogelijk voor 
u gaat frituren dit beslagje; 
het moet zo dik zijn dat het 
beslag om de uiringen, of wat 
u ook maar frituurt, ‘blijft 
zitten’. De olie moet intussen 
heet zijn, 180 graden Celsius.  
In mijn Japanse kookboekje staat: 
“Wanneer we een tempura in de 
olie dompelen, moet hij rustig 
naar de bodem zinken en daarna 
in hetzelfde tempo weer aan het 
oppervlak komen. Blijft hij te 
lang op de bodem liggen, dan is 
de olie te koud. Blijft hij op de 
olie drijven, dan is de olie te heet. 
Te dik beslag en te koude olie 
resulteren in te vette tempura’s.” 
Zelf heb ik even geëxperimenteerd 

met de uiringen. U snijdt een gro-
te ui doormidden zodat u van-
uit het midden tamelijk dik-
ke uirringen kunt snijden. U 
haalt ze door het beslag zodat 
ze als het ware ‘verpakt’ zijn 
en dompelt ze in de hete olie.  
Bij mij waren ze heerlijk 
knapperig en enigszins zoet!
Voor het echte chanoekagevoel 
hoeft u dit jaar dus geen latkes 
of soevganiot te frituren. 

Veel succes ermee en maak er 
wat moois van.

En nog even voor de juiste orde: 
gebruik bij het aansteken van 
de menora de sjammasj om de 
andere kaarsjes of olielampjes 
mee aan te steken. Iedere dag 
één lichtje meer, van rechts naar 
links aanvullen, dat wil zeggen 
natuurlijk iedere dag allemaal 
nieuwe kaarsjes in de menora 
zetten, maar altijd eerst het 
nieuwste lichtje eerst aansteken, 
dus van links naar rechts. 
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

 Deze keer heb ik gekozen voor 
een mooi boek, een interessant 
boek en een onmisbaar boek.
Onmisbaar? Kom op zeg, dat 
bepaal ik zelf wel, denkt u nu. 
Nee, laat mij het deze keer 
maar doen; laat mij u maar  
opjutten om dit boek te ko-
pen, te  krijgen en te geven. 

Het gaat om Koosjer Nederlands 
– het boek over joodse woorden in 
de Nederlandse taal, dat Justus 
van de Kamp en Jacob van der Wijk 
dit jaar hebben klaargekregen. In 
mijn boekhandel hadden klanten 
al jaren geleden exemplaren ge-
reserveerd, want de uitgeverij 
had het misschien al wel 5 jaar 
geleden aangekondigd. Maar het 
is goed dat de samenstellers er 
de tijd voor hebben genomen: het 
zijn nu ruim 700 bladzijden (bijna 
10 cent per bladzij kost het) vol 
met Nederlands joodse woorden, 
uitdrukkingen en begrippen. 
Van elk woord wordt eerst een 
taalkundige verklaring gegeven 
en worden er uitdrukkingen met 
dat woord genoemd en tenslotte 
volgen citaten, boeiende citaten 
vol informatie, of literaire citaten 
die je zin geven om weer eens 
dat geciteerde boek te lezen.
Het is zo verleidelijk om van alles 
en nog wat in deze bespreking aan 
te halen uit dit Wie-Wat-Waar-
boek van en voor joods Nederland.
Als de redactie van JaGDaF nou
eens in elke aflevering een voor-
beeld plaatst? 
Hoe dan ook: gefeliciteerd, samen-
stellers! 
Uitgeverij Contact, € 69.90 

Madelon de Keizer De dochter 
van een gazan 
Volgens de Nederlandse geschied-
schrijving verliep het assimi-
latieproces van de joden in Neder-
land probleemloos, in tegenstelling 
tot dat in het buitenland. Pas 
in de jaren dertig kwamen er 
uitzonderlijke antisemitische 
reacties op de stroom joodse 
immigranten uit het Derde Rijk.  
Madelon de Keizer zet echter 
vraagtekens bij deze opvatting. 
Met de joodse schrijfster Carry 
van Bruggen (1881-1932) als 
gids, onderzoekt Madelon de Kei-
zer de persoonlijke ervaringen 
van Joden in Nederland in de 
jaren 1900-1930. De verhouding 
tussen Joden en niet-Joden in 
Nederland staat immers centraal 
in het literaire werk van Van 
Bruggen, dat in haar eigen tijd al 
hooggewaardeerd en populair was. 
Het scherpe inzicht van Carry 
van Bruggen in het Nederlands 
antisemitisme tekent niet  alleen
haar meesterlijke verhalen-
bundels en romans. Ook de 
eigenzinnige visie van deze ‘den-
kende vrouw’ op het zionisme 
en de Eerste Wereldoorlog 
is er sterk door bepaald.
De dochter van een gazan biedt 
een indringend beeld van de Ne-
derlandse cultuur in de eerste 
decennia van de twintigste eeuw. 
Want hoe was het om Joods én 
een vrouwelijke modernistische 
auteur te zijn in dat Nederland?  
Uitgeverij Bert Bakker, € 19.95 
 

Edward van Voolen  Joodse 
kunst en cultuur 
Chagall is inmiddels als joodse 
kunstenaar bekend, maar 
wat is er Joods aan het werk 
van bijvoorbeeld Modigliani, 
Pissarro, Soutine of Anish 
Kapoor? Welk Joods verhaal gaat 
er schuil achter de schilderijen 
van Barnett Newman of de 
beelden van Richard Serra? 
Dit rijk geïllustreerde boek 
belicht de rol van Joden in de 
beeldende kunst gedurende de 
afgelopen tweeduizend jaar. Een 
beeldverhaal over hoe het ‘volk 
van het boek’ kunst is gaan 
maken voor religieuze en later 
ook voor wereldlijke doeleinden.
Sinds de vroegste tijden hebben 
Joden afbeeldingen gemaakt 
– van mensen en religie, mystici 
en geleerden, het dagelijks 
leven en de eigen geschiedenis 
– ondanks de wijdverbreide op-
vatting dat bijbelse voorschriften 
dat verbieden. Oude wandschil-
deringen en mozaïeken, middel-
eeuwse handschriften, synago-
gen, musea en moderne kunst-
werken zijn de levendige getuigen 
van een materiële cultuur, door 
en voor Joden geschapen. In de 
moderne wereld hebben Joden een 
belangrijke plaats veroverd in de 
beeldende kunsten en architectuur.
Edward van Voolen is sinds 1978 
werkzaam als conservator van het
Joods Historisch Museum in Am-
sterdam.  
Uitgeverij De Walburg Pers, € 49.95 
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Op woensdag 28 februari 2007 
houdt Peter R. Hein bij Boek-
handel Godert Walter, Oude 
Ebbingestraat 53 te Groningen, 
een lezing naar aanleiding van 
zijn boek Het zesde jaar, dat 
verscheen onder het pseudoniem 
Shlomo P. Levi, zijn Joodse
naam.
Deze semi-autobiografische novel-
le handelt over de ervaringen van 
het alter ego van de schrijver, 
het Joodse jongetje Ruben Heller, 
tijdens de onderduik, maar vooral 
over de  periode vlak na de oorlog. 

De schrijver zal spreken over het 
schrijfproces in het algemeen 
en de totstandkoming van deze 
novelle in het bijzonder; vanaf de 
eerste aanzetten tot het schrijven 
van deze geschiedenis, zo’n 30 
jaar geleden in Zermatt, tot de 
uiteindelijke publicatie van het 

boek. Over herinneringen en over 
zijn aanvankelijke aarzelingen 
om fictie toe te laten in een zo 
gevoelige materie.

Naast de persoonlijke ervaringen  
zal nader worden ingegaan op de
kille situatie die de terugkerende 
Joden in Nederland na de bevrij-
ding ontmoetten. De auteur zal 
o.a. spreken over zijn onderduik 
op vele adressen en zijn ervarin-
gen met de hereniging op de 
dag van de bevrijding met zijn  
eveneens weer opgedoken ouders. 

Ook zal er een enkele passage uit 
het boek voorgelezen worden.
Tot slot wil Peter R.Hein graag 
de mogelijkheid bieden tot het 
stellen van vragen en mogelijk 
dat er ook gelegenheid is voor 
discussie.
Vanzelfsprekend is er ruimte voor 

Lezing Shlomo P. Levi over zijn boek Het zesde jaar

het aanschaffen en laten signeren 
van dit boek.

RSVP
Datum:
woensdag 28 februari 2007
Tijd:
20.00 uur
Plaats: 
Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
Groningen
050-3122523
www.godertwalter.nl
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Erik Kweksilber suggereert in 
zijn boekenrubriek, waarin hij de 
aanschaf van Koosjer Nederlands 
sterk aanbeveelt, dat de redactie 
er goed aan zou doen in ieder 
nummer van JaGDaF een voor-
beeld, één lemma (trefwoord in 
een woordenboek), te geven. Dat 
is nog eens een constructieve 
suggestie. 
Wij geven hier onmiddellijk ge-
hoor aan. Om te beginnen koos 
ik voor mesjogge, een goed begin 

lijkt me.
De aanbeveling om dit schitteren-
de boek aan te schaffen geldt des
te meer als u alle tekens en af-
kortingen wilt begrijpen; deze 
staan alle vermeld in ‘Gebruikte 
afkortingen, termen en tekens’ 
voorin het boek. 

Mesjogge [mesjoch’che, 
mesjog’ge, mesjok’ke] (vr.: 
mesjoggaante, mesjoggeente, 
mesjoggeeste), besjoche,  

Uit Koosjer Nederlands
door Ruth Lipschits-de Leeuwe

besjokke, mechogge, 
meschogge,  meschugge, 
mesjoche, mesjoege, 
mesjokke, mesokke, 
mezokke 1) gek, zot, dwaas; 
stapelmesjogge; mesjoggene: 
krankzinnige; 2) de 11 of de 3
in het kienspel (ook: mesjoe-
garemnummer); besjoechen: 
verliefd (op); mesjoggaas 
(mesjoekaas): onzin, dwaasheid, 
overdrijving; zie ook besjoegelen, 
mesjokaam, sjoeg, sjtos| <Jidd. 
mesjoege <Hebr. mesjoeggo 
(mesjoegga), deelw. van de 
poeal (intens.pass) van het ww. 
sjiegga: gek maken, verwarren 
} mesjogge is troef (>metoref: 
verward): dit is allemaal knetter
oKleine Moos, die zit te lezen, 
vraagt zijn vader: ‘Wat is een 
kolibri?’ ‘Een kolibri? Da’s een 
mesjokkene vis.’ Moos, even later: 
‘Een vis, dat kan niet, vader, 
want hier staat: ‘Hij vliegt van 
bloem tot bloem op zoek naar 
honing.’ ‘Ik heb je toch gezegd 
dat het een mesjókkene vis is?’ 
(Maurits Dekker, 1962)
oMijn vriendin Rose die in 
Amerika woont, zei altijd: ‘Die 
mesjoggaas van dat kuren is iets 
van deze tijd. Lette men vroeger 
op de lijn? Mag men dieet houden 
als men niet ziek is?’ (De Vries & 
Wertheim, 1974)
oBen je daarvoor zo geleerd, 
Simon, om helemaal gek te 
worden? Mesjokke is troef bij je. 
(Siegfried van Praag, 1976)
|hoteldebotel, narrisj, sjoeg, 
sjoute, temmisj, tippisj, tostes
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Voordat het volgende nummer
van JaGDaF verschijnt is het
Toe Bisjwat.  
Dit Nieuwjaarsfeest wordt gevierd 
omdat men het zou kunnen zien 
als ‘de dag des oordeels voor de 
boomgroei op aarde’. Daarom eet 
men overal ter wereld speciaal 
op deze dag veel soorten fruit; 
liefst van de Shiv’at Haminiem, 
de zeven soorten vruchten en 
graan die in de Tora bij het 
land Israël vermeld worden: 
tarwe, gerst, druiven, vijgen, 
granaatappels, olijven en dadels. 
Omdat de amandelboom als eer-
ste in bloei staat als een stam 
met een witte wolk van bloesem, 

Toe Bisjwat (Nieuwjaarsfeest der bomen)
15 Sjewat - 3 februari 2007

zijn amandelen een soort symbool 
voor Toe Bisjwat geworden, 
o.a. met de amandelactie van 
het Joods Nationaal Fonds. 
Tegenwoordig ontvangt men 
een zakje amandelen met een 
acceptgiro thuis, maar vroeger 
was dat anders. Dan móesten 
we (mijn broer en ik en nog vele 
andere kinderen in Nederland) op 
zondagmorgen vroeg op pad met 
een mand met zakjes amandelen 
en een JNF-busje. Alle Joodse 
families langs – in ons geval 
was dat Bilthoven – vriendelijk 
vragen of ze wat geld overhadden 
voor een zakje amandelen en die 
centjes gingen dan in het JNF-

busje. Meestal was het slecht 
weer en kwamen we verkleumd 
thuis, weinig voelend van dat 
nieuwe jaar voor de bomen! 

Ruth Lipschits- de Leeuwe
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

Israël bereidt zich voor op 
een bezoek van Leonardo Di-
Caprio

Volgens de laatste berichten 
van de Israëlische internetsite 
Ynet, zal de wereldberoemde ster 
Leonardo DiCaprio in december 
dit jaar een bezoek brengen aan 
het moederland van zijn vriendin.
Di Caprio, die het hart van 
vele meisjes veroverde na zijn 
hoofdrol in de film ‘Titanic’ 
heeft al een aantal jaren 
een serieuze relatie met het 
Israëlische topmodel Bar Rafaeli.  

De affaire van DiCaprio met 
Rafaeli is al een tijdje aan de 
gang. De paparazzi foto’s van 
dit sterrenpaar werden gemaakt 
in bijna alle uithoeken van onze 
planeet en ze staan al bijna 
twee jaar op de voorpagina’s 
van glamour- en roddelbladen. 

Over zijn bezoek aan het Heilige 
land vertelde DiCaprio in een 
interview met de Israëlische 
nieuwssite Ynet het volgende: “Ik 
weet nog niet zeker wanneer het 
zal gebeuren. Het is natuurlijk 
sterk afhankelijk van mijn 
drukke agenda, maar de reis 
staat al gepland. Ik hoorde veel 
positieve dingen over Israël en ik 
wil heel graag het land ooit be-
zoeken. Tot nu toe is het helaas 
nog steeds niet gelukt, maar het 
zal beslist een keer gebeuren.” 

De reis zou ook ook onderbroken 
kunnen worden door de drukke 
agenda van Rafaeli zelf, die 

waarschijnlijk in dezelfde tijd 
zal afreizen naar Jamaica 
voor een fotosessie van een 
nieuwe collectie. Maar volgens 
welingelichte bronnen vanuit 
de vriendenkring van DiCaprio, 
zal de ster zich niet opsluiten in 
zijn luxueuze suite van het hotel, 
maar actief het land verkennen. 
Volgens zijn vrienden houdt hij 
van reizen, musea en oude steden. 

Toen de journalist Ziv Cohen aan 
Leonardo vroeg of hij al vloeiend 
Hebreeuws spreekt, antwoordde 
de ster: “Een paar zinnen, maar 
het is nog niet voldoende om een 
fatsoenlijk gesprek te kunnen 
voeren.” De Tora heeft hij ook 
nog niet uit het hoofd geleerd, 
maar onder de ‘deskundige 
begeleiding’ van Rafaeli is hij al 
aardig op weg, - aldus het Ynet. 
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¦ Loeach
voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524

15 december 
aansteken eerste kaarsje Cha-
noeka
begin sjabbat 16.15 uur
16 december
sjabbat, eerste dag Chanoeka
17 december
gebouw ’t Centrum, Schoterland-
seweg 29, 8444 CP Heerenveen. 
LJGNN en LJG Flevoland vieren 
zondagmiddag samen Chanoeka. 
Aanmelden ljgnn@hotmail.com
of tel. 0513 631160.
22 december
alle kaarsjes van de Chanoekia 
aan, dus laatste dag Chanoeka.
begin sjabbat 16.15 uur.
31 december
Vastendag 10 Tewet / taániet 
Assera beTewet.
Begin vasten 6.57 uur
23 januari 2007
19.30 uur, gebouw Tresoar, 
Boterhoek 1, Leeuwarden. Het 
Genootschap Nederland-Israël 
belooft u weer een interessante 
avond met de spreker Simon 
Soesan uit Haifa.
25 januari
19.45 uur Goede-Herderkerk, 
Middenweg 14, Hoogeveen.Het 
Genootschap Nederland-Israël 

presenteert de film The iron wall.  
Na afloop discussie onder leiding 
van de heer M.Wieselmann van 
EAJG. Info tel. 0528 235374, of 
e-mail dickhobo@home.nl
28 januari
Synagoge Folkingestraat 
60, Groningen. De stichting 
Folkingestraat Synagoge 
organiseert een optreden van de 
klezmergroep Ot Azoj.
Info www.synagogegroningen.nl

3 februari
Sjabbat en ToeBisjwat / 
Nieuwjaarsfeest der Bomen.
20 februari
19.30 uur, gebouw Tresoar, 
Boterhoek 1, Leeuwarden. Het 
Genootschap Nederland-Israël 
heeft een programma rond 
Magen David Adom. Aansluitend 
de jaarvergadering.
Info e-mail c.drijver@zonnet.nl 
1 maart 
Vastendag van Esther /  taániet 
Esther. Begin vasten 5.48 uur.
4 maart 
Poeriem / Lotenfeest
5 maart 
Sjoesjan Poeriem
14 maart 
20.00 uur boekhandel 'Selexyz 
de Tille', Ruiterskwartier 173, 
Leeuwarden. In samenwerking 
met het Genootschap Nederland-
Israël bespreekt Drs. Ed van 
Thijn zijn nieuwe boek Judica / 
Judy. 
Leden van het Genootschap heb-
ben vrije toegang, maar moeten 
zich wel aanmelden. Belang-
stellenden kunnen kaarten 
reserveren bij bovenvermelde 

boekhandel.
Tot en met 28 januari
Dinsdag tot en met zondag 
van 11-17 uur, Verzetsmuseum 
Friesland, Turfmarkt 11, 
Leeuwarden. Tentoonstelling 
licht en donker. Op de website 
www.philips-kommando.nl kunt 
u een indruk krijgen van het
onderwerp van deze tentoon-
stelling.
Info www.verzetsmuseum.nl

De volgende exposities zijn in 
het Joods Historisch Museum, 
Nieuwe Amstelstraat 1, Amster-
dam. Voor Info www.jhm.nl
Vanaf 17 december 
In de Obene Sjoel is permanent 
het nieuwe kindermuseum.
Tot en met 4 februari
 In de Nieuwe Synagoge is de
tentoonstelling De 'Joodse' 
Rembrandt. In deze expositie 
wordt de romantische mythe 
ontrafeld die in de afgelopen 
eeuwen is ontstaan over Rem-
brandt en zijn speciale band met 
Joden. Uit de hele wereld zijn 
schilderijen bij elkaar gebracht 
die een belangrijke rol in deze 
mythevorming hebben gespeeld. 
Permanent in de Nieuwe Synago-
ge Geschiedenis van de Joden in 
Nederland van 1900-heden.
Vanaf 23 februari is de ver-
bouwing afgerond en is alles 
nieuw.
Tot en met 20 mei 
In de Nieuwe Synagoge, Robert 
Capa. Retrospectief. In het 
Prentenkabinet uit het archief 
van Eva Besnyo. Onbekende foto’s 
uit haar archief.
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Joodse feest- en treurdagen 5767/2006

5767/2006
15 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
2 t.m. 10 april   Pesach
15 april   Jom Hasjoah
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

5768/2007
13 en 14 september  Rosj Hasjana

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:
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.
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